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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba,  

- p r i t a r d a m a  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos siekiui didinti 

studijų ir mokslo kokybę bei tarptautinį konkurencingumą, 

- r e m d a m a  siūlomą valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą bei jo 

įgyvendinimo priemones, kurių viena numato prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prijungti 

Lietuvos sporto universitetą,  

- a t s i ž v e l g d a m a  į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto 

universiteto vienijančias studijų programų ir mokslo krypčių bendrybes, galimybę didinti studijų ir 

mokslo kokybę, stiprinti tarpkryptinį bendradarbiavimą, racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius, 

turimą studijų, mokslo ir aplinkos infrastruktūrą,  

- į v e r t i n u s i  bendros Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto 

universiteto darbo grupės siūlymus ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2017 m. 

lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 95-09, 

 n u s p r e n d ž i a: 

1 .  P a t v i r t i n t i  šiuos universitetų reorganizacijos principus:  

1.1. Universitetų autonomijos; 

1.2. Pagarbos gyvybei; 

1.3. Studijų, mokslo ir praktikos vienovės. 

2 .  P a t v i r t i n t i  tokias pagrindines universitetų reorganizacijos nuostatas:  

2.1. Vadovaujantis gerąja reformos patirtimi Lietuvos sporto universitetas jungiamas prie 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademijos teisėmis, t. y. sporto ir su juo susijusios studijos 

bei moksliniai tyrimai vykdomi kamieniniame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinyje – 

Sporto akademijoje; 

Neoficialus dokumento tekstas 



2.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto valdymo organuose yra užtikrinamas 

Medicinos akademijos, Sporto akademijos, Veterinarijos akademijos ir Kauno klinikų bei Kauno 

klinikinės ligoninės atstovavimas; 

2.3. Sporto akademija disponuoja gaunamomis pajamomis nepažeisdama pilnų kaštų 

metodikos; 

2.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitete yra saugomos Lietuvos sporto universiteto 

istorinės tradicijos, vertybės, garbės vardai ir regalijos;  

2.5. Įvykdžius reorganizaciją Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ištekliai 

(infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai ir kt.) turi būti naudojami racionaliai, taupiai ir efektyviai, 

eliminuojamos išlaidos, atsirandančios dėl procesų fragmentacijos;  

2.6. Lietuvos sveikatos mokslų universitete visiems pedagogams ir mokslo darbuotojams 

yra taikomi vienodi kvalifikaciniai reikalavimai (pedagogams ir mokslo darbuotojams, dirbusiems 

Lietuvos sporto universitete, taikomas pereinamasis laikotarpis kvalifikacinių reikalavimų 

netolygumams kompensuoti). 

3 .  P a t v i r t i n t i  tokius pasirengimo reorganizacijai žingsnius: 

3.1. Studijų programų auditas išsprendžiant analogiškų studijų programų klausimą: 

3.1.1.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto lygmeniu – iki 

2018 m. rugsėjo 1 d.;  

3.1.2. visų universitetinių aukštųjų mokyklų, veikiančių Kauno mieste ir rajone lygmeniu, iš 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto perspektyvos – iki 2019 m. 

rugsėjo 1 d.  

3.2. Susitarimas su kitomis Kauno universitetinėmis aukštosiomis mokyklomis dėl 

socialinių humanitarinių mokslų platformos sukūrimo ir bendro socialinių humanitarinių mokslų 

modulio sukūrimo bei vykdymo – iki 2019 m. rugsėjo 1 d. 

3.3. Bendros jungtinės pirmosios pakopos studijų programos „Kineziterapija“ sukūrimas 

ir studentų priėmimas į ją – iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

3.4. Bendro Mokslo fondo, kurio tikslas – skatinti bendrus inovatyvius Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto mokslininkų tyrimus ir konsoliduoti mokslinį 

potencialą – iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

3.5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto infrastruktūros 

– bendrabučių, bibliotekų, poilsio bazių, sporto kompleksų – atvėrimas abiejų universitetų 

bendruomenėms lygiomis sąlygomis – iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 



3.6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto potencialo 

tarptautinių ryšių srityje sujungimas siekiant didinti abiejų universitetų vykdomų programų ir 

atliekamų mokslinių tyrimų tarptautinį žinomumą – iki 2018 m. rugsėjo 1 d.; 

3.7. Finansų, studijų ir mokslo, dokumentų valdymo, turto administravimo informacinių 

sistemų auditas, kurio tikslas – išsiaiškinti galimybes ir pasirengti vykdyti šiuos procesus kartu – iki 

2018 m. gruodžio 31 d. 

3.8. Finansų, studijų ir mokslo, dokumentų valdymo, turto administravimo informacinių 

sistemų parengimas darbui po reorganizacijos – iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

3.9. Naujo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto projekto parengimas – iki                 

2019 m. gruodžio 31 d. 

 

 

Tarybos  pirmininkas         prof. Vilius Grabauskas 

 
 


