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Taryba, vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.5 punktu ir rektoriaus Eimučio
Juzeliūno teikimu, bei įvertinusi Klaipėdos universiteto Senato 2015 m. spalio 22 d. nutarimą Nr.
11–7, n u t a r i a patvirtinti Klaipėdos universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarką.
PRIDEDAMA: Klaipėdos universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais tvarka, 5 lapai.
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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO
VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos universiteto (toliau – Universiteto) lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto
statutu ir kitais teisės aktais.
2. Universitetui skirtas valstybės biudžeto lėšas Universitetas valdo, naudoja ir disponuoja
jomis pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymą kitus įstatymus ir juos įgyvendinančius poįstatyminius teisės aktus.
3. Valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį Universitetas valdo patikėjimo ar
panaudos teisėmis, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama pagal Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą bei šį įstatymą
įgyvendinančius poįstatyminius teisės aktus, kiek kitaip nenumatyta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijų įstatyme.
4. Universitetas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasis visuomenės naudos,
efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais.
5. Už Universiteto lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais atsako rektorius.
Rektorius turi teisę dalį savo funkcijų, susijusių su Universiteto lėšų ir turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu jais, pavesti Universiteto administracijos ir savarankiškų padalinių vadovams.
6. Rektorius, vadovaudamasis Tvarka, tvirtina Universiteto finansų reguliaminą ir kitus
Universiteto vidaus teisės aktus, reglamentuojančius Universiteto lėšų ir nuosavybės teise valdomo
turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.
II. UNIVERSITETO LĖŠOS
7. Universitetas savarankiškai valdo, naudoja ir disponuoja nuosavybės teise
priklausančiomis lėšomis Universiteto misijai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti laikydamasis
Tvarkoje nustatytų reikalavimų.
8.
Visos Universiteto lėšos valdomos, naudojamos ir disponuojama jomis laikantis
metinės pajamų ir išlaidų sąmatos. Metinę pajamų ir išlaidų sąmatą kalendoriniams metams
Universiteto statuto nustatyta tvarka tvirtina, tikslina ir keičia Universiteto taryba (toliau – Taryba).
Taryba, tvirtindama metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, gali nustatyti rektoriaus įgalinimų ribas
perskirstyti pajamas ir išlaidas tarp metinės pajamų ir išlaidų sąmatos eilučių.
9.
Metinė pajamų ir išlaidų sąmata kitiems metams Tarybai pateikiama iki kiekvienų
metų gruodžio 24 d. Jeigu metinė pajamų ir išlaidų sąmata laiku nepatvirtinama, Universiteto
išlaidos kiekvieną kitų metų mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatos.
10.
Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita Tarybai turi būti pateikta iki
kitų metų kovo 1 d. Pasibaigus finansinių metų pusmečiui Tarybai teikiama pajamų ir išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaita už pirmąjį pusmetį. Ši ataskaita teikiama artimiausiame suplanuotame
Tarybos posėdyje, kuris suplanuotas ne anksčiau kaip po 30 dienų pasibaigus finansinių metų
pusmečiui.

11.
Rektorius, laikydamasis Tarybos patvirtintos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos,
tvirtina Universiteto padalinių ir kitas Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatas.
12.
Universiteto lėšų tvarkymas detalizuojamas rektoriaus tvirtinamame finansų
reguliamine ir/arba kituose rektoriaus tvirtinamuose Universiteto teisės aktuose.
13.
Rektorius Universiteto lėšas valdo, naudoja ir disponuoja jomis neviršydamas
metinės pajamų ir išlaidų sąmatos. Kiti rektoriaus pavedimu paskirti Universiteto lėšų valdytojai
savo kompetencijos ribose Universiteto lėšas valdo, naudoja ir disponuoja jomis neviršydami
rektoriaus, patvirtintų pajamų ir išlaidų sąmatų.
14.
Už pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymą atsakingi rektorius, finansų direktorius ir kiti
rektoriaus pavedimu paskirti lėšų valdytojai. Už Universiteto lėšų valdymą, naudojimą ir
disponavimą jomis pažeidžiant įstatymus, šią Tvarką, kitus teisės aktus rektorius, finansų
direktorius ir kiti rektoriaus pavedimu paskirti lėšų valdytojai atsako įstatymų nustatyta tvarka.
15.
Taryba turi teisę metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymui ir jos vykdymo
ataskaitų teisingumui patikrinti pasitelkti vidaus ar išorės auditą.
Universiteto lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui
16.
Universiteto lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui, valdomos, naudojamos ir
disponuojama jomis laikantis metinės pajamų ir išlaidų sąmatos darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir
Tarybos sprendimų.
17.
Taryba, rektoriaus teikimu, įvertinusi Universiteto Senato siūlymus, tvirtina
Universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.
18.
Rektoriaus darbo apmokėjimo sąlygas (įskaitant priedus, priemokas ir kitas paskatas
už darbą ir nuopelnus) nustato Taryba.
Universiteto lėšos, skirtos studentų organizacijoms ir veiklai
19.
Universiteto lėšos studentų atstovybei ir kitoms studentų organizacijoms, studentų
kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai remti, jų veiklai finansuoti skiriamos laikantis metinės
pajamų ir išlaidų sąmatos.
Projektų ir paramos lėšos
20.
Projektų (tikslinės) lėšos, kurios skiriamos konkrečiam projektui, yra naudojamos
pagal Universiteto sutartyje su lėšų davėju nustatytas sąlygas ir teisės aktų reikalavimus.
21.
Lėšas, gautas kaip paramą, Universitetas naudoja paramos davėjo nurodytais tikslais,
jei tokie tikslai buvo nustatyti paramos sutartyje. Jei paramos davėjas nenurodo konkrečių paramos
naudojimo tikslų, parama naudojama Universiteto statute ir kituose teisės aktuose nustatytiems
tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pagal rektoriaus patvirtintą sąmatą ar kitą sprendimą.
22.
Nesuplanuotos ir į metinę pajamų ir išlaidų sąmatą neįtrauktos projektų ir paramos
lėšos, viršijančios penkis milijonus eurų, turi būti teikiamos Tarybai metinei pajamų ir išlaidų
sąmatai tikslinti.
Apyvartinės ir skolintos lėšos
23.
Universiteto lėšos laikomos Lietuvos Respublikos komerciniuose bankuose
atidarytose sąskaitose komercinių bankų nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į rizikos paskirstymą.
24.
Universitetas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti banko indėlio
sutartį, jei Universiteto lėšos, kurias ketinama perduoti pagal banko indėlio sutartį, nėra reikalingos
Universiteto veiklai atitinkamu laikotarpiu.

25.
Universitetas gali skolintis, tai yra sudaryti paskolų sutartis, lizingo (finansinės
nuomos) sutartis, prisiimti skolinius įsipareigojimus pagal kitus įsipareigojamuosius skolos
dokumentus, laikydamasis atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nustatyto bendro valstybinėms
aukštosioms mokykloms skolinimosi limito bei Švietimo ir mokslo ministerijos Universitetui
skirtos nurodyto skolinimosi limito dalies. Bendrą leistiną Universiteto skolinimosi limitą nustato
Taryba.
26.
Universitetas turi teisę skolinti lėšas kitiems juridiniams asmenims, jeigu tokių
paskolų teikimas yra neatsiejamai susijęs su Universiteto veiklos tikslais. Paprastai tokiais atvejais
pripažįstamas lėšų skolinimas vešiesiems juridiniams asmenims, veikiantiems švietimo srityje, o
taip pat privatiems juridiniams asmenims, veikiantiems mokslo rezultatų, susijusių su Universitetu,
komercinimo srityje. Bendrą leistiną per kalendorinius metus teiktinų paskolų sumą (skolinimo
limitą) nustato Taryba.
III. UNIVERSITETUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TURTAS
27. Universitetas savarankiškai valdo, naudoja ir disponuoja nuosavybės teise priklausančiu
turtu Universiteto misijai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti laikydamasis Tvarkoje nustatytų
reikalavimų.
28.
Taryba svarsto rektoriaus parengtą metinį investicinių projektų į nekilnojamą turtą
planą ir jo įgyvendinimą.
29.
Universiteto turtas gali būti išnuomojamas ar suteikiamas panaudai, jeigu tai
neprieštarauja Universiteto statutui ir Universiteto veiklos tikslams. Studentų atstovybei ir kitoms
studentų organizacijoms, studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai Universitetas išnuomoja
ar suteikia panaudai patalpas ar kitą turtą (taip pat, numatytą Tvarkos 3 punkte) rektoriaus, ar jo
pavedimu – Universiteto administracijos ir savarankiškų padalinių vadovo, sprendimu,
vadovaudamasis Tvarkos 4 punkte nustatytais principais.
30.
Sandoriai, kurių pagrindu trečiųjų asmenų nuosavybėn perleidžiamas Universiteto
nekilnojamasis turtas, sudaromi vadovaujantis rinkos kainomis, o Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo nustatytais atvejais ir gavus Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos sutikimą.
31. Universitetui draudžiama jo valdomu turtu užtikrinti trečiųjų asmenų prievoles.
32.
Universitetas negali įkeisti daugiau kaip 20 procentų nuosavybės teise valdomo
materialiojo turto, kad užtikrintų skolinių įsipareigojimų laikymąsi.
33.
Turtines teises, atsirandančias iš intelektinės veiklos rezultatų (mokslo ar meno
kūrinių ir pramoninės nuosavybės teisių objektų – išradimų, patentų, dizaino, prekių ženklų ir kitų
intelektinės nuosavybės objektų), įgytų pagal sutartį ar įstatymų nustatyta tvarka, Universitetas
įgyvendina pagal rektoriaus tvirtinamus intelektinės nuosavybės valdymo nuostatus ir kitus teisės
aktus.
34.
Universitetui nuosavybės teise priklausančio turto apskaitą, nusidėvėjimą ir
nurašymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, Viešojo
sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai, Lietuvos Respublikos patvirtinti
minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
minimalūs ir maksimalūs ekonominiai normatyvai viešojo sektoriaus subjektams, rektoriaus
tvirtinamas finansų reguliaminas ir kiti teisės aktai.
35.
Universiteto turto nurašymo aktus tvirtina rektorius ar rektoriaus įgaliotas
Universiteto administracijos ar savarankiško padalinio vadovas. Universitetui nuosavybės teise

priklausančio ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė viršija penkis šimtus tūkstančių eurų, nurašymą
svarsto Taryba.
36.
Sandoriai dėl nereikalingu ar netinkamu naudoti pripažinto Universiteto turto
sudaromi aukciono ar kitu būdu nustatant rinkos kainą rektoriaus nustatyta tvarka.
IV. TARYBOS DALYVAVIMAS SUDARANT TURTO SANDORIUS
37. Universiteto sandorius vienasmeniškai sudaro rektorius. Rektorius turi teisę įgalioti
Universiteto sandorius sudaryti Universiteto administracijos ir savarankiškų padalinių vadovus bei
kitus asmenis. Sudarant Universiteto sandorius rektorius ir jo įgalioti asmenys turi laikytis įstatymų,
šios Tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų, veikti Universiteto atžvilgiu sąžiningai ir protingai, būti
lojalūs Universitetui ir veikti išimtinai dėl Universiteto interesų. Universitetas gali turėti ir įgyti tik
tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Universiteto statutui ir Universiteto veiklos
tikslams.
38.
Rektorius turi gauti Tarybos leidimą prieš sudarydamas šiuos sandorius:
38.1 sandorius, kurių vertė per finansinius metus viršija penkis milijonų eurų;
38.2 paskolų, kitų skolos įsipareigojimų dokumentų sutartis, viršijančius Tarybos
nustatytą skolinimosi limitą;
38.3 Universiteto lėšų skolinimo sandorius, viršijančius skolinimo limitą;
38.4 indėlių ar indėlių pasaugos sutartis ilgesniam nei 12 mėnesių terminui;
38.5 sandorius su susijusiais asmenimis arba sandorius, iš kurių naudą gauna susiję
asmenys (susijusiu asmeniu yra laikomi: (1) rektoriaus tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), tikrieji
broliai bei seserys, vaikaičiai, sutuoktiniai, sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai); (2) asmenys,
kurie įsipareigoja derinti savo ūkinės veiklos sprendimus su rektoriumi; (3) asmenys, kurie yra
kontroliuojami (tiek tiesiogiai, tiek ne) rektoriaus; (4) asmenys, kurių 1/10 turto, akcijų, dalies ar
pajaus priklauso rektoriui, arba (5) asmenys, su kuriais rektorius yra sudaręs susitarimą (tame tarpe
nutylėjimo būdu) dėl sandorio sudarymo);
38.6 Universitetui nuosavybės teise priklausančio dalies ilgalaikio turto, kurios
balansinė vertė viršija penkis šimtus tūkstančių eurų, perleidimo, įkeitimo, taip pat laidavimo ar
garantavimo juo sandorius;
38.7 Universitetui nuosavybės teise priklausančio dalies ilgalaikio turto, kurios
balansinė vertė viršija penkis šimtus tūkstančių eurų, nuomos ar panaudos sandorius ilgesniam nei
12 mėnesių terminui;
38.8 sandorius dėl Universiteto turto, kurio balansinė vertė viršija tris šimtus
tūkstančių eurų, ar dėl lėšų, kurios viršija metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje numatytas lėšas,
investavimo juridiniuose asmenyse;
38.9
sandorius, kurių pagrindu trečiųjų asmenų nuosavybėn perleidžiamas
Universiteto nekilnojamas turtas ir reikalingas Vyriausybės sutikimas;
38.10 sandorius, kuriuos raštu savo sprendimais atskirai nurodo Taryba.
V. UNIVERSITETO TURTO INVESTAVIMAS IR UNIVERSITETO TURTINIŲ IR
NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
39. Universiteto turtas investuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymu, šia Tvarka ir kitais teisės aktais.

40. Universitetas neturi teisės investuoti į neribotos civilinės atsakomybės juridinius
asmenis ir jų steigti.
41.
Ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis Universitetas gali steigti ir į juos
investuoti tik tuo atveju, kai toks steigimas ar investavimas yra susijęs su Universiteto vykdoma
studijų organizavimo ar mokslinių tyrimų veikla ir būtinas šiems tikslams pasiekti.
42.
Finansinės investicijos į pradedančiąsias įmones ir parama (subsidijos, dotacijos,
sandoriai lengvatinėmis sąlygomis) joms numatoma metinėje pajamų ir išlaidų sąmatoje.
Universitetas turi teisę rektoriaus nustatyta tvarka investuoti lėšas į pradedančiąsias įmones, taip pat
sudarinėti paramos sandorius su pradedančiosiomis įmonėmis neviršydamas metinėje pajamų ir
išlaidų sąmatoje tam numatytų lėšų, arba Universitetui tam tikslui skirtos paramos ar konkretaus
projekto lėšų. Investuojant į pradedančiąsias įmones paprastai Universitetas nesiekia įgyti
reikšmingos įtakos jos valdyme.
43.
Įnašai į viešąsias įstaigas, kurių vieninteliu dalininku yra Universitetas, atliekamos
rektoriaus sprendimu laikantis metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, Universitetui skirtos paramos
tikslų ar konkrečių projektų lėšų tikslinės paskirties.
44.
Finansinės investicijas į kitus juridinius asmenis, nepaminėtus Tvarkos 43 ir 44
punktuose, ir jungtinę veiklą Universitetas gali atlikti tik laikydamasis metinės pajamų ir išlaidų
sąmatos, o kitą turtą gali įnešti į juridinius asmenis ir jungtinę veiklą tik, jeigu tai netrukdys
Universitetui vykdyti studijų ir mokslo veiklą. Prieš sudarydamas Universiteto turto investavimo į
juridinius asmenis ar jungtinę veiklą sandorius, rektorius turi gauti Tvarkos 38.9 punkte numatytą
Tarybos leidimą.
45.
Rektorius, vadovaudamasis Tvarkos 4 punkte nustatytais principais, tvirtina
Universiteto turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo juridiniuose asmenyse tvarką.
46.
Universiteto metinėje veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta Universiteto turto
investavimo atitinkamais metais rezultatai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
47. Ši Tvarka įsigalioja 2015 m. lapkričio mėn. 4 d.

