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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO 90 STRAIPSNIO 

PAKEITIMO PROJEKTO  

 

               Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) parengė ir teikia derinti Mokslo 

ir studijų įstatymo Nr. XI-242 90 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas) ir 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 90 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektą  

               Praktikoje vis dar pasitaiko atvejų, kai universitetų investicijos į viešąsias įstaigas ar kitus 

juridinius asmenis kelia abejonių dėl naudingumo universitetų pagrindinei veiklai. Dabar galiojantis 

Mokslo ir studijų įstatymo 90 straipsnio 3 dalyje nurodytas kriterijus, kad ribotos civilinės 

atsakomybės juridinius asmenis valstybinės aukštosios mokyklos gali steigti ir į juos investuoti tik 

tuo atveju, kai toks steigimas ar investavimas yra susijęs su valstybinės aukštosios mokyklos 

vykdoma studijų ar mokslinių tyrimų veikla ir eksperimentine plėtra ir yra būtinas šiems tikslams 

pasiekti, yra nepakankamas. Tai pažymėjo ir Valstybės kontrolė savo 2017 m. birželio 30 d. 

valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2017-P-50-4-14 „Ar valstybinių universitetų turtas valdomas 

ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms“. Auditorių nuomone, universitetai turėtų 

atsakingai žiūrėti į steigiamų juridinių asmenų būtinumą, įvertinti, ar jų veikla nebus našta juos 

įsteigusiam subjektui. Diskusijos dėl kriterijų nustatymo valstybinėms viešosioms įstaigoms, kai jos 

steigia ar investuoja į ribotos atsakomybės juridinius asmenis, vyko Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijoje ir Ekonomikos ir investicijų ministerijoje. Ministerija siūlė nustatyti 

kriterijus investavimo atvejams visam viešajam sektoriui, tačiau pasitarimų metu buvo konstatuota, 

kad tik valstybinės aukštosios mokyklos steigia ar investuoja į ribotos atsakomybės juridinius 

asmenis, todėl tikslinga kriterijus nustatyti Mokslo ir studijų įstatyme. Pasitarimų metu Ekonomikos 

ir investicijų ministerija pažymėjo, kad Lietuva atsilieka investicijų srityje, mokslo ir verslo 

bendradarbiavimas yra viena iš prioritetinių valstybės sričių, todėl reikalinga sklaida apie pasaulyje 

taikomą praktiką, kai universitetai steigia pumpurines įmones (atžalines įmones), kuriose gali 

pasitikrinti naujovių įdiegimo rinkoje galimybes, komercinti mokslo ir studijų institucijose sukurtus 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes parengtas 

šis Projektas. 

Projekto numatomo teisinio reguliavimo teigiamos pasekmės – bus užtikrintas 

atsakingas valstybinių aukštųjų mokykla turto ar lėšų investavimas steigiant ribotos atsakomybės 
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juridinius asmenis ar į juos investuojant. Aiškūs investavimo kriterijai skatins inovacijas, padės 

inicijuoti technologines ir socialines inovacijas skatinančius tyrimus.  

Neigiamų pasekmių nenumatoma. Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto 

lėšų nereikės. 

Projekto nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai. 

Projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų. 

Priėmus Projektą, priimti naujų teisės aktų, keisti ar pripažinti netekusiais galios 

galiojančių teisės aktų nereikės. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų 

informacinėje sistemoje (TAIS). 

Projektą parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento 

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Margarita Jakštonienė, tel. (8 5) 219 1242, el. 

p. Margarita.Jakstoniene@smm.lt. 

PRIDEDAMA: 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-

242 90 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto“ projektas, 1 lapas. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-

242 90 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto“ lyginamasis projektas, 1 lapas. 

                    3. Aiškinamasis raštas, 2 lapai. 

 

                    

 

 

Ministerijos kancleris                                              Tomas Daukantas 
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