
 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 
DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO TEORINĖS FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS 

INSTITUTO IR VILNIAUS UNIVERSITETO TEORINĖS FIZIKOS IR 
ASTRONOMIJOS INSTITUTO PLANETARIUMO REORGANIZAVIMO 

 
2009 m. gruodžio 16 d. Nr. 1734 

Vilnius 
 

Įgyvendindama Valstybės mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, 
studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra, tinklo pertvarkos plano, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d nutarimu Nr. 989 (Žin., 2008, Nr. 117-4453), 
16.10 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :  

1. Reorganizuoti Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutą ir 
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumą prijungimo prie 
Vilniaus universiteto būdu.  

2. Patvirtinti Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto ir Vilniaus 
universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumo reorganizavimo 
prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašą (pridedama). 

3. Įgalioti iki 2010 m. sausio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoti iš Juridinių 
asmenų registro ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su 2 punkte nurodytame apraše numatytų 
reorganizavimo sąlygų įgyvendinimu ir šių mokslinių tyrimų įstaigų išregistravimu iš 
Juridinių asmenų registro: 

3.1. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktorių – dėl 
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto; 

3.2. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumo 
direktorių – dėl Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumo. 

 
 
 

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius 
 
 
 
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius 
 
 



 

PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1734 
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEORINĖS FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS 
INSTITUTO IR VILNIAUS UNIVERSITETO TEORINĖS FIZIKOS IR 

ASTRONOMIJOS INSTITUTO PLANETARIUMO REORGANIZAVIMO 
PRIJUNGIMO PRIE VILNIAUS UNIVERSITETO BŪDU SĄLYGŲ APRAŠAS 

 
1. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto ir Vilniaus 

universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumo reorganizavimo 
prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas (toliau – šis aprašas) nustato 
reorganizuojamų įstaigų – Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto ir 
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumo (toliau – 
reorganizuojamos įstaigos) – reorganizavimo prijungimo prie reorganizavime dalyvaujančios 
įstaigos Vilniaus universiteto būdu tvarką. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Seimo 2009 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. XI-441 ,,Dėl pritarimo Vilniaus 
universiteto dalyvavimui reorganizavime“ (Žin., 2009, Nr. 125-5375), Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.95–2.97 straipsniais ir 2.99 straipsnio 1 ir 
2 dalimis, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 138 straipsniu, 
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322) 4 straipsniu, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 „Dėl Biudžetinių 
įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 46-1120). 

2. Duomenys apie reorganizuojamas įstaigas: 
2.1. duomenys apie Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutą: 
2.1.1. pavadinimas – Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas; 
2.1.2. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga; 
2.1.3. buveinė – Vilnius, A. Goštauto g. 12; 
2.1.4. juridinio asmens kodas – 111955938; 
2.1.5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT119559314; 
2.1.6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 

(valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas), įregistravimo data – 1997 m. balandžio 
3 diena; 

2.2. duomenys apie Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto 
Planetariumą: 

2.2.1. pavadinimas – Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto 
Planetariumas; 

2.2.2. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga; 
2.2.3. buveinė – Vilnius, Konstitucijos pr. 12A; 
2.2.4. juridinio asmens kodas – 111958133; 
2.2.5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT119581314; 
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2.2.6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 
(valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas), įregistravimo data – 1997 m. balandžio 
8 diena. 

3. Duomenys apie Vilniaus universitetą: 
3.1. pavadinimas – Vilniaus universitetas; 
3.2. teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga; 
3.3. buveinė – Vilnius, Universiteto g. 3; 
3.4. juridinio asmens kodas – 211950810; 
3.5. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT119508113; 
3.6. duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre – 

valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale, įregistravimo data – 1998 m. gruodžio 
28 diena.  

4. Reorganizavimo būdas – reorganizuojamų įstaigų prijungimas prie Vilniaus 
universiteto.  

5. Visas reorganizuojamų įstaigų teises ir pareigas po reorganizuojamų įstaigų 
išregistravimo iš Juridinių asmenų registro nuo 2010 m. sausio 1 d. perima Vilniaus 
universitetas. 

6. Reorganizavimas grindžiamas Valstybės mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su 
integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra, tinklo pertvarkos plane, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 989 (Žin., 
2008, Nr. 117-4453), numatytais tikslais ir uždaviniais. 

7. Reorganizuojamų juridinių asmenų turtas 2009 m. sausio 1 d. (pagal finansinės 
atskaitomybės dokumentus): 

7.1. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas: 
7.1.1. ilgalaikis materialusis turtas – 5628,5 tūkst. litų; 
7.1.2. ilgalaikis nematerialusis turtas – 30,5 tūkst. litų; 
7.1.3. trumpalaikis materialusis turtas – 279,2 tūkst. litų; 
7.2. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumas: 
7.2.1. ilgalaikis materialusis turtas – 853,1 tūkst. litų; 
7.2.2. ilgalaikis nematerialusis turtas – 0 tūkst. litų; 
7.2.3. trumpalaikis materialusis turtas – 62,2 tūkst. litų. 
8. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos 2009 metais, – 4617 tūkst. 

litų: 
8.1. tarptautinio lygio mokslo potencialo palaikymas ir tyrimų plėtojimas – 3837 tūkst. 

litų, iš jų Planetariumui – 139 tūkst. litų; 
8.2. Specialioji mokslo plėtojimo programa – 780 tūkst. litų, iš jų Planetariumui – 

543,2 tūkst. litų. 
9. Reorganizavimo tikslas – sutelkti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išteklius, kad būtų sudarytos 
sąlygos kuo efektyviau naudoti MTEP potencialą šaliai svarbiems uždaviniams spręsti, kartu 
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racionaliau naudoti ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas 
žmogiškųjų išteklių ir MTEP infrastruktūros plėtrai. 

10. Reorganizavimo metu papildomų teisių valdymo ir kitiems organams 
nesuteikiama. 

11. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. inventorizuojamos reorganizuojamos įstaigos turtas ir 
atsiskaitymai, parengiami projektai teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir 
šiuo metu reorganizuojamų įstaigų patikėjimo teise valdomo turto perdavimo reorganizavime 
dalyvaujančiai įstaigai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, išskyrus patalpas 
Vilniuje, Goštauto g. 12, kurios perduodamos teisės aktų nustatyta tvarka Švietimo ir mokslo 
ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui. 

12. Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu 
Nr. 16 (Žin., 2001, Nr. 3-48; 2003, Nr. 13-504), nustatyta tvarka pagal 2009 m. gruodžio 31 d. 
buhalterinės apskaitos duomenis Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos 
instituto ir Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumo 
patikėjimo teise valdomas valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, apskaitos ir 
finansinės atskaitomybės dokumentai, teisės ir prievolės perduodami po reorganizavimo 
tęsiančiam veiklą Vilniaus universitetui. 

13. Reorganizuojamų įstaigų apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus perima 
Vilniaus universitetas. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės, kitų dokumentų perdavimo ir 
priėmimo aktą pasirašo reorganizuojamų įstaigų vadovai ir Vilniaus universiteto rektorius. 

14. Antspaudai su Lietuvos valstybės herbu, kuriais disponuoja reorganizuojamos 
įstaigos, po to, kai pasirašomi turto ir dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktai, teisės 
aktų nustatyta tvarka sunaikinami (atsakingas asmuo – Vilniaus universiteto rektorius arba jo 
įgaliotas asmuo). 

15. Reorganizuojant įstaigas, užtikrinamas jų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų 
vykdymas, darbo santykių tęstinumas. 

16. Vilniaus universitetui nuo 2010 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
asignavimai MTEP bus apskaičiuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu atitinkama lėšų dalis 
turės būti apskaičiuota pagal ankstesniais metais Universitetui MTEP veiklai skirtas lėšas ar 
Universiteto MTEP veiklos rezultatus ir skaičiavimams bus naudojamos lėšos ar rezultatai tų 
metų, kai Teorinės fizikos ir astronomijos institutas dar buvo atskiras asignavimų valdytojas, 
prieš skaičiuojant atitinkamai prie atitinkamų Vilniaus universiteto MTEP lėšų ir MTEP 
veiklos rezultatų bus pridedami prie Vilniaus universiteto prijungto Teorinės fizikos ir 
astronomijos instituto lėšos ir MTEP veiklos rezultatai. Vilniaus universitetas užtikrina 
reorganizuojamų įstaigų veiklai skirtų lėšų apskaitos atskirumą teisės aktų nustatyta tvarka.  

17. Po reorganizavimo numatomi tokie Vilniaus universiteto veiklos tikslai ir 
uždaviniai: 

17.1. stiprinti mokslo ir studijų vaidmenį, poveikį dabarties ir ateities visuomenei ir 
valstybei, saugoti universitetinės kultūros paveldą, tęsti ir puoselėti universiteto tradicijas; 
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17.2. visas akademinės veiklos sritis grįsti mokslo ir studijų vienovės principu; 
17.3. asmenims, siekiantiems aukštojo išsilavinimo, sudaryti vienodas sąlygas 

nepaisant jų lyties, amžiaus, etninės priklausomybės, religijos, politinių pažiūrų, negalios, 
socialinės padėties; 

17.4. užtikrinti geros kokybės studijas, laiduojančias kompetentingos, kritiškos, 
atsakingos ir nuolat turtinančios savo žinias asmenybės ugdymą; 

17.5. rengti aukščiausiosios kvalifikacijos mokslininkus; 
17.6. vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus; 
17.7. skatinti fundamentinių ir taikomųjų mokslų sąveiką; 
17.8. pasiekti visų mokslo sričių mokslinių tyrimų lygį, leidžiantį lygiateisiškai 

dalyvauti tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo veikloje; 
17.9. rengti ir leisti mokslo darbus, vadovėlius, mokomuosius ir kitus leidinius; 
17.10. sudaryti sąlygas specialistams nenutrūkstamai plėsti ir atnaujinti žinias, kurių 

reikia nuolat kintančios aplinkos sąlygomis; 
17.11. aktyviai reikštis tarptautinėje akademinėje bendruomenėje atsakomybės 

Lietuvos kultūrai ir atvirumo kitoms kultūroms dvasia. 
18. Numatoma po reorganizavimo Vilniaus universiteto struktūra nurodyta šio aprašo 

priede. 
 
 
 

–––––––––––––––– 
 



 
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos 
instituto ir Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir 
astronomijos instituto Planetariumo reorganizavimo 
prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašo 
priedas 
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