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Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 32 punktu ir atsižvelgdama 

į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. teikimą Nr. RTK-50 „Dėl pritarimo tapti 

viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir viešosios įstaigos Respublikinės 

Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku ir Vilniaus universiteto turto investavimo į šių įstaigų 

dalininkų kapitalą“, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 9 punktą, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1228 „Dėl leidimo Vilniaus 

universitetui būti viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės ir viešosios 

įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku“ ir Vilniaus universiteto lėšų 

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

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“, 36 punktą, 

Vilniaus universiteto ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir 

investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto tarybos 2016 m. lapkričio 

23 d. nutarimu Nr. T-2016-13-1 „Dėl Vilniaus universiteto ribotos civilinės atsakomybės juridinių 

asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 

punktu, Vilniaus universiteto taryba  

n u t a r i a : 

1. Pritarti Vilniaus universiteto tapimui viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus 

universitetinės ligoninės dalininku, turinčiu ne mažiau nei 50 procentų balsavimo teisę visuotiniame 

dalininkų susirinkime suteikiančių balsų, investuojant į šios įstaigos dalininkų kapitalą 100 eurų; 

2. Pritarti Vilniaus universiteto tapimui viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus 

psichiatrijos ligoninės dalininku, turinčiu ne mažiau nei 50 procentų balsavimo teisę visuotiniame 

dalininkų susirinkime suteikiančių balsų, investuojant į šios įstaigos dalininkų kapitalą 100 eurų. 
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