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Kaunas 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba, vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147)        

16 p., 5 pp., 13 pp., 23 p., ir 5 pp. nuostatomis, VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnazija“ įstatų 31–32 punktų nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lėšų ir turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos 8.2.1, 131.2 punktų nuostatomis, susipažinusi ir 

išnagrinėjusi pateiktą informaciją – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos direktoriaus 

2021 m. kovo 17 d. raštą Nr. R1-0038 „Dėl finansinio turto investavimo“ – laikydama, kad 

Universitetas turi pagrįstą galimybę įgyvendinti investavimo ir paramos tikslą, nes yra VšĮ „Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ savininkas, šis investavimas ir parama yra susiję su 

Universiteto vykdoma studijų organizavimo ar mokslinių tyrimų veikla ir būtinas šiems tikslams 

pasiekti, laikydama, kad investicija ir parama visiškai atitinka Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

statute numatytą viziją, misiją ir tikslus – mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, iniciatyvią, išsilavinusią, 

savarankišką ir verslią asmenybę, puoselėti demokratiją, gerovę ir ugdyti sveiką ir išsilavinusią 

visuomenę, o dydis – proporcingas siekiamiems tikslams, n u s p r e n d ž i a: 

1. P r i t a r t i:  

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus įsakymo investuoti Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigines lėšas, gautas už 

Universiteto teikiamas paslaugas) – 151 505,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt vienas 

tūkstantis penki šimtai penki eurai) – kaip savininko įnašą į viešąją įstaigą „Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto gimnazija“ projektui. 

1.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus įsakymo suteikti paramą pinigais 

(piniginėmis lėšomis, gautomis už Universiteto teikiamas paslaugas) – 207 730,00 Eur (du 

šimtai septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų) viešajai įstaigai „Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto gimnazija“  projektui. 
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