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NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO 

TURTO DALIES INVESTAVIMO  

 

Vadovaudamasi Vilniaus universiteto Statuto 38 straipsnio 1 dalies 29 punktu, Lietuvos 

Respublikos Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdama 

į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. spalio 26 d. teikimą Nr. RTK-71 „Dėl Vilniaus universiteto 

patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto dalies investavimo“, Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnį ir Vilniaus universiteto lėšų naudojimo 

ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto 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“, 12.5 papunkčiu, Vilniaus 

universiteto taryba 

n u t a r i a  pritarti viešosios įstaigos Vilniaus universiteto valstybės turto patikėjimo teise 

valdomo nekilnojamojo turto nurodyto priede investavimui, didinant viešosios įstaigos Vilniaus 

universiteto savininko kapitalą. 
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