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DĖL TIKSLINĖS DOTACIJOS „GYVYBĖS KODO PERRAŠYMAS“ SKYRIMO
PROF. VIRGINIJAUS ŠIKŠNIO TYRIMAMS PLĖTOTI 2021–2022 METAIS
Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 23 ir 29 punktais ir
atsižvelgdama į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. teikimą Nr. RTK-85 „Dėl
tikslinės dotacijos „Gyvybės kodo perrašymas“ skyrimo prof. Virginijaus Šikšnio tyrimams plėtoti
2021-2022 metais“, Vilniaus universiteto lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. T2017-2-10 „Dėl Vilniaus universiteto lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo
tvarkos aprašo tvirtinimo“, 50 punktą ir siekdama prisidėti prie aukšto lygio tyrimų, turinčių plačias
taikymo galimybes plėtotės, Vilniaus universiteto taryba
n u t a r i a skirti tikslinę dotaciją „Gyvybės kodo perrašymas“ – 100 000 Eur Vilniaus
universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo prof.
Virginijaus Šikšnio vadovaujamiems CRISPR ir (arba) naujiems moksliniams tyrimams plėtoti 2021–
2022 metais.
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