
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

TARYBA  

 

NUTARIMAS 

DĖL PRITARIMO LĖŠŲ SKYRIMUI PROJEKTUI „VILNIAUS UNIVERSITETO 

MEDICINOS FAKULTETO MOKSLO CENTRO SUKŪRIMAS“ ĮGYVENDINTI 

 

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 14, 23 ir 29 punktais ir 

atsižvelgdama į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. birželio 25 d. teikimą Nr. RTK-51 „Dėl 

pritarimo lėšų skyrimui projektui „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro 

sukūrimas“ įgyvendinti“, 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“, 50 punktą ir siekdama įgyvendinti projektą „Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“, Vilniaus universiteto taryba  

n u t a r i a :  

1.  pritarti 2 350 000 EUR plius PVM lėšų skyrimui projektui „Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas“ įgyvendinti; 

2.  nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodyta suma gali būti indeksuojama, jei Statistikos 

departamento duomenimis metinis statybų kainų didėjimas viršys 5 proc.;    

3. atsižvelgti į šio nutarimo 1 ir 2 punktus rengiant Vilniaus universiteto 2022–2024 pajamų 

ir išlaidų sąmatas; 

4. šio nutarimo 1 punkte numatytas lėšas finansuoti Vilniaus universiteto Medicinos 

fakultetui priskirtomis Vilniaus universiteto nuosavomis lėšomis.  
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