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SPRENDIMO INVESTUOTI LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
TURTĄ PRIĖMIMO PRINCIPAI IR TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis dokumentas reglamentuoja sprendimo investuoti Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (toliau – Universitetas) turtą priėmimo principus ir tvarką.
2. Investuoti į viešąją įstaigą, akcinę ar uţdarąją akcinę bendrovę galima tik tada, jeigu
Universitetas turi pagrįstą galimybę įgyvendinti investavimo tikslą ir kai toks investavimas yra
susijęs su Universiteto vykdoma studijų organizavimo ar mokslinių tyrimų veikla ir būtinas
šiems tikslams pasiekti, bei į įmonę ar įstaigą:
2.1. kurioje turi pusę ar daugiau visų balsavimo teisių; arba
2.2. kurioje, būdamas dalyvis, turi teisę skirti arba atšaukti jos vadovą, daugumą
valdybos arba stebėtojų tarybos narių; arba
2.3. kurioje fizinis ar juridinis asmuo, būdamas dalyvis, pagal susitarimus su kitais
dalyviais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę visų balsavimo teisių dalyvių
susirinkime
3. Investuojant Universiteto turtą vadovaujamasi šiais principais:
3.1 visuomeninės naudos;
3.2. efektyvumo;
3.3. racionalumo;
3.4. viešosios teisės.
II. SPRENDIMO INVESTUOTI UNIVERSITETO TURTĄ PROJEKTO PARENGIMO
PROCEDŪROS IR SVARSTYMAS

4. Universiteto turto investavimą gali inicijuoti Universiteto įsteigtų įmonių ar įstaigų
vadovai, ar Universiteto darbuotojai, kuriems rektoriaus įsakymu pavesta inicijuoti Universiteto
turto investavimą.

5. Pasiūlyme dėl sprendimo investuoti Universiteto turtą priėmimo:
5.1 nurodomi poreikio investuoti turtą motyvai, taip pat ekonomiškai ir socialiai
pagrįstas laukiamas rezultatas (apibendrinta sprendimą grindţianti informacija, sąnaudų bei
naudos analizė ar kitais visuotinai pripaţintais projektų vertinimo metodais atliktas tyrimas
projekto ekonominiam ir socialiniam tikslingumui nustatyti);
5.2 pateikiamas investuojamo turto aprašymas (duomenys, pagal kuriuos galima tokį
turtą identifikuoti), jeigu įnašas yra ne pinigai. Jeigu įnašas yra pinigai, nurodoma jų suma ir
finansavimo šaltinis;
5.3. nurodomi duomenys, patvirtinantys kad tenkinamos sąlygos, išdėstytos šio
dokumento 2 p.;
6. Prie pasiūlymo dėl sprendimo investuoti Universiteto turtą, pridedama:
6.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nutarimo projektas;
6.2. investuojamo turto nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ar kiti duomenys,
pagrindţiantys nuosavybės teisę į turtą ir identifikuojantys nematerialųjį, ilgalaikį ir
trumpalaikį materialųjį turtą, kuriam nereikia teisinės registracijos;
6.3 investuojamo turto vertinimo ataskaita, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos turto ir
verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Ţin., 1999, Nr. 52-1672) 23 straipsnio 2 dalyje;
6.4. kiti dokumentai, kuriais grindţiamas pasiūlymas (jeigu tokių dokumentų yra), ir
kita informacija.
7. Šio dokumento 6.3 punkte nurodyta turto vertinimo ataskaita nėra būtina, kai
investuojamas:
7.1. finansinis turtas;
7.2. turtas, įsigytas įvykdţius viešąjį pirkimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (Ţin.,
1996, Nr. 84-2000) nuostatas, jei po įsigijimo jis nebuvo naudojamas veikloje, ir (arba) nėra
kitų

sąlygų, nulemiančių jo vertės pokytį (pvz. esminiai pokyčiai rinkoje ir kt.) ir turto

vertinimo ataskaitos nereikalauja kitų teisės aktų nuostatos;
7.3. turto vertę patikimai galima nustatyti naudojantis alternatyviais vertės nustatymo
metodais.
8. Pasiūlymą investuoti Universiteto turtą svarsto ir, įvertinusi Senato siūlymus,
sprendimą šiuo klausimu priima Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba.
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