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Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL
VALSTYBĖS
TURTO
INVESTAVIMO
IR
MYKOLO
ROMERIO
UNIVERSITETO SAVININKO KAPITALO DIDINIMO“ PROJEKTO (TOLIAU
– PROJEKTAS) (TAP NR. 22-57, TAIS NR. 22-394)
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2022 m. sausio 27 d. išvadoje Nr. NV-220
nurodytas pastabas, teikia patikslintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės
turto investavimo ir Mykolo Romerio universiteto savininko kapitalo didinimo“ projektą (toliau –
projektas).
Dėl išvadoje pateiktos 1 pastabos. Projektas tenkina ne mažiau kaip 3 Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22
straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose, numatytus investavimo kriterijus:
1. Valstybės ir (ar) savivaldybių turto investavimu (valstybės ar savivaldybės įnašu) bus
sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis
tvarumas;
2. Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir socialinis rezultatas
(švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba
užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų
valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas;
3. Investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama
veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, didinamos pasirinkimo
galimybės ir prieinamumas);
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Kadangi nurodytų investavimo kriterijų rodikliai yra socialinio, kultūrinio, švietimo
pobūdžio, kurių nauda nėra išreiškiama kiekybine išraiška, tad akcentuojama investavimo kriterijų
kokybinė išraiška, kuri yra pateikta šioje lentelėje:
Nr.

Investavimo kriterijus

1.

Valstybės ir (ar) savivaldybių turto Visuomenės
investavimu

Investavimo kriterijaus tenkinimo pagrindimas

(valstybės

pridėtinės

vertės

kūrimo

ir

ilgalaikio

ar ekonominio tvarumo užtikrinimo sąlyga yra saugi aplinka,

savivaldybės įnašu) bus sukuriama kokybiškas viešasis valdymas ir skaidrios bei prieinamos
pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią viešosios

paslaugos.

Aukščiausios

kvalifikacijos

vertę kuriančios veiklos ilgalaikis specialistams rengti reikalinga infrastruktūra ir studijų
aplinka tiesiogiai prisidės prie vertės kūrimo ir ilgalaikio

ekonominis tvarumas.

ekonominio tvarumo užtikrinimo.
2.

Iš investavimo objekto bus gauta ne Investavimo objektas orientuotas ne į pelną (pajamas), o į
tik pelno (pajamų), bet ir socialinis socialinį rezultatą – kokybiškas švietimo paslaugas, dėl
rezultatas
mokslo,

(švietimo,
aplinkos,

kultūros, kurių pagerės viešųjų paslaugų specialistų rengimas ir

sveikatos

ir kvalifikacijos kėlimas. Taip bus užtikrinta Lietuvos

socialinės apsaugos, kitų panašių Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose
sričių)

arba

užtikrintas įtvirtintų valstybės ir savivaldybių tarnautojų aukšta veiklos

veiksmingesnis Lietuvos Respublikos kokybė, kils šalies saugumo užtikrinimo lygis.
įstatymuose

ir

Vyriausybės

nutarimuose nustatytų valstybės ir
savivaldybės funkcijų atlikimas.
3.

Investavus bus kuriama ar plėtojama IP

parengtas

siekiant

naudos

visuomenei.

Viešasis

infrastruktūra, naudinga visuomenei saugumas, viešasis valdymas ir viešųjų paslaugų kokybė
(skatinama veiksminga konkurencija yra veiksmingos konkurencijos prielaida. Investavus bus
šalies

rinkoje,

paslaugų

gerinama

kokybė,

viešųjų kuriama ir plėtojama visuomenei naudinga infrastruktūra,

pasirinkimo kurios reikia viešųjų paslaugų kokybei gerinti.

galimybės ir prieinamumas).

Į išvadoje pateiktas 2 – 4 redakcinio pobūdžio pastabas atsižvelgta ir pridedamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir Mykolo Romerio
universiteto savininko kapitalo didinimo“ projektas.
Dėl išvadoje pateiktos 5 pastabos. Nurodome, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo projekto priedo 35 punkte nurodytas objektas 2011 m. balandžio 13 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 420 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1815 „Dėl valstybės turto investavimo“ pakeitimo“ perduotas
Universitetui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (minėto nutarimo priedo 47 p.).
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Pažymėtina, kad Universiteto buhalterinės apskaitos sistemoje įrašyta statybos metai 1966 m.
Palapinių pamatai, esantys Prienų r. sav., Veiverių sen., Papilvio k. yra inžinerinis kiemo statinys, jo
likutinė vertė lygi nuliui. Minėtas turtas Universitetui buvo perduotas neregistruotas, taip pat
nebuvo perduoti statybos leidimą ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, todėl
Universitetas neturėjo galimybės šio turto įregistruoti VĮ Registrų centre. Pažymėtina 2011 m.
gegužės 16 d. valstybės turto patikėjimo sutartyje Nr. S-269/1U-122 Universitetui nėra numatyta
pareiga minėtą turtą įregistruoti VĮ Registrų centre.
Dėl išvadoje pateiktos 6 pastabos. Pridedame nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr.
DGA210805/3.
Dėl išvadoje pateiktos 7 pastabos. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo 85 straipsnio 4 dalimi valstybinės mokslo ir studijų institucijos
kiekvienais metais (ne vėliau kaip iki kovo mėnesio) viešai paskelbia ir teikia Ministerijai ir
steigėjui praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitas už praėjusius metus, taip pat viešai skelbia
metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas. Atkreiptinas dėmesys, kad valstybinės
aukštosios mokyklos metinės veiklos ataskaitos yra tvirtinamos iki kiekvienų metų kovo mėnesio,
todėl šiuo metu neturime galimybės pateikti 2021 m. veiklos ataskaitos.
Dėl išvadoje pateiktos 8 pastabos. Pridedame 2022 m. sausio 28 d. Universiteto tarybos
nutarimo Nr. 1UT-1 „Dėl 2021 m. lapkričio 10 d. Mykolo Romerio universiteto tarybos nutarimo
Nr. 1UT-14 „Dėl Mykolo Romerio universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto
investavimo“ 3 punkto pakeitimo“ elektroninio dokumento nuorašą.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės turto investavimo ir Mykolo
Romerio universiteto savininko kapitalo didinimo“ projektas, 4 lapai.
2. Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. DGA210805/3, 169 lapai.
3. Universiteto tarybos 2022 m. sausio 28 d. nutarimas, 3 lapai.
4. Universiteto pateiktas 2022 m. sausio 31 d. raštas Nr. 3AE (11.21 E-403)-108, 3 lapai.
5. Valstybės turto patikėjimo sutartis, 10 lapų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė

4

Laura Jankauskaitė, tel. (8 5) 219 1243, el. p. Laura.Jankauskaite@smm.lt

