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Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statuto 38 straipsnio 1 dalies 29 punktu, 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 

patvirtinimo“, 66 punktu ir atsižvelgdama į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. birželio 18 d. 

teikimą Nr. RTK-49 „Dėl finansinės paramos skyrimo Sintetinės biologijos organizacijai“, Vilniaus 

universiteto taryba  

n u t a r i a  pritarti 14000 eurų vertės paramos skyrimui Sintetinės biologijos organizacijai 

Vilnius-Lithuania iGEM 2021 komandos išlaidoms apmokėti įsigyjant laboratorijai reikalingus 

reagentus, laboratorijos įrangą, įrankius ir indus, komandos registracijos mokesčiui į konkursą, 

kelionių, kitoms pasirengimo konkursui išlaidoms. 
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