
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

TARYBA  

 

NUTARIMAS 

DĖL PRITARIMO LĖŠŲ SKYRIMUI PEDAGOGŲ RENGIMO INFRASTRUKTŪRAI 

 

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

atsižvelgdama į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. teikimą Nr. RTK-66 „Dėl 

pritarimo lėšų skyrimui pedagogų rengimo infrastruktūrai“, 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 ir 53 punktus ir siekdama 

įgyvendinti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų projektą Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-15-0001 

„Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, 

Vilniaus universiteto taryba  

n u t a r i a :  

1. pritarti 2 455 642,70 eurų sumos skyrimui pedagogų rengimo infrastruktūrai, užtikrinant 

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-15-0001 „Vilniaus 

universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“,  veiklų tęstinumą; 

2. nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte numatytos lėšos bus finansuojamos iš Vilniaus 

universiteto nuosavų lėšų; 

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

ir išlaidų sąmatas. 
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