PROJEKTAS
LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS
SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO BŪDU REORGANIZAVIMO SĄLYGOS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios reorganizavime dalyvaujančios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU), kuri
po reorganizavimo tęs savo veiklą, ir prie jos prijungiamos reorganizuojamos įstaigos – Lietuvos sporto
universiteto (toliau – LSU), kuri po reorganizavimo pasibaigs, reorganizavimo prijungimo būdu sąlygos
(toliau – Reorganizavimo sąlygos) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
(toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – Viešųjų įstaigų
įstatymas), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas)
nuostatomis bei kitais teisės aktais.
2. INFORMACIJA APIE LSMU IR LSU
2.1.
-

Pagrindiniai LSMU duomenys:
pavadinimas: Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas;
juridinio asmens teisinė forma: viešoji įstaiga;
buveinė: A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, Lietuvos Respublika;
juridinio asmens kodas: 302536989;
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT100005579315;
duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, įregistravimo data – 2010 m. rugpjūčio 13 d.

2.2.
-

Pagrindiniai LSU duomenys:
pavadinimas: Lietuvos sporto universitetas;
juridinio asmens teisinė forma: viešoji įstaiga;
buveinė: Sporto g. 6, Kaunas, Lietuvos Respublika;
juridinio asmens kodas 111951530;
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas: LT119515314;
duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 24 d.

2.3.

Sprendimą dėl reorganizavimo priima LSMU ir LSU steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas –
teisės aktų nustatyta tvarka pateikus sprendimo dėl reorganizavimo projektą.

2.4.

Pasibaigiantis juridinis asmuo – LSU, tęsiantis veiklą po reorganizavimo juridinis asmuo – LSMU.
3. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR TIKSLAS

3.1.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.97 str. 3 d., o taip pat Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. XIII-1021 „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto
reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“ 1 str., LSMU ir LSU
yra reorganizuojamos prijungimo būdu: LSU, kuri po reorganizavimo pasibaigs, prijungiant prie
LSMU, kuri toliau tęs savo veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis visas LSU turtas, teisės ir
pareigos.

3.2.

LSU šiose Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka prijungus prie LSMU, LSU pasibaigs nuo
šios viešosios įstaigos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro momento.

3.3.

Reorganizavimas laikomas baigtu LSMU pakeistą statutą įregistravus Juridinių asmenų registre.
Pakeistą LSMU statutą tvirtina Seimas.

3.4.

Reorganizavimo veiksmai visais atvejais yra atliekami siekiant užtikrinti reorganizavimo eigos
sklandumą, efektyvumą, ekonomiškumą ir spartumą, nepriklausomai nuo to ar šie principai yra
minimi šiose Reorganizavimo sąlygose aptariant konkrečius reorganizavimo veiksmus ar ne.

3.5.

Reorganizavimas vykdomas įgyvendinant 2017 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimu Nr. XIII-533 patvirtintą Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą, kuris numato,
kad tikslinga LSU integruoti į stipresnę mokslo ir studijų instituciją, galinčią plėtoti infrastruktūrą ir

mokslinę veiklą didesne apimtimi. O taip pat siekiant bendrų minėtame plane iškeltų tikslų – sukurti
prielaidas aukštai mokslo ir studijų kokybei, veiksmingai aukštojo mokslo sąsajai su šalies
visuomenės, valstybės, verslo poreikiais bei mokslo ir studijų tarptautiniam konkurencingumui.
4. LSMU ORGANIZACINĖ IR VALDYMO STRUKTŪRA PO REORGANIZAVIMO
4.1.

LSMU organizacinė struktūra LSU prijungimo prie LSMU metu bus keičiama steigiant LSMU
sporto akademiją, kurios sudėtyje bus vykdomas LSU mokslo ir studijų veiklų tęstinumas. Detali
organizacinė struktūra pridedama prie šių Reorganizavimo sąlygų kaip priedas.

4.2.

Atsižvelgiant į tai, jog LSU prijungimo prie LSMU metu bus steigiama LSMU sporto akademija,
LSMU valdymo struktūra bus papildyta nauja – Sporto akademijos kanclerio pareigybe. Detali
valdymo struktūra pridedama prie šių Reorganizavimo sąlygų kaip priedas.

4.3.

Iki reorganizavimo proceso pradžios suformuoti LSMU organai – senatas, taryba ir kt. – tęs savo
veiklą reorganizavimo metu ir po reorganizavimo užbaigimo nebus sudaromi iš naujo, t.y. organų
nariai liks eiti pareigas iki jų kadencijos pabaigos, išskyrus šiose Reorganizavimo sąlygose
numatytus atvejus.

4.4.

Nepaneigiant to, kas nurodyta aukščiau 4.3 punkte, siekiant užtikrinti LSU bendruomenės tinkamą
atstovavimą LSMU valdymo struktūroje po reorganizavimo, atsižvelgiant į 5 skyriaus nuostatas,
bus:
4.4.1. organizuojami LSMU senato narių į laisvas LSMU senato vietas rinkimai;
4.4.2. organizuojami LSMU tarybos narių į laisvas LSMU tarybos vietą rinkimai;
4.4.3. paskirtas LSMU sporto akademijos kancleris, kuris taps ir LSMU senato nariu, po paskirto
LSMU sporto akademijos kanclerio patvirtinimo Senate.

4.5.

Ne vėliau kaip tris mėnesius nuo LSU prijungimo prie LSMU pabaigos, turi būti surengti ir įvykti
rinkimai į LSMU senatą, renkant tris naujus LSMU senato narius iki šiuo metu veikiančio LSMU
senato kadencijos pabaigos. Nauji senato nariai bus renkami vietoje trijų LSMU senato narių, kurie
yra pateikę LSMU sąlyginius atsistatydinimo pareiškimus (pridedama prie šių Reorganizavimo
sąlygų), pagal kuriuos pareiškimus pateikę senato nariai atsistatydina nuo naujų senato narių, kaip
tai numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, išrinkimo momento, kad būtų sudaryta galimybė
LSMU senatą papildyti LSMU sporto akademijos bendruomenės atstovais.

4.6.

Ne vėliau kaip tris mėnesius nuo LSU prijungimo prie LSMU pabaigos, turi būti surengti ir įvykti
rinkimai, į LSMU tarybą, renkant vieną naują LSMU tarybos narį iki šiuo metu veikiančios LSMU
tarybos kadencijos pabaigos. Naujas tarybos narys bus renkamas vietoje LSMU tarybos nario,
kuris yra pateikęs LSMU sąlyginį atsistatydinimo pareiškimą (pridedama prie šių Reorganizavimo
sąlygų), pagal kurį pareiškimą pateikęs tarybos narys atsistatydina nuo naujo tarybos nario, kaip
tai numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, išrinkimo momento, kad būtų sudaryta galimybė
LSMU tarybą papildyti LSMU sporto akademijos bendruomenės atstovu.

4.7.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį po LSMU senato rinkimų, numatytų šių Reorganizavimo sąlygų
4.5 punkte, vadovaujantis LSMU statuto nustatyta tvarka, LSMU rektorius pasiūlo LSMU senatui
asmenį, tinkantį eiti LSMU sporto akademijos kanclerio pareigas. LSMU senatui patvirtinus LSMU
sporto akademijos kanclerį, LSMU sporto akademijos kancleris taps LSMU senato nariu pagal
paskyrimą ir užims vietą LSMU senate vietoje LSMU senato nario, kuris yra pateikęs LSMU
sąlyginį atsistatydinimo pareiškimą (pridedama prie šių Reorganizavimo sąlygų), pagal kurį
pareiškimą pateikęs senato narys atsistatydina nuo LSMU sporto akademijos kanclerio, kaip tai
numatyta šiose Reorganizavimo sąlygose, patvirtinimo senate momento, kad būtų sudaryta
galimybė LSMU senatą papildyti LSMU sporto akademijos kancleriu kaip senato nariu pagal
paskyrimą.

4.8.

Nedelsiant po LSU prijungimo prie LSMU pabaigos iki kol senate patvirtinamas LSMU sporto
akademijos kancleris, kaip tai numatyta šių Reorganizavimo sąlygų 4.7 punkte, LSMU rektorius
skiria asmenį laikinai einantį LSMU sporto akademijos kanclerio pareigas.

5. TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS, KITI REORGANIZAVIMO ETAPAI
5.1.

Atsižvelgiant į tai, jog LSU reorganizavimo metu bus prijungta prie LSMU ir pasibaigs kaip juridinis
asmuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 3-48
„Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo
patvirtinimo“ nuostatomis, ir kitais teisės aktais, LSMU perims visą LSU patikėjimo, panaudos,
nuosavybės ar kita teise valdomą (turimą) turtą, o taip pat visas teises ir pareigas, kylančias tiek
iš sandorių, tiek iš juridinių faktų, nuo po reorganizavimo pakeisto LSMU statuto įregistravimo
juridinių asmenų registre momento.

5.2.

Visos LSU teisės ir pareigos, kylančios tiek iš sandorių, tiek iš juridinių faktų, pereina LSMU ir
sandoriai įtraukiami į LSMU buhalterinę apskaitą nuo po reorganizavimo pakeisto LSMU statuto
įregistravimo juridinių asmenų registre momento, jei imperatyvios įstatymų normos nenustato
kitaip. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad teisės ir pareigos turi būti įregistruotos,
tokios teisės ir pareigos pereina LSMU nuo šių teisių įregistravimo dienos, jeigu įstatymai
nenumato galimybės jų perleisti nuo po reorganizavimo pakeisto LSMU statuto įregistravimo
juridinių asmenų registre momento.

5.3.

LSMU perims LSU patikėjimo, panaudos, nuosavybės ar kita teise valdomą (turimą) turtą, teises
ir pareigas dienos, kurią juridinių asmenų registre bus įregistruotas po reorganizavimo pakeistas
LSMU statutas, pabaigos būkle.

5.4.

Nuo po reorganizavimo pakeisto LSMU statuto įregistravimo juridinių asmenų registre momento
LSMU perims visą finansinę ir kitą LSU dokumentaciją, o taip pat antspaudus.

5.5.

LSMU rektoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo LSU
prijungimo prie LSMU pabaigos bus sudaryta komisija (ar komisijos), kuri nustatys tikslią LSMU iš
LSU perimto turto, teisių ir pareigų apimtį, taip pat inventorizuos perimtą dokumentaciją. Į komisijos
(ar komisijų) sudėtį, esant galimybei, įtraukiami asmenys iki reorganizavimo pabaigos dirbę tiek
LSMU, tiek LSU. Ne vėliau kaip per dvi savaites nuo LSU prijungimo prie LSMU pabaigos šiame
punkte nurodyta komisija (ar komisijos) parengia teisės aktų valstybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir šiuo metu LSU patikėjimo ir/ar panaudos teise valdomo, naudojamo ir
disponuojamo turto perdavimo LSMU projektus.

5.6.

LSMU rektoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo LSU
prijungimo prie LSMU pabaigos bus sudaryta darbo grupė (ar darbo grupės) kuri parengtų LSU
integravimo į LSMU veiksmų planą, į jį įtraukiant veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius
su studijų programų suderinimu, organizacinės struktūros ir personalo, tiek akademinio, tiek
neakademinio, integravimu. Į darbo grupės (ar darbo grupių) sudėtį, esant galimybei, įtraukiami
asmenys iki reorganizavimo pabaigos dirbę tiek LSMU, tiek LSU.

5.7.

LSU ir LSMU įsipareigoja ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo LSU prijungimo prie LSMU
pabaigos pasiruošti faktiniam LSU integravimuisi į LSMU, t.y. LSU ir LSMU įsipareigoja suderinti
studijų programas, peržiūrėti esamus etatus ir atlikti kitus integracijai būtinus veiksmus.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.

Reorganizuojant LSU, užtikrinamas LSU mokslo ir studijų veiklų tęstinumas, įsipareigojimų
vykdymas, darbo santykių tęstinumas, juridinių ir fizinių asmenų finansinių įsipareigojimų
vykdymas, taip pat įgyvendinamų ir numatomų įgyvendinti projektų sutartyse ir paraiškose
nustatytų sąlygų vykdymas.

6.2.

Reorganizavimo metu papildomos teisės valdymo ir kitiems organams nėra suteikiamos, išskyrus
suteikiamą teisę LSMU rektoriui ir/ar jo įgaliotiems asmenims atlikti visus veiksmus ir pasirašyti
visus dokumentus LSU vardu, susijusius su reorganizavimo procesu, įskaitant, bet neapsiribojant,
pasirašyti prašymus, paraiškas, LSMU statutą, teisę kreiptis į Juridinių asmenų registrą dėl LSMU
naujo statuto redakcijos įregistravimo, LSU išregistravimo, teisę kreiptis į Nekilnojamojo turto
registrą ar kitus registrus dėl turto perregistravimo ir kt.

6.3.

LSU akademiniams darbuotojams tęsiantiems po reorganizavimo darbą LSMU užtikrinamas trejų
metų pereinamasis laikotarpis LSMU vienodų kvalifikacinių reikalavimų taikymui.

6.4.

Tiek LSMU, tiek LSU steigėjas yra Lietuvos Respublika, kurios kaip steigėjo teises įgyvendina
Lietuvos Respublikos Seimas, atitinkamai po LSU prijungimo prie LSMU vienintelius LSMU
steigėju bus Lietuvos Respublika, kurios kaip steigėjo teises įgyvendina Lietuvos Respublikos
Seimas.

6.5.

LSU apie reorganizavimo sąlygų sudarymą įsipareigoja pranešti visiems savo kreditoriams,
vadovaujantis Civilinio kodekso 2.101 str. 1 d.

PRIDEDAMA:
1.

LSMU struktūra po reorganizavimo;

2.

LSMU valdymo struktūra po reorganizavimo;

3.

LSMU Senato ir tarybos narių sąlyginiai atsistatydinimo pareiškimai.

Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungimo prie
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu reorganizavimo sąlygų
Priedas Nr. 1

LSMU organizacinė struktūra po LSU prijungimo

Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungimo prie
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu reorganizavimo sąlygų
Priedas Nr. 2

LSMU valdymo struktūra po LSU prijungimo
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