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Vadovaudamasi Vilniaus universiteto Statuto 38 straipsnio 1 dalies 29 punktu, Lietuvos 

Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdama 

į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. birželio 19 d. teikimą Nr. RTK-47 „Dėl pritarimo UAB 

„Universiteto vaistinė“ akcijų investavimui į Vilniaus universiteto dalininkų kapitalą“, Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir Vilniaus universiteto lėšų 

naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Universiteto 

tarybos 2017 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. T-2017-2-10 „Dėl Vilniaus universiteto lėšų naudojimo 

ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 12.5 papunktį, Vilniaus 

universiteto taryba 

n u t a r i a pritarti valstybei nuosavybės teise priklausančių 100 procentų UAB „Universiteto 

vaistinė“ akcijų investavimui į Vilniaus universiteto dalininkų kapitalą. 
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