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ATMINTINĖS TIKSLAS 

Atmintinės tikslas – supažindinti asmenį apie jo (asmens) teisę teikti paramą Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms (toliau – Kauno klinikos). Ši atmintinė padės asmeniui, 

norinčiam teikti paramą Kauno klinikoms, suprasti paramos teikimo tikslą ir kokiu būdu skaidriai, 

laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų teikti paramą. 

ASMENS TEISĖ TEIKTI PARAMĄ 

Asmuo (toliau – ir paramos teikėjas) turi teisę savanoriškai ir neatlygintinai teikti paramos 

dalyką Kauno klinikoms Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (toliau – LPĮ) nustatytais 

tikslais ir būdais.  

Kauno klinikų banko rekvizitai paramai teikti:  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Juridinio asmens kodas 135163499  

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas 

A. s. Nr. LT93 7044 0600 0336 9271, AB SEB bankas, b. k. 70440; 

A. s. Nr. LT20 4010 0425 0132 3890, Luminor Bank AB, b. k. 40100 

Mokėjimo paskirtis: parama 

Asmuo, norintis teikti paramą Kauno klinikoms, gali: (i) kreiptis į Kauno klinikas su rašytiniu 

prašymu teikti paramą; (ii) įmokėti pinigines lėšas į Kauno klinikų kasą; (iii) pervesti pinigines lėšas 

į Kauno klinikų banko sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „parama“ (banko rekvizitai nurodyti 

aukščiau); (iv) pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai paramos deklaraciją; (v) teikti elektroniniu 

būdu per elektroninę deklaravimo sistemą; (vi) teikti kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos 

Respublikos įstatymai.  

PARAMOS TIKSLAS 

Kauno klinikoms teikiamos paramos tikslas – teikti paramos dalykus, numatytus LPĮ 4 str. 2 d., 

Kauno klinikų įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams (sveikatos priežiūros, mokslo 

ir profesinio tobulinimo, kt.) įgyvendinti. Parama teikiama išimtinai humanitariniais tikslais ir turi 

būti suderinama su Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentais, 

standartais ir gairėmis dėl kyšininkavimo, korupcijos ir uždraustų praktikų, t. y. paramos teikėjas 

negali atlikti ir (ar) kitaip dalyvauti jokiose korupcinio pobūdžio veikose (kyšininkavimas, 

papirkimas, pan.).  

PARAMOS TEIKIMAS  

Parama Kauno klinikų naudai teikiama: neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį 

kitą turtą (įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes), suteikiant paslaugas; skiriant iki 2 procentų 

gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu 

nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų 

mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos; suteikiant turtą naudotis 

panaudos teise; kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. 

Paramos teikėjai gali būti: Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus LPĮ 5 

str. 2 d. 1 p. ir 3 d. numatytas išimtis), užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai 

asmenys, tarptautinės organizacijos.  

PARAMOS NAUDOJIMAS IR VIEŠINIMAS 

Kauno klinikos gautą paramą gali naudoti Kauno klinikų įstatuose numatytiems LPĮ 

nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams. 

Paramos viešinimui taikomos LPĮ 11 str. nuostatos. 

___________ 


