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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 16 punktu ir 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. sausio 7 d. RTK-3 „Dėl Vilniaus 

universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos“ ir į Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros 

komiteto 2021 m. sausio 12 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-10 ), Vilniaus universiteto 

senatas 

 n  u  t  a  r  i  a  pritarti Vilniaus universiteto 2021 metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektui 

(pridedama) ir jo teikimui Vilniaus universiteto tarybai tvirtinti. 
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