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ĮVADAS

Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	(toliau	–	LSMU,	Universitetas)	2016	m.	veiklos	atas-
kaita	parengta	vadovaujantis:	1)	Lietuvos	Respublikos	viešųjų	 įstaigų	įstatymo	(nauja	redak-
cija,	Žin.,	2004,	Nr.	25-752)	12	straipsniu,	kuriame	nurodoma,	kad	viešosios	 įstaigos	vadovas	
turi	parengti	ir	eiliniam	visuotiniam	dalininkų	susirinkimui	pateikti	praėjusių	finansinių	metų	
viešosios	 įstaigos	veiklos	ataskaitą.	 Joje	 turi	būti	nurodyta	 informacija	apie	viešosios	 įstaigos	
veiklos	tikslus,	pobūdį	ir	veiklos	per	finansinius	metus	rezultatus;	2)	Lietuvos	sveikatos	mokslų	
universiteto	statuto	(Žin.,	2010,	Nr.	81-4231)	49	straipsnio	8	ir	9	dalimis,	kuriose	apibrėžiama,	
kad	 rektorius	 teikia	Tarybai	 tvirtinti	metinę	Universiteto	veiklos	ataskaitą,	metinę	pajamų	 ir	
išlaidų	sąmatą	ir	šios	sąmatos	įvykdymo	ataskaitą	bei	viešai	skelbia	Tarybos	patvirtintą	Univer-
siteto	metinę	veiklos	ataskaitą.

Pagrindinė	Universiteto	misija	–	kurti,	kaupti,	sisteminti	ir	skleisti	mokslo	žinias,	naujausius	
mokslo	 ir	studijų	 laimėjimus,	mokyti	 ir	ugdyti	kūrybingą,	dorą,	 iniciatyvią,	 išsilavinusią,	 sa-
varankišką	ir	verslią	asmenybę,	puoselėti	demokratiją,	gerovę	ir	ugdyti	sveiką	ir	išsilavinusią	
visuomenę;	šia	savo	veikla	skatinti	ekonominį	ir	kultūrinį	šalies	klestėjimą,	ūkinės	veiklos	kon-
kurencingumą,	socialinę	santarvę,	neatsižvelgiant	į	darbuotojų,	studentų	ir	klausytojų	lytį,	rasę,	
politinius,	religinius	įsitikinimus,	tautybę	ir	pilietybę.

Universiteto	tikslai:
1)	 vykdyti	studijas,	teikiančias	asmeniui	moksliniais	tyrimais	grindžiamą	šiuolaikinį	paži-

nimo	ir	technologijų	lygį	atitinkantį	aukštąjį	universitetinį	išsilavinimą,	aukštojo	mokslo	
kvalifikaciją,	ugdyti	visapusiškai	išsilavinusią,	etiškai	atsakingą,	kūrybingą	ir	verslią	as-
menybę;

2)	 darniai	plėtoti	įvairių	sričių	mokslinį	pažinimą,	vykdyti	aukšto	lygio	mokslinius	tyrimus	
ir	eksperimentinę	(socialinę,	kultūrinę)	plėtrą,	rengti	mokslininkus,	įvykdyti	įvairiapusę	
praktinę	veiklą,	mokslo	ir	kitose	srityse	bendradarbiauti	su	šalies	ir	užsienio	partneriais;

3)	 bendradarbiaujant	su	visuomenės	ir	ūkio	partneriais,	moksline,	šviečiamąja,	meno	ir	kita	
kultūrine	veikla	skatinti	regionų	ir	visos	šalies	raidą;

4)	 ugdyti	 švietimui,	 mokslui,	 menui	 ir	 kultūrai	 imlią	 visuomenę,	 gebančią	 veiksmingai	
naudotis	mokslu	ir	konkuruoti	aukšto	lygio	technologijų,	gaminių	ir	paslaugų	rinkoje.

Svarbiausi	Universiteto	uždaviniai:
1)	 rengti	biomedicinos	ir	kitų	sričių	specialistus	ir	mokslininkus;
2)	 atlikti	mokslinius	tyrimus	ir	taikyti	mokslinių	tyrimų	rezultatus;
3)	 dalyvauti	teikiant	sveikatos	priežiūros	paslaugas;
4)	 teikti	gyvūnų	auginimo,	veislininkystės,	gyvūninės	produkcijos	gamybos,	ligų	profilak-

tikos,	gydymo	ir	maisto	saugos	paslaugas;
5)	 tobulinti	specialistus,	vykdant	tęstinį	jų	mokymą	ir	juos	perkvalifikuoti;
6)	 rengti	ir	leisti	vadovėlius,	monografijas,	mokomąsias	knygas,	mokslo	žurnalus	ir	kitus	

leidinius,	organizuoti	mokslines	konferencijas	ir	seminarus;
7)	 plėtoti	tarptautinį	bendradarbiavimą	pagrindinėse	veiklos	srityse.

Pagrindinės	Universiteto	veiklos	rūšys	–	aukštasis	universitetinis	mokslas,	mokslinių	tyrimų	
ir	taikomoji	veikla,	dalyvavimas	žmonių	sveikatos	priežiūroje	ir	socialinis	darbas,	veterinarinė	
veikla	ir	gyvulininkystė.	Universitetas	gali	vykdyti	ir	kitas	veiklas,	reikalingas	Universiteto	mi-
sijai,	tikslams	ir	uždaviniams	įgyvendinti.
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2016	m.	birželio	17	d.	Universiteto	taryba	sprendimu	Nr.	UT1-4-1	„Dėl	Lietuvos	sveikatos	
mokslų	universiteto	valdymos	struktūros	optimizavimo	ir	pertvarkymo“	patvirtino	Lietuvos	
sveikatos	mokslų	universiteto	valdymo	schemos	pakeitimą,	kuriuo	numatė	sumažinti	prorek-
torių	 skaičių	 atsisakant	 prorektoriaus	 veterinarinei	medicinai	 ir	 gyvulininkystei	 pareigybės,	
patvirtino	naujai	sukurtą	Rinkodaros	ir	komunikacijos	tarnybą,	tiesiogiai	pavaldžią	Medicinos	
akademijos	kanclerei	bei	atliko	kitus	struktūrinius	pakeitimus	ir	funkcijų	perskirstymus.
2016	m.	gruodžio	23	d.	Universiteto	taryba	sprendimu	Nr.	UT1-7-2	„Dėl	Lietuvos	sveikatos	

mokslų	universiteto	strateginės	plėtros	gairių	2017–2021	m.	ir	jų	įgyvendinimo	plano	tvirtini-
mo“	patvirtino	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	strateginės	plėtros	gaires	2017–2021	me-
tams,	jų	įgyvendinimo	planą	ir	Strateginių	plėtros	gairių	ir	jų	įgyvendinimo	plano	stebėsenos	
rodiklių	aprašus.
LSMU	2016	m.	veiklos	ataskaita	parengta	pagal	Universiteto	veiklos	sritis:	studijos	ir	moky-

masis	visą	gyvenimą,	mokslo	veikla,	 tarptautiniai	ryšiai,	sveikatos	priežiūros	veikla,	gyvūnų	
sveikatos	priežiūros	veikla,	strateginis	valdymas,	poveikis	regiono	ir	visos	šalies	veiklai,	kita	
veikla.	Rezultatai	pateikiami	šios	ataskaitos	11	dalių	ir	9	priedų,	kuriuos	sudaro	264	puslapiai.
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1. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 
BENDRUOMENĖ

2016 kalendorinių metų pabaigoje, t. y. 2016 m. gruodžio 31 d., Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto bendruomenę sudarė 26 418 asmenų (žr. 2.1 lentelę):

1.1 lentelė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendruomenė (2016-12-31)
Bendruomenės grupė LSMU 

akademijos 
ir kiti 

padaliniai

LSMU 
ligoninė
Kauno 

klinikos

LSMU 
gimnazija

LSMU 
Praktinio 
mokymo 
ir bandy-

mųcentras 

VšĮ 
Kauno 

klinikinė 
ligoninė

Iš viso 
LSMU

Akademikai:
MA tikrieji nariai
MA nariai emeritai

7
3 3

Rektoriai emeritai 4 (2 iš jų –  
darbuotojai)

2

Profesoriai emeritai 7 7

Darbuotojus sudaro:
Iš jų mokslo daktarai

2648
900

7354 
484

74
2

41
1

2016
31

12 133

Dėstytojai
Iš jų mokslo daktarai 

1186
704

Mokslo darbuotojai
Iš jų mokslo daktarai

216
148

Gydytojai
Slaugos specialistai
Kitas personalas

15
14

1217

1320 + 917*
2362
2755 74 41

478 + 93*
671
774

Studentai, iš jų:
rezidentai
doktorantai
pagrindinių, vientisųjų ir 
antrosios pakopos studijų 
studentai

7900
1027
260
6613

7900

Moksleiviai 638 638
Tęstinių studijų specialistai 5735 5735
Iš viso bendruomenės narių 16295 7354 712 41 2016 26418

* gydytojai rezidentai (dirbantys studentai)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto personalas
Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2016 m. pradžioje (2016-01-01) dirbo 2620 darbuoto-

jų, pabaigoje (2016-12-31) – 2648 darbuotojai. Jų skirstinys pagal einamas pareigas pateiktas 1.2 
lentelėje.
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1.2 lentelė

Darbuotojų skirstinys pagal einamas pareigas
Darbuotojai Darbuotojų skaičius Procentai

Dėstytojai,
iš jų užsieniečiai

1186
3

44,8
0,25

Mokslo darbuotojai 216 8,2
Kiti 1246 47,0
Iš viso 2648 100,0

Bendrą darbuotojų skaičių sudarė 1809 moterys ir 839 vyrai (žr. 1.3 lentelę). 

1.3 lentelė

Darbuotojų skirstinys pagal lytį

Darbuotojai Darbuotojų skaičius Procentai
Vyrai 839 31,7
Moterys 1809 68,3
Iš viso 2648 100,0

Universiteto administracijos skirstinys pagal lytį pateiktas 1.4 lentelėje.

1.4 lentelė

Universiteto administracijos skirstinys pagal lytį
Vadovai Vadovų skaičius Procentai

Vyrai 26 53,0
Moterys 23 47,0
Iš viso 49 100,0

2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1793 darbuotojams buvo pagrindinė dar-
bovietė (pirmaeilės pareigos), 855 darbuotojai Universitete ėjo antraeiles pareigas. Darbuotojų, 
ėjusių pagrindines (pirmaeiles) ir antraeiles pareigas, skirstinys pateiktas 1.5 lentelėje.

1.5 lentelė

Darbuotojai, einantys pagrindines ir antraeiles pareigas
Darbuotojai Pagrindinės pareigos Antraeilės pareigos Iš viso

Dėstytojai 523 663 1186
Mokslo darbuotojai 170 46 216
Kiti 1100 146 1246
Iš viso 1793 855 2648

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų skirstinys pagal pa-
reigas pateiktas 1.6 lentelėje.
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1.6 lentelė

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų skirstinys pagal einamas pareigas
Dėstytojai ir mokslo darbuotojai Darbuotojų skaičius Procentai
Profesoriai 168 12,0
Docentai 243 17,3
Lektoriai 327 23,3
Asistentai 448 32,0
Vyriausieji mokslo darbuotojai 23 1,7
Vyresnieji mokslo darbuotojai 52 3,7
Mokslo darbuotojai 48 3,4
Jaunesnieji mokslo darbuotojai 93 6,6
Iš viso 1402 100,0

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų skirstinys pagal mokslo laipsnį pateiktas 1.7 ir 1.8 lentelėse.

1.7 lentelė

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, turintys mokslo laipsnį
Mokslo laipsnis Darbuotojų skaičius Procentai

Mokslo daktarų 852 60,8
Neturi laipsnio 550 39,2
Iš viso 1402 100,0

1.8 lentelė

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų skirstinys pagal mokslo laipsnį
Pareigos Mokslo laipsnis Neturi mokslo laipsnio Iš viso

Profesorius 168 – 168
Docentas 243 – 243
Lektorius 284 43 327
Asistentas 9 439 448
Vyriausiasis mokslo darbuotojas 23 – 23
Vyresnysis mokslo darbuotojas 52 – 52
Mokslo darbuotojas 48 – 48
Jaunesnysis mokslo darbuotojas 25 68 93
Iš viso 852 550 1402

1.9 lentelė

Dėstytojų skirstinys pagal amžiaus grupes
Dėstytojai ≤ 24 m. 25–34 m. 35–44 m. 45–54 m. 55–64 m. ≥ 65 m. Iš viso

Profesorius – – 10 59 87 12 168
Docentas – 3 56 120 58 6 243
Lektorius – 23 134 115 52 3 327
Asistentas 1 132 136 99 73 7 448
Iš viso 1 158 336 393 270 28 1186

Vidutinis Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų amžius sudarė 46,1 metų, o bendras 
viso Universiteto darbuotojų – 46,8 metų.



1.10 lentelė

Administracijos skirstinys pagal pareigas ir kvalifikaciją
Pareigos Darbuotojų, 

turinčių mokslo 
laipsnį, skaičius

Darbuotojų, turinčių 
aukštąjį universitetinį 

arba jam prilygintą 
išsilavinimą, skaičius

Bendras 
darbuotojų 

skaičius 

Rektorius 1 1 1
Kancleriai 2 2 2
Prorektoriai 3 3 3
Administracijos ir finansų direktorius 1 1
Fakultetų dekanai 7 7 7
Mokslo institutų direktoriai 5 5 5
Universiteto bendrųjų padalinių vadovai 8 28 30
Iš viso 26 47 49

 
Universiteto administracija, specialistai, aptarnaujantysis personalas (ne dėstytojai ir ne 

mokslo darbuotojai) sudarė 47,0 proc. visų Universiteto darbuotojų (žr. 1.11 lentelę).

1.11 lentelė

Kiti LSMU darbuotojai
 Darbuotojai Darbuotojų skaičius Procentai

Administracija 49 3,9
Specialistai 704 56,5
Aptarnaujantysis personalas 493 39,6
Iš viso 1246 100,0

Iš 1246 Universitete dirbančių ne dėstytojų ir ne mokslo darbuotojų 738 (59,2 proc.) turi aukš-
tąjį išsilavinimą ir tik 18 darbuotojų (1,4 proc.) neturi vidurinio išsilavinimo (žr. 1.12 lentelę).

1.12 lentelė

Kitų LSMU darbuotojų išsilavinimas
Išsilavinimas Darbuotojų skaičius Procentai

Aukštasis 738 59,2
Aukštesnysis, įgytas iki 1995 m. 124 10,0
Vidurinis 290 23,3
Nebaigtas vidurinis 18 1,4
Prof. techninis 76 6,1
Iš viso 1246 100,00

Per 2016 kalendorinius metus buvo paskelbta 26 konkursai 297 pareigybėms eiti: 239 dėsty-
tojų pareigybėms, 38 mokslo darbuotojų pareigybėms, 1 mokslo instituto vadovo pareigybei ir 
19 akademinių padalinių vadovų pareigybių.



11

Konkurso tvarka buvo išrinkti:
1 mokslo instituto direktorius;
5 fakultetų institutų vadovai;
1 dekanas;
5 katedrų vedėjai;
8 klinikų vadovai;
85 profesoriai;
57 docentai;
55 lektoriai;
42 asistentai;
3 vyriausieji mokslo darbuotojai;
7 vyresnieji mokslo darbuotojai;
13 mokslo darbuotojų;
15 jaunesniųjų mokslo darbuotojų.
Įvykdyta 6 profesorių eilinė atestacija.

Vadovaudamasi Universiteto strateginiais tikslais ir uždaviniais Personalo tarnyba nuolat 
atliko personalo struktūros analizę, teikė siūlymus administracijai, siekdama prisidėti prie ben-
dro Universiteto tikslo – sukurti ir įgyvendinti efektyvią žmogiškųjų išteklių valdymo politiką.
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2. STUDIJOS IR MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ

2.1. Ikidiplominės studijos

2.1.1. Bendrieji rezultatai
2016 metais LSMU įregistruotos ir pradėtos vykdyti dvi naujos studijų programos:
•	 Antrosios	pakopos	studijų	programa	Gyvensenos medicina,	akredituota	3	metams1.
• Antrosios pakopos jungtinė	studijų	programa	Medicininė chemija,	akredituota	3	metams2.
2016	metais	LSMU	įregistruota	antrosios	pakopos	studijų	programa	Maisto mokslas, akredi-

tuota	3	metams3;	priėmimas	į	šią	programą	vykdomas	nuo	2017	metų.
2016 metais parengtos savianalizės ir įvyko LSMU vykdomų studijų programų išorinis 

vertinimas; maksimaliam laikotarpiui akredituotos keturios LSMU studijų programos:
•	 Pirmosios	pakopos	studijų	programa	Akušerija, akredituota	6	metams4.
•	 Pirmosios	pakopos	studijų	programa	Slauga, akredituota	6	metams5.
•	 Antrosios	pakopos	studijų	programa	Dailės terapija, akredituota	6	metams6.
•	 Antrosios	pakopos	studijų	programa	Laboratorinės medicinos biologija, akredituota	6	me-

tams7.
•	 Antrosios	pakopos	studijų	programa	Klinikinė slauga, akredituota	3	metams8.
2016 m. išleista pirmoji Sveikatos psichologijos	bakalauro	studijų	programos	absolventų	laida	

(2016	m.	birželio	27	d.	įteikti	22	bakalauro	diplomai	–	6	iš	jų	su	pagyrimu)	bei	pirmoji	jungtinės	
(su Vilniaus Dailės akademijos Kauno fakultetu)	Dailės terapijos	magistrantūros	studijų	programos	
absolventų	laida	(2016	m.	birželio	mėn.	27	įteikti	8	magistro	diplomai	–	1	iš	jų	su	pagyrimu).	
2016	m.	Universiteto	magistro	diplomai	įteikti pirmiesiems	289	(27	iš	jų	su	pagyrimu)	Medici-
nos studijų	programos	absolventams, įstojusiems	į	2010	m.	birželio	30	d.	naujai	įkurtą	Lietuvos	
sveikatos	mokslų	universitetą.	 Iš	 viso	 su	pagyrimu	 studijas	 baigė	 67	 visų	 studijų	 programų	
absolventai.
Universiteto	senatas	patvirtino	studijų	veiklą	reglamentuojančius	dokumentus:
•	 LSMU	rezidentūros	studijų	reglamento	pakeitimai9.
•	 LSMU	Studijų	reglamento	pakeitimai10

•	 LSMU	Rezidentų	judumo	fondo	nuostatų	pakeitimai11.
LSMU	2016 m.	iš	viso	vykdė	118 vientisųjų studijų, pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų 

bei laipsnio nesuteikiančių (rezidentūros) studijų programų.	2010–2016	m.	laikotarpiu	Uni-
versiteto	vykdomų	studijų	programų	skaičius	padidėjo	18 proc.	Ypač	padidėjo	vykdomų	pir-
mosios,	antrosios	pakopų	bei	laipsnio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų	programų	skaičius.	
Vykdomų	studijų	programų	dinamika	pateikiama	2.1.1.1	lentelėje.

1  2016 m. gegužės 6 d. laikinai einančio Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigas įsakymas Nr. SV6-17.
2  2016 m. balandžio 18 d. laikinai einančio Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigas įsakymas Nr. SV6-16.
3  2016 m. gegužės 27 d. laikinai einančio Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigas įsakymas Nr. SV6-22.
4  2016 m. birželio 29 d. laikinai einančio Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigas įsakymas Nr. SV6-30.
5  2016 m. birželio 29 d. laikinai einančio Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigas įsakymas Nr. SV6-30.
6  2016 m. rugpjūčio 24 d. laikinai einančio Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigas įsakymas Nr. SV6-38.
7  2016 m. rugpjūčio 24 d. laikinai einančio Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigas įsakymas Nr. SV6-38.
8  2016 m. birželio 29 d. laikinai einančio Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pareigas įsakymas Nr. SV6-30.
9  2016 m. gegužės 27 d. Senato nutarimas Nr. 74-6; 2016 m. lapkričio 14 d. Senato nutarimas Nr. 81-7.
10  2016 m. rugsėjo 23 d. Senato nutarimas Nr. 78-08; aktuali redakcija, galioja nuo 2014-09-01.
11  2016 m. spalio 21 d. Senato nutarimas Nr. 80-10.
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2.1.1.1 lentelė

LSMU vykdomų studijų programų dinamika
Pakopa Programų skaičius

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Pirmosios	pakopos	studijos 9 11 12 14 14 15 15
Vientisosios studijos 4 4 4 4 4 4 4
Antrosios pakopos studijos 9 9 9 11 11 13 15
Laipsnio	nesuteikiančios	
(rezidentūros)	studijos

69 66 68 69 69 72 74

Trečiosios	pakopos	
(doktorantūros)	studijos

9 9 9 9 9 9 10

Iš viso: 100 99 104 107 107 113 118

2016 m. gruodžio 31 d. LSMU	vientisųjų	studijų,	pirmosios,	antrosios	ir	trečiosios	pakopų	
bei	laipsnio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų	programose	iš viso studijavo 7900 studentų. 
(2.1.1.1	pav.).

Pirmosios	pakopos
studijos,	1543	(20	proc.)

Antrosios pakopos
studijos,	593	(7	proc.)

Rezidentūra,	1027	(13	proc.)

Doktorantūra,	260	(3	proc.)

Vientisosios studijos,
4477	(57	proc.)

2.1.1.1 pav.	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	vientisųjų	studijų,	pirmosios,	antrosios	ir	
trečiosios	pakopų	bei	laipsnio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų	programų	studentų	skaičius	

2016 m.	gruodžio	31 d. (n = 7900)

Stebėdami	Universiteto	studentų	skaičiaus	kaitą	2010–2016	m.	matome,	kad	nors	Lietuvos	
demografi	nė	situacija	blogėja, LSMU studentų skaičius yra stabilus, o palyginti su 2010 m. 
padidėjo 13,2 proc.	(2.1.1.2	pav.)

2010	m. 2011	m. 2012	m. 2013	m. 2014	m. 2015	m. 2016	m.

9000
8000
7000
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5000
4000
3000
2000
1000

0

6982 7204 7557 7658 7772 7930 7900

286 220 264 251 242 256 260

951 1010 1090 1068 1049 1060 1027

5745 5974 6203 6339 6481 6614 6613

2.1.1.2 pav. LSMU	pirmosios,	antrosios,	trečiosios	pakopų,	vientisųjų	bei	laipsnio	nesuteikiančių	
(rezidentūros)	studijų	studentų	skaičius	(2010–2016)
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Universiteto	 vientisosiose,	 pirmosios,	 antrosios	 ir	 trečiosios	 pakopų	 bei	 laipsnio	 nesutei-
kiančiose	(rezidentūros)	studijose	2016 m.	visą	studijų	programą	studijavo	770 užsienio	šalių	
piliečių.	Pirmosios,	antrosios	pakopų	ir	vientisųjų	studijų	programose	užsienio	šalių	piliečiai,	
studijuojantys	visą	studijų	programą,	sudarė	11,5 proc.	bendro	šių	pakopų	studentų	skaičiaus	
(2.1.1.3	pav.).	

I, II pakopos 
ir vientisosios 

studijos
Rezidentūra III pakopa

 Užsienio	studentai 761 9 –
 LR	piliečiai 5852 1018 260
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2.1.1.3 pav.	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	vientisųjų	studijų,	pirmosios,	antrosios	ir	t 
rečiosios	pakopų	bei	laipsnio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų	programų	LR	ir	užsienio	šalių	 

studentų	skaičiaus	santykis	2016	m.	gruodžio	31	d.	(n = 7900)

2016 m.	LSMU	vientisųjų	studijų,	antrosios	ir	trečiosios	pakopų	bei	laipsnio	nesuteikiančių	
(rezidentūros)	studijų	pakopų	programas	iš	viso	baigė	1487 absolventai,	iš	jų	96,4 proc. – LR pi-
liečiai,	3,6 proc. – užsienio	studentai.	Absolventų	skirstinys	pagal	studijų	pakopas	pateikiamas	
2.1.1.2	lentelėje.	

2.1.1.2 lentelė

2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto absolventų skaičius (n = 1487)
Studijų pakopa Studentai – LR piliečiai Užsienio studentai

Pirmosios	pakopos	studijos 312 –
Antrosios pakopos studijos 197 1
Vientisosios studijos 618 48
Laipsnio	nesuteikiančios	(rezidentūros)	studijos 261 3
Trečiosios	pakopos	(doktorantūros)	studijos 46 1

Iš viso: 1434 53

2.1.2. Pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisosios studijos
2016 m.	Universitete	iš viso buvo	vykdomos	3	studijų	sričių	18 studijų	krypčių	34 pirmosios	

ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	programos	(2.1.2.1	lentelė),	kuriose 2016 m. gruodžio 
31 d. iš	viso	studijavo	6613 studentų, t.	y. tiek pat, kiek	ir	2015	m.	gruodžio	31	d.	(n	=	6614).	
Vientisųjų	 studijų	 programose	 iš	 viso	 studijavo	 4477 (68 proc.),	 pirmosios	 pakopos	 studijų	
programose – 1543 (23 proc.),	antrosios	pakopos	studijų	programose – 593 (9 proc.)	studentai	
(2.1.2.1	pav.).	 Palyginti	 su	 2015	m.	 gruodžio	 31	d.	 proporcijomis,	 studijuojančiųjų	vientisųjų	
studijų	programose	skaičius	padidėjo	0,7	proc.,	antrosios	pakopos	–	0,7	proc.,	studijuojančiųjų	
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pirmosios	pakopos	studijų	programose	skaičius	sumažėjo	2,3	proc.	Studentų	skirstinys	pagal	
programas	pateikiamas	2.1.2.1	lentelėje.		

Vientisosios studijos,
4477	(68	proc.)

Pirmosios	pakopos
studijos,	1543	(23	proc.)

Antrosios pakopos
studijos,	593	(9	proc.)

2.1.2.1 pav.	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	
studentų	skaičius	2016	m.	gruodžio	31	d.	(n = 6613)

Palyginti	su	2010	m.	LSMU	pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	programose	
studijuojančių	 studentų	 skaičius	padidėjo	14,2	proc.;	palyginti	 su	2011	m. –	 10,7	proc.	 2015–
2016	metais,	pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	programose	studentų	skaičius	
stabilizavosi.	Universitetą	sudarančių	Medicinos	akademijos	(MA)	ir	Veterinarijos	akademijos	
(VA)	pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	programose	studijuojančių	studentų	
skaičiaus	palyginimas	2010–2016	m.	pateikiamas	2.1.2.2	paveiksle.

2010	m. 2011	m. 2012	m. 2013	m. 2014	m. 2015	m. 2016	m.
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2.1.2.2 pav.	Pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	programų	bendro	studentų	skaičiaus	
palyginimas	MA	ir	VA	(2010–2016	metais)



16

2.1.2.1 lentelė 

LSMU vykdomos pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programos  
ir studentų skaičius

Fakulte-
tas

Studijų 
sritis

Studijų 
kryptis

Studijų 
programa

Akredi tuota 
iki

Studijų 
pakopa

Studijų 
apimtis, 
trukmė, 
forma

Studentų 
skaičius  

2016-12-31

2016 m. 
išbrauk-

ta

Perė-
jo iš 
VNF 
į VF

Medici-
nos

Biome-
dicinos 
mokslai

Medicina Medicina 2020-06-30 Vienti-
sosios 
studijos

360	ECTS
6	metai,	
NL

2314 121 10
VFK	–	915 11 10
VF	–	7
M	–	890 78
MU	–	502 32

Molekulinė	
biologija,	
biofizika,	
biochemija

Medicininė	
ir	vete-
rinarinė	
biochemija

2020-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

210	ECTS
3,5	metų,	
NL

71 3
VFK	–	44
M	–	27 3

Genetika Medicininė	
ir	vete-
rinarinė	
genetika

2017-06-3012 Pirmo-
sios 
pakopos

210	ECTS
3,5	metų,	
NL

96 13 5
VFK	–	77 6 5
M	–	19 7

Medicina	ir	
sveikata

Labora-
torinės	
medicinos	
biologija

2022-06-30 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL

49 1
VFKM	–	41 1
M	–	8

Farmaci-
jos

Biome-
dicinos 
mokslai

Farmacija Farmacija 2017-06-3013 Vienti-
sosios 
studijos

300	ECTS
5	metai,	
NL

612 41 4
VFK	–	70 3 4
M	–	522 38
MU	–	20

Fiziniai	
mokslai

Chemija Medicininė	
chemija	
(jungtinė	
studijų	
programa)

2019-09-01 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL

4 0
VFK	–	4

Odonto-
logijos

Biome-
dicinos 
mokslai

Odonto-
logija

Odonto-
logija

2021-06-30 Vienti-
sosios 
studijos

300	ECTS
5	metai,	
NL

679 34 5
VFK	–	248 2 5
M	–	271 21
MU	–	160 11

Burnos 
priežiūra

Burnos 
higiena

2021-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL

67 13
VFK	–	2
M	–	65 13

Slaugos Biome-
dicinos 
mokslai

Slauga Slauga 2022-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL

305 22 7
VFK	–	66 8 7
M	–	127 9
MT	–	45
M	(NL/N)	–	
67

5

Slauga Akušerija 2022-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL	

75 7 4
VFK	–	51 4 4
M	–	10 2
M	(NL/N)	–	
14

1

12  Akreditavimo terminas bus pratęstas iki kitų tos pačios krypties studijų programų (visoje Lietuvoje) vertinimo.
13  Pateiktas prašymas SKVC atlikti išorinį vertinimą.
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2.1.2.1 lentelės tęsinys

14  Baigiama vykdyti studijų programa.
15  Pateiktas prašymas SKVC atlikti išorinį vertinimą.
16  Pateiktas prašymas SKVC atlikti išorinį vertinimą.

Fakulte-
tas

Studijų 
sritis

Studijų 
kryptis

Studijų 
programa

Akredi tuota 
iki

Studijų 
pakopa

Studijų 
apimtis, 
trukmė, 
forma

Studentų 
skaičius  

2016-12-31

2016 m. 
išbrauk-

ta

Perė-
jo iš 
VNF 
į VF

Reabilita-
cija

Kinezitera-
pija

2019-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL	

190 11
VFK	–	6
M	–	184 11

Reabilita-
cija

Ergotera-
pija

2022-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS, 
4	metai,	
NL

41 5
M	–	41 5

Slauga Klinikinė	
slauga

2019-06-30 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL,	 
3	metai,	I

49 8

VFKM	–	5 3

VFKMI	–	44 5

Slauga Išplėstinė	
slaugos	
praktika

2018-08-31 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL

22 2
VFKM	–	21 2
M	–	1

Reabilita-
cija

Fizinė	
medicina	ir	
reabilitacija

2016-06-3014 Magis-
trantūra

120	ECTS 
2	metai,	
NL,
3	metai,	I

14 1

VFKM	–	1 1

VFKMI	–	13

Reabilita-
cija

Sveikati-
nimas	ir	
reabilitacija

2018-06-30 Magis-
trantūra

90	ECTS
1,5	metų,	
NL

75 1
VFKM	–	74
M	–	1 1

Reabilita-
cija

Sveikati-
nimas	ir	
reabilitaci-
ja	fiziniais	
pratimais

2020-06-30 Magis-
trantūra

90	ECTS
1,5	metų,	
NL

3 0

VFKM	–	3

Medicina	ir	
sveikata

Dailės	
terapija
(jungtinė 
studijų 
programa)

2022-08-31 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL,
3	metai,	I

25 4
VFKMI	–	21 1
M	–	4 3

Visuo-
menės	
sveika-
tos

Biome-
dicinos 
mokslai

Visuome-
nės	svei-
kata

Visuo-
menės	
sveikata

2020-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL

100 19 3
VFK	–	30 6 3
M	–	59 12
MT	–	11 1

Visuome-
nės	svei-
kata

Visuo-
menės	
sveikata

2020-06-30 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL

37 5
VFKM	–	28 5
MU	–	9

Visuome-
nės	svei-
kata

Visuo-
menės	
sveikatos	
vadyba

2020-06-30 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL
3	metai,	
I,	N

105 11
VFKM	–	53 3
M	–	2
MI	–	50 8

Visuome-
nės	svei-
kata

Gyvense-
nos	medi-
cina

2019-06-30 Magis-
trantūra

90	ECTS
1,5	metų,	
NL

6 0
VFKM	–	5
M	–	1
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2.1.2.1 lentelės tęsinys 

17  Akreditavimo terminas bus pratęstas iki kitų tos pačios krypties studijų programų (visoje Lietuvoje) vertinimo.
18  Pateiktas prašymas SKVC atlikti išorinį vertinimą.
19  Pateiktas prašymas SKVC atlikti išorinį vertinimą.

Fakulte-
tas

Studijų 
sritis

Studijų 
kryptis

Studijų 
programa

Akredi tuota 
iki

Studijų 
pakopa

Studijų 
apimtis, 
trukmė, 
forma

Studentų 
skaičius  

2016-12-31

2016 m. 
išbrauk-

ta

Perė-
jo iš 
VNF 
į VF

Socia-
liniai 
mokslai

Psicholo-
gija	

Sveikatos	
psicholo-
gija

2016-08-3115 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL

103 14 4
VFK	–	67 6 4
M	–	36 8

Psicholo-
gija

Sveikatos	
psicholo-
gija

2018-06-3016 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL

18 3
VFKM	–	6
M	–	12 3

Socialinis	
darbas

Socialinis	
darbas	me-
dicinoje

2021-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL

37 8 2
VFK	–	24 3 2
M	–	13 5

Fiziniai	
mokslai

Sveikatos	
informatika

Sveikatos	
informati-
ka (jungti-
nė studijų 
programa)

2020-09-01 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL

4 5 1

VKF	–	4 2 1

M	–	0 3

Veteri-
narijos

Biome-
dicinos 
mokslai

Veterinari-
nė	medi-
cina

Veterinari-
nė	medi-
cina

2017-06-3017 Vienti-
sosios 
studijos

336	ECTS
5,5	metų,	
NL

873 56 12
VFK	–	473 14 12
VF	–	13 4
M	–	316 35
MST	–	1
MU	–	70 3

Visuome-
nės	svei-
kata

Veterinari-
nė	maisto	
sauga

2020-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL
6	metai,	I
5	metai,	N

136 15 5
VFK	–	33 4 5
VFKI	–	2
M	–	67 2
MI	–	34 9

Maisto	
studijos

Maisto	
mokslas

2018-06-30 Pirmo-
sios 
pakopos

210	ECTS
3,5	metų,	
NL
5	metai,	I

146 7 3
VFK	–	127 7 3
VFKI	–	14
M	–	2
MI	–	3

Visuome-
nės	svei-
kata

Veterinari-
nė	maisto	
sauga

2020-06-30 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL
3	metai,	I

125 3
VFKM	–	28 1
VFKMI	–	95 1
MI	–	2 1

Gyvu-
linin-
kystės	
techno-
logijos

Biome-
dicinos 
mokslai

Žemės	ūkis Gyvuli-
ninkystės	
technolo-
gija

2017-06-3018 Pirmo-
sios 
pakopos

240	ECTS
4	metai,	
NL
6	metai,	I

110 24 1
VFK	–	30 7
VFKI	–	8 1 1
MT	–	47 5
MTI	–	7 4
M	–	5
MI	–	10 4
MUNT	–	3 3
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Fakulte-
tas

Studijų 
sritis

Studijų 
kryptis

Studijų 
programa

Akredi tuota 
iki

Studijų 
pakopa

Studijų 
apimtis, 
trukmė, 
forma

Studentų 
skaičius 

2016-12-31

2016 m. 
išbrauk-

ta

Perė-
jo iš 
VNF 
į VF

Žemės	ūkis	
ir	veterina-
rija

Gyvūnų	
mokslas

2018-06-3019 Pirmo-
sios 
pakopos

210	ECTS
3,5	metų,	
NL
5	metai,	I

62 6
VFK	–	4 1
VFKI	–	1
M	–	42 3
MI	–	15 2

Žemės	ūkis Gyvuli-
ninkystės	
technolo-
gija

2017-06-3020 Magis-
trantūra

105	ECTS
1,5	metų,	
NL
2,5	metai,	I

50 1

VFKM	–	16

VFKMI	–	34 1

Žemės	ūkis	
ir	veterina-
rija

Gyvūninių	
išteklių	
valdymas

2017-06-3021 Magis-
trantūra

120	ECTS
2	metai,	
NL

10

VFKM	–	10

Iš viso: 6613 467 66
Santrumpos:
ECTS – Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema; NL – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma; N – neakivaizdinė 
studijų forma; VF – valstybės fi nansuojami studentai (priimti iki 2009 m.); M – valstybės nefi nansuojami studentai; VFK – valstybės 
fi nansuojami pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai (priimti nuo 2009 m.); VFKM – valstybės fi nansuojami antrosios pa-
kopos studentai (priimti nuo 2009 m.); VFES – valstybės fi nansuojami antrosios ir trečiosios (doktorantūros) pakopų studentai, kurių 
studijos iš dalies apmokamos ES struktūrinių fondų lėšomis; MT – valstybės nefi nansuojami studentai, gaunantys valstybės tikslinį 
fi nansavimą; MST – valstybės nefi nansuojami studentai, gaunantys studijų stipendijas (priimti nuo 2012 m.); MUNT – valstybės 
nefi nansuojami studentai, gaunantys Universiteto tikslinį fi nansavimą (priimti 2011–2013 m.); MU – užsienio studentai, studijuo-
jantys valstybės nefi nansuojamose vietose.

2016 m. gruodžio 31 d. LSMU	pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	programo-
se	iš	viso	studijavo	2819 LR	piliečių,	studijuojančių	valstybės	fi	nansuojamose	vietose	(42,7 proc. 
bendro	studentų	skaičiaus),	3033 LR	piliečiai,	studijuojantys	valstybės	nefi	nansuojamose	vieto-
se (45,8 proc.	bendrojo	studentų	skaičiaus),	761 užsienio	šalių	pilietis,	studijuojantys	valstybės	
nefi	nansuojamose	vietose	(11,5 proc.	bendrojo	studentų	skaičiaus)	(2.1.2.3	pav.).	

Mokantys	už	mokslą
užsieniečiai,	761	(11,5	proc.)

Valstybės	nefi	nansuojami
LR	piliečiai,	3033	(45,8	proc.)

Valstybės	fi	nansuojami
LR	piliečiai,	2819	(42,7	proc.)

2.1.2.3 pav.	Pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	studentų	skirstinys
pagal	studijų	fi	nansavimą	(n = 6613)

2.1.2.1 lentelės tęsinys

20  Pateiktas prašymas SKVC atlikti išorinį vertinimą.
21  Pateiktas prašymas SKVC atlikti išorinį vertinimą.
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Palyginti	su	2015	m.,	3 proc. sumažėjo	studijuojančių	valstybės	finansuojamose	vietose,	stu-
dijuojančių	valstybės	nefinansuojamose	vietose	LR	piliečių	skaičius	liko	toks	pat.	Šiuos	poky-
čius	lėmė	valstybės	studijų	finansavimo	politika	–	nuo	2009	m.	įvedus	valstybės	finansuojamų	
studijų	krepšelių	metodiką,	valstybės	skiriamos	lėšos	Universiteto	vykdomų	studijų	programų	
studijoms	nedidėja.	Užsienio šalių piliečių,	studijuojančių	valstybės	nefinansuojamose	vietose,	
padidėjo 14 proc.

Palyginti su 2010 m., pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programose užsie-
nio šalių piliečių, studijuojančių visą studijų programą, procentinė dalis padidėjo 5 proc. ir 
2016 m. sudaro 11,5 proc. bendrojo	pirmosios,	antrosios	pakopų	ir	vientisųjų	studijų	programų	
studentų	skaičiaus	(2.1.2.4	pav.).

2010	m. 2011	m. 2012	m. 2013	m. 2014	m. 2015	m. 2016	m.
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	Lietuvos	studentai										 	Užsienio	studentai

6,5 % 7,2 % 8,2 % 9 % 9,5 % 10,1 % 11,5 %

2.1.2.4 pav. LSMU	pirmosios,	antrosios	pakopų	ir	vientisųjų	studijų	studentų,	 
užsienio	šalių	piliečių,	procentinė	dalis	(2010–2016)	

Vadovaujantis	LSMU	studijų	reglamento22	VI	skyriaus	antrojo	skirsnio	nustatyta	tvarka,	per	
2016	m.	iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą buvo pervesti 66 
studentai (2,2 proc. visų, mokančių už studijas).	Statistika	pagal	studijų	programas	pateikiama	
2.1.2.1	lentelėje.
2016	m.	 gruodžio	 31	 d.	 studentų	 skirstinys	 pagal	 finansavimo	 formas	 tarp	 fakultetų	 pa-

teikiamas	2.1.2.5	pav.	Medicinos	ir	Veterinarijos	fakultetuose	vyrauja	valstybės	finansuojami	
studentai.	 Visuomenės	 sveikatos	 ir	 Gyvulininkystės	 technologijos	 fakultetuose	 šių	 finansa-
vimo	formų	studentų	santykis	apylygis,	o	Odontologijos,	Farmacijos	ir	Slaugos	fakultetuose	
vyrauja	valstybės	nefinansuojami	studentai.	Toks	valstybės	finansuojamų	ir	nefinansuojamų	
studentų	santykis	pastaruosiuose	fakultetuose	susidarė	dėl	to,	kad	įgyvendindami	Universi-
teto	strateginės	plėtros	tikslo	„Vykdyti	aukščiausios	kokybės	studijas,	teikiančias	moksliniais	
tyrimais	grindžiamą	šiuolaikinį	pažinimo	ir	technologijų	lygį	atitinkantį	aukštąjį	universitetinį	
išsilavinimą,	aukštojo	mokslo	kvalifikaciją,	ugdyti	visapusiškai	išsilavinusią,	etiškai	atsakingą,	
kūrybingą	ir	verslią	asmenybę“	12	uždavinį	„Mokymosi	visą	gyvenimą	plėtra“,	šie	fakultetai	
vykdo	studijų	programas,	į	kurias	stoja	daug	jau	vieną	aukštąjį	išsilavinimą	įgijusių	asmenų	
(baigusių	kolegijas).

22  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamentas (aktuali redakcija nuo 2015 m. sausio 23 d., Senato nuta-
rimas Nr. 54-04).
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MF OF FF SF VSF VF GTF
 Mokantys	už	studijas	užsienio	

studentai 502 160 20 – 9 70 –

 Valstybės	nefinansuojami 944 336 522 494 184 424 129
 Valstybės	finansuojami 1085 250 74 305 217 785 103
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2.1.2.5 pav. Pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	studentų	skirstinys	 
tarp	fakultetų	pagal	finansavimą	(n = 6613)

Studentų,	įstojusių	po	Lietuvos	Respublikos	mokslo	ir	studijų	įstatymo	(2009	m.	balandžio	
30	d.	Nr.	XI-242)	įsigaliojimo,	valstybės	finansuojamų	vietų	skaičiaus	skirstinys	pagal	pakopas	
tarp	fakultetų	pateikiamas	2.1.2.6	pav.	Atkreiptinas	dėmesys,	kad	palyginti	su	2015	m.,	Medi-
cinos,	Odontologijos,	Farmacijos	fakultetų	pirmosios	pakopos	ir	vientisųjų	studijų	programo-
se	sumažėjo	valstybės	finansuojamų	studentų	skaičius.	Tačiau	Slaugos,	Visuomenės	sveikatos,	
Veterinarijos	 ir	Gyvulininkystės	 technologijos	 fakultetuose	 valstybės	 finansuojamų	 studentų	
daugėja.	Medicinos	 fakulteto	 antrosios	 pakopos	 studijų	 programoje	 valstybės	 finansuojamų	
studentų	padidėjo	50,0	proc.	Valstybės	finansuojamų	vietų	skaičiaus	padidėjimas	šių	fakultetų	
studijų	programose	sietinas	su	Slaugos ir Visuomenės sveikatos	krypčių	finansavimo	grupių	išsky-
rimu	nuo	2014	m.	ir	didesniu	studentų	priėmimo	planu.
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	Vientisosios	ir	pirmosios	pakopos	studijos										  Antrosios pakopos studijos

2.1.2.6 pav. Valstybės	finansuojamų	vietų	skaičiaus	fakultetuose	2015–2016	m.	palyginimas	 
(įstojusių	po	Lietuvos	mokslo	ir	studijų	įstatymo	(2009	m.	balandžio	30	d.	Nr.	XI-242)	įsigaliojimo)
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Senato	patvirtinta	tvarka23	studentai	gali	keisti	studijų	programą.	Universiteto	viduje	studijų	
programas	2016	m.	pakeitė	20	studentų,	tai	sudaro	tik	0,3	proc.	nuo	bendrojo	skaičiaus;	iš	LSMU	
į	kitas	aukštąsias	mokyklas	perėjo	4	valstybės	finansuojami	studentai.	Šie	duomenys	rodo	kryp-
tingą	LSMU	studentų	pasirinkimą.
2013	m.	pradėtas	stebėti	studentų	studijų	nutraukimas	pagal	studijų	programas	ir	einamųjų	

mokslo	metų	kursus.	Studijų	nutraukimo	2015–2016	m. m.	statistika	pagal	fakultetus	ir	progra-
mas	pateikiama	1	priede.	
Dėl	įvairių	priežasčių	iš	pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	programų	per	

2016 m. iš viso buvo išbraukti 467 studentai (2.1.2.1	lentelė),	tai	sudaro 7 proc. bendrojo	šių	
pakopų	studentų	skaičiaus.	Palyginti	su	2015	m.,	išbrauktų	studentų	skaičius	padidėjo	19	proc.	
Išanalizavus	studentų	išbraukimo	priežastis	paaiškėjo,	kad	didelė	dalis išbrauktų studentų	(n = 
75),	perlaikę	valstybinius	brandos	egzaminus	ir	pagerinę	rezultatus,	per	bendrąjį	priėmimą	įsto-
jo	į	tos	pačios	studijų	programos	valstybės	finansuojamas	vietas,	todėl	buvo	išbraukti	iš	buvu-
sios	valstybės	nefinansuojamos	vietos;	26 studentai (5,5 proc.) per	mokslo	metus	pakeitė	studijų	
programą	ir	buvo	išbraukti	iš	buvusios	programos.	Tai	leidžia	teigti,	kad	studentų studijų nu-
traukimas (nubyrėjimas (n = 366)) yra mažesnis, nei bendras išbrauktųjų skaičius, ir sudaro 
5,5 proc.	bendro	šių	pakopų	studentų	skaičiaus.	2016	m.	 išbrauktų	studentų	skirstinys	pagal	
priežastis	pateikiamas	2.1.2.2	lentelėje.

2.1.2.2 lentelė

2016 m. išbrauktų studentų (n = 467) skirstinys pagal priežastis
Nutraukė studijas Keitė studijų programą Perstojo į valstybės finansuojamas vietas

skaičius proc. skaičius proc. skaičius proc.
366 78,4 26 5,5 75 16,1

Vadovaudamasis	LSMU	senato	2015	m.	rugsėjo	11	d.	nutarimu	Nr.	61-03	„Dėl	2014	m.	birže-
lio	20	d.	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	senato	nutarimu	Nr.	49-05	patvirtinto,	2015	m.	
sausio	23	d.	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	senato	nutarimu	Nr.	54-04	pakeisto	Lietu-
vos	sveikatos	mokslų	universiteto	studijų	reglamento	X	skyriaus	nuostatų	taikymo“,	2016	m.	
Universitetas	nevykdė	studentų	rotacijos	procedūros.	Įgyvendinant	2014	m.	birželio	20	d.	Lie-
tuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	senato	nutarimu	Nr.	49-05	patvirtinto,	2015	m.	sausio	23	d.	
Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	senato	nutarimu	Nr.	54-04	pakeisto	Lietuvos	sveikatos	
mokslų	universiteto	studijų	reglamento	X	skyriaus	antrajame	skirsnyje	numatytas	nuostatas,	
2016	m.	geriausiai	studijuojančių	studentų	eilė	sudaryta	tų	kursų	studentams,	kuriems	gali	būti	
kompensuojama	už	studijas	sumokėta	kaina	vadovaujantis	2010	m.	spalio	20	d.	Lietuvos	Res-
publikos	Vyriausybės	nutarimo	Nr.	 1504	 „Dėl	už	 studijas	 sumokėtos	kainos	kompensavimo	
tvarkos	aprašo	patvirtinimo“	aktualiąja	redakcija.
2016	m.	spalio	17	d.	LSMU	Studentų	studijų	rezultatų	palyginimo	komisijos	posėdyje	ap-

svarstyti	 ir	 tvirtinti	 studentų,	kurie	gali	pretenduoti	 į	 sumokėtos	kainos	kompensaciją,	 sąra-
šai	pateikti	Valstybiniam	studijų	fondui.	2016	m.	į	sumokėtos	studijų	kainos	kompensavimą	iš	
viso	pretendavo	270	studentų.	Pretendentų	į	sumokėtos	studijų	kainos	kompensaciją,	palyginti	
su	2015	m.	 (n = 299),	 sumažėjo	9,7	proc.	Valstybinio	 studijų	 fondo	 sprendimu	kompensaciją	
2016	m.	iš	viso	gavo	76	vnf	studentų,	t.	y.	28,1	proc.	pretendentų.	Visa	sumokėtos	studijų	kainos	
kompensavimo	statistika	pateikiama	2	priede.	Stebėdami	LSMU	studentų,	gavusių	sumokėtos	
studijų	kainos	kompensaciją,	2011–2016	m.	dinamiką,	matome,	kad	daugiausia	kompensacijų	
buvo	skirta	2015	m.	Valstybės	skiriamų	kompensacijų	2016	m.	skaičius,	palyginti	su	2011	m.,	
nežymiai	padidėjo	(2.1.2.3	lentelė).

23  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamentas (aktuali redakcija nuo 2016 m. rugsėjo 23 d., senato nuta-
rimas Nr. 78-08) – VIII skyrius, pirmas skirsnis Studijų programos keitimas.
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2425262.1.2.3 lentelė

LSMU studentų, gavusių sumokėtos studijų kainos kompensaciją, dinamika (2011–2016 m.)
Kompensacijos 
skyrimo metai

Skirta vietų 
kompensacijoms

Už atitinkamą studijų 
laikotarpį (2 metai arba pusė)

Baigus studijas Iš viso

2011 Nepateikta 53 Nebuvo 53
2012 Nepateikta 38 Nebuvo 38
2013 Nepateikta 20 0 20
2014 108 55 19 7424

2015 179 70 43 11325

2016 81 34 45 7926

Stebint	į	LSMU	priimtų	ir	baigusių	pirmosios,	antrosios	pakopų	ir	vientisųjų	studijų	progra-
mas	skaičiaus	kaitą	2010–2016	m.,	matoma,	kad	iki	2015	m.	priimamų	studentų	skaičius	nuolat	
didėjo,	o	baigusiųjų	skaičius	yra	stabilus	(2.1.2.7	pav.).	Į	Medicinos	ir	Veterinarijos	akademijų	
fakultetus	priimtųjų	ir	baigusiųjų	skaičiaus	kaita	2010–2016	m.	pateikiama	3	priede.	
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2.1.2.7 pav.	Priimtų	ir	baigusių	pirmosios,	antrosios	pakopų	bei	vientisųjų	studijų	programas	 
studentų	skaičiaus	palyginimas	(2010–2016	m.)

2016 m. Universiteto pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas baigė 
didžiausias absolventų skaičius nuo 2010 m.	Didžiausia	2016	m.	absolventų	dalis	–	Medicinos	
fakultete,	mažiausia	–	Gyvulininkystės	technologijos	fakultete.	LSMU	fakultetų	2016	m.	absol-
ventų	statistika	pateikiama	2.1.2.8	paveiksle.	

MF OF FF SF VSF VF GTF
 Užsienio	studentai 35 13 – – 1 – –
 LR	piliečiai 317 143 118 204 101 201 43
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2.1.2.8 pav.	LSMU	fakultetų	absolventai	2016	metais	(n	=	1176)

24  Nebuvo pakankamai pretendentų.
25  Nebuvo pakankamai pretendentų.
26  Pagal LSMU studijų reglamentą, kai yra daugiau vienodą vidurkį turinčių pretendentų nei vietų – neteikiami visi.
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Įgyvendinant	LSMU	strateginės	plėtros	plano	1.1	uždavinį	„Universiteto	studijų	padalinių	
struktūros	optimizavimas“,	LSMU	senato	2016	m.	sausio	22	d.	nutarimu	Nr.	69-07	„Dėl	Lietu-
vos	sveikatos	mokslų	universiteto	Veterinarijos	akademijos	Veterinarijos	fakulteto	struktūros	
keitimo“	pritarta	Veterinarijos	fakulteto	struktūriniams	pertvarkymams	ir	pasiūlyta	rektoriui	
teikti	klausimą	svarstyti	Universiteto	tarybai.	LSMU	taryba	2016	m.	vasario	12	d.	sprendimu	
Nr.	UT1-2-4	„Dėl	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	Veterinarijos	akademijos	Veterinari-
jos	fakulteto	struktūros	keitimo“	nutarė	pakeisti	LSMU	VA	Veterinarijos	fakulteto	Stambiųjų	
gyvulių	klinikos	pavadinimą	į	„Stambiųjų	gyvūnų	klinika“;	išskaidyti	LSMU	VA	Veterinarijos	
fakulteto	Neužkrečiamųjų	ligų	katedrą	išdalijant	ją	(funkcijas,	teises,	pareigas,	materialines	ver-
tybes)	Stambiųjų	gyvūnų	klinikai	ir	Dr.	L.	Kriaučeliūno	smulkiųjų	gyvūnų	klinikai;	nustatyti,	
kad	LSMU	VA	Veterinarijos	fakulteto	Neužkrečiamųjų	ligų	katedros	Eksperimentinės	ir	klini-
kinės	farmakologijos	laboratorija	tęsia	veiklą	Dr.	L.	Kriaučeliūno	smulkiųjų	gyvūnų	klinikoje;	
nustatyti,	kad	LSMU	VA	Veterinarijos	fakulteto	Neužkrečiamųjų	ligų	katedros	Gyvulių	repro-
dukcijos	 laboratorija	 tęsia	veiklą	 Stambiųjų	gyvūnų	klinikoje,	 o	 jos	pavadinimas	keičiamas	 į	
„Gyvūnų	reprodukcijos	laboratorija“;	pakeisti	LSMU	VA	Veterinarijos	fakulteto	Užkrečiamųjų	
ligų	katedros	pavadinimą	į	„Veterinarinės	patobiologijos	katedra“;	nustatyti,	kad	1–5	šio	spren-
dimo	punktuose	nurodyti	pertvarkymai	įsigalioja	bei	teisės	ir	pareigos	pagal	pakeistą	struktūrą	
perimamos	bei	pradedamos	įgyvendinti	2016	m.	rugsėjo	1	d.
LSMU	senato	2016	m.	gegužės	mėn.	27	d.	nutarimu	Nr.	74-07	„Dėl	Lietuvos	sveikatos	mokslų	

universiteto	medicinos	akademijos	profilinės	klinikos	steigimo“ pritarta profilinės	Imunologi-
jos	ir	alergologijos	klinikos	steigimui	LSMU	MA	Medicinos	fakultete	ir	pasiūlyta	rektoriui	teikti	
Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	tarybai	svarstyti	profilinės	klinikos	steigimo	klausimą. 
LSMU	tarybos	2016	m.	birželio	17	d.	 sprendimu	Nr.	UT1-4-3	„Dėl	Lietuvos	sveikatos	moks-
lų	universiteto	medicinos	akademijos	profilinės	klinikos	steigimo“	nutarta	Lietuvos	sveikatos	
mokslų	universiteto	Medicinos	akademijos	Medicinos	fakultete	įsteigti	profilinę	Imunologijos	
ir	alergologijos	kliniką,	kuri	veiklą	pradėtų	nuo	2016	m.	rugsėjo	1	d.,	ir	pakeisti	Lietuvos	sveika-
tos	mokslų	universiteto	Medicinos	akademijos	Medicinos	fakulteto	profilinės	Pulmonologijos	ir	
imunologijos	klinikos	pavadinimą	į	„Pulmonologijos	klinika“.	
2016	m.	 studijas	Universitete	 vykdė	 iš	 viso	 78	 studijų	padaliniai:	 20	 katedrų,	 44	 klinikos,	

devyni	fakultetų	institutai.	Taip	pat	studijų	procese	dalyvavo	penki	LSMU	mokslų	institutai.	
Palyginti	su	2015	m.,	studijas	vykdančių	padalinių	skaičius	padidėjo	(buvo	77).	
Įgyvendinant	LSMU	strateginės	plėtros	plano	1.2	uždavinį	„Studijų	programų	tobulinimas,	

studijas	orientuojant	į	studijuojantįjį“,	per	2015	m.	atnaujintos	28	pirmosios,	antrosios	pakopų	
bei	vientisųjų	studijų	programos,	peržiūrėtas	ir	atnaujintas	587	dėstomų	dalykų	ir	modulių	turi-
nys.	Studijas	orientuojant	į	studijuojantįjį	dviejose	Visuomenės	sveikatos	fakulteto	programose	
bei	vienoje	Slaugos	fakulteto	programoje	įdiegti	probleminio	mokymosi	elementai.
Įgyvendinant	LSMU	strateginės	plėtros	plano	1.6	uždavinio	„E-studijų,	elektroninio	studijų	

administravimo	vystymas“	1.6.2	priemonę	„Studijų	medžiagos	dalinis	 įkėlimas	 į	 elektroninę	
aplinką	(paskaitos,	seminarų	medžiaga,	klinikinių	atvejų	aprašai	 ir	aptarimai	 ir	kt.)“,	studijų	
medžiaga	 keliama	 į	Universiteto	 intranetą.	 LSMU	 intraneto	 vartojimas	 2016	metais	 ir	 poky-
tis	nuo	2012	metų	pateiktas	 2.1.2.4	 ir	 2.1.2.5	 lentelėse.	Pastebima,	kad	Universiteto	 internetu	
daugiausia	naudojasi	 ir	 jungiasi	studentai;	ypač	mažas	rezidentų	 ir	doktorantų	prisijungimų	
procentas.
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2.1.2.4 lentelė

LSMU intraneto vartojimas 2016 metais
Vartotojų grupės Registruoti 

vartotojai
Naudojasi 

sistema, proc.
Jungiasi kas  

1–2 dienas, proc.
Jungiasi kas  
2 sav., proc.

Darbuotojai	(visi) 2918 73 12 22
Darbuotojai	(be	algų	lap.	 
gavėjų	ir	gimnazijos)

2508 84 14 26

Doktorantai 235 86 10 17
Rezidentai 943 93 1 4
Studentai 6341 100 36 72

2.1.2.5 lentelė

LSMU intraneto vartojimo pokytis 2012–2016 metais27

Metai Konferencijų kiekis 
metų gale

Laiškų skaičius į 
konferencijas per metus

Prisijungimų 
skaičius per metus

Konferencijų įrašų 
skaitymas per metus

2012 14 016 33 438 84	609 394	144
2013 16 402 53 483 266	647 1 221 444
2014 16	772 51	174 320 581 1	389	841
2015 18	916 53	173 381 446 1	716	381
2016 20	289 72	129 423 035 1 863 048

Įgyvendinant	1.6	uždavinio	1.6.3	priemonę	„Nuotolinių	studijų	plėtra,	ypač	sudarant	sąlygas	
dalyvauti	studijų	procese	nutolusiems	Universiteto	padaliniams“,	2016	metais	buvo	sukurti	ir	į	
Moodle aplinką	įkelti	45	dalykai,	185	paskaitų	įrašai	naudojant	Vidyo programą.
2016	m.	pradėta	vykdyti	nuotolinė	magistrantūros	Gyvensenos medicinos	studijų	programa.
2015	m.	pradėjus	veikti	Studijų centro studentų informavimo (paslaugų) skyriui, 2016-01-

01–2016-12-31	 elektroniniu	būdu	buvo	pateikti	12 442 studentų prašymai.	 Iš	viso	patenkinti	
74,9	proc.	taisyklingai	ir	tiksliai	užpildytų	ir	studijų	reglamentą	atitinkančių	prašymų	dėl	pažy-
mų	ir	studijų	proceso.	Pateiktų	ir	patenkintų	prašymų	dėl	pažymų	ir	studijų	proceso	statistika	
pateikiama	2.1.2.6	lentelėje.

2.1.2.6 lentelė

Studentų informavimo (paslaugų) skyriui pateiktų ir patenkintų prašymų statistika
Prašymai Pateikta Patenkinta

Dėl	pažymų 5 465 4	824	(88,3	proc.)
Dėl	studijų	proceso 6 234 3	933	(63,1	proc.)

2.1.3. Priėmimas į vientisąsias bei pirmosios ir antrosios pakopų studijas 2016 m.

Pirmosios pakopos ir vientisosios studijos 

Priėmimas	į	aukštąsias	mokyklas	buvo	vykdomas	pagal	Mokslo	ir	studijų	įstatymo	nuostatas	
taikant	 studijų	krepšelio	finansavimo	metodiką.	Valstybės	finansuojamoms	vietoms	 skirstyti	
parengtas	švietimo	ir	mokslo	ministro	2014	m.	rugpjūčio	20	d.	įsakymas	Nr.	V-743	„Dėl	geriau-
siai	vidurinio	ugdymo	programą	baigusiųjų	eilės	sudarymo	2016	metais	tvarkos	aprašo	patvir-
tinimo“ (pakeitimas	2016-01-08	Nr.	V-16). 

27   Intranetas universitete pradėtas naudoti 2012 m. birželio 18 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorato nutarimu Nr. 10-2 
„Dėl intraneto FirstClass sistemos pritaikymo studijose“.
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Švietimo	ir	mokslo	ministro	2016	m.	balandžio	4	d.	įsakymu	Nr.	V-272	„Dėl	preliminaraus	
valstybės	finansuojamų	pirmosios	pakopos	ir	vientisųjų	studijų	vietų,	į	kurias	2016	metais	prii-
mami	studentai,	skaičiaus“	preliminariai	valstybės	finansuojamų	studijų	vietų	skaičius	univer-
sitetams	ir	kolegijoms	paskirtas	atskirai	ir	suskirstytas	pagal	krypčių	grupes.	Universitetinėse	
studijose	valstybės	finansuojamų	vietų	skaičius	nuo	2011	m.	nuolat	mažinamas:	20-čiai	kryp-
čių	grupių	2016	m.	skirtos	7302	(2015	m.	–	7408)	valstybės	finansuojamos	vietos;	biomedicinos	
mokslų	srities	šešioms	studijų	programų	krypčių	grupėms	skirtos	962	valstybės	finansuojamos	
vietos	(2015	m.	skirta	1012)	(2.1.3.1	lentelė).	Valstybės	finansuojamų	vietų	skaičius	2016	m.	me-
dicinos ir sveikatos krypčių	grupėje	(išskyrus	visuomenės	sveikatos,	mitybos,	slaugos,	medicinos	
technologijų,	medicinos	ir	sveikatos	kryptis)	sumažėjo	18,	biologijos, botanikos, zoologijos, gene-
tikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos	 studijų	krypčių	grupėje	–	10,	
žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų	studijų	krypčių	grupėje	–	9,	visuomenės 
sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos	studijų	krypčių	grupėje	–	5	
ir ikiklinikinės veterinarinės medicinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos studijų kryp-
čių grupėje	bei	sporto ir gyvybės mokslų	studijų	krypčių	grupėje	po	4	vietas.

2.1.3.1 lentelė

Preliminaraus valstybės finansuojamų vietų skaičiaus kaita 2011–2016 m.28

Metai 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Universitetams	numatyta	valstybės	
finansuojamų	vietų

9680 8975 7774 7576 7408 7302

Bendras	krypčių	grupių	skaičius 13 13 19 19 20 20
Biomedicinos	mokslų	srities	krypčių	
grupių	skaičius

2 2 6 6 6 6

Biomedicinos	mokslų	sričiai	numatyta	
valstybės	finansuojamų	vietų

1123 1089 925 1010 1012 962

LSMU	16	pirmosios	pakopos	bei	vientisųjų	studijų	programų	konkuravo	šešiose	biomedici-
nos	mokslų	krypčių	grupėse,	2	socialinių	mokslų	studijų	srities	krypčių	grupėse	ir	viena	(jung-
tinė	studijų	programa	Sveikatos informatika)	fizinių	mokslų	srities	grupėje	(2.1.3.2	lentelė).	

2.1.3.2 lentelė

LSMU valstybės finansuojamų vietų skirstinys tarp krypčių grupių
Krypčių 
grupės 
kodas

Krypčių grupė LSMU studi-
jų programos 
krypčių gru-

pėje

Skirta 
„vf“ 
vietų

LSMU Procentai 
nuo bend-
ro krypties 

grupės 
„vf“ vietų 
skaičiaus

Programų 
skaičius

Priimta 
į „vf“ 
vietas

1.6 Socialinių	mokslų	studijų	sritis	
(išskyrus	verslo	ir	vadybos,	tei-
sės,	švietimo	ir	ugdymo	krypčių	
grupes,	visuomenės	saugumo	ir	
socialinių	studijų	kryptis)

Sveikatos 
psichologija

855 1 15 	1,75

1.10 Visuomenės	saugumo	ir	sociali-
nių	studijų	kryptis

Socialinis darbas 
medicinoje

76 1 9 11,84

28  Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministro įsakymai: 2011-03-31 Nr. V-541; 2012-02-23 Nr. V-324; 2013-02-12 Nr. V-107; Nr. 2014-02-13 
Nr. V-87; 2015-02-20 Nr. Nr. V-131; 2016-04-02 Nr. V-272. 
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Krypčių 
grupės 
kodas

Krypčių grupė LSMU studi-
jų programos 
krypčių gru-

pėje

Skirta 
„vf“ 
vietų

LSMU Procentai 
nuo bend-
ro krypties 

grupės 
„vf“ vietų 
skaičiaus

Programų 
skaičius

Priimta 
į „vf“ 
vietas

1.13 Biologijos,	botanikos,	zoologijos,	
genetikos,	mikrobiologijos,	mo-
lekulinės	biologijos,	biofizikos	ir	
biochemijos	krypčių	grupė

Medicininė ir 
veterinarinė 
biochemija; 
Medicininė ir 
veterinarinė 
genetika

190 2 35 18,42

1.14 Žemės	ūkio,	miškininkystės,	
maisto	studijų,	žemės	ūkio	
mokslų	krypčių	grupė

Gyvulininkystės 
technologija; 
Maisto mokslas

166 2 54 32,53

1.15 Ikiklinikinės	veterinarinės	
medicinos,	veterinarinės	medici-
nos,	žemės	ūkio	ir	veterinarijos	
krypčių	grupė

Gyvūnų mokslas; 
Veterinarinė 
medicina

76 2 67 88,16

1.16 Medicinos	ir	sveikatos	krypčių	
grupė	(išskyrus	visuomenės	
sveikatos,	mitybos,	slaugos,	me-
dicinos	technologijų,	medicinos	
ir	sveikatos	kryptis)

Farmacija; 
Medicina; 
Odontologija; 
Burnos higiena; 
Ergoterapija; 
Kineziterapija

349 6 162 46,42

1.17 Visuomenės	sveikatos,	mitybos,	
slaugos,	medicinos	technologijų,	
medicinos	ir	sveikatos	krypčių	
grupė

Akušerija; 
Slauga; 
Veterinarinė 
maisto sauga; 
Visuomenės 
sveikata

95 4 53 55,79

1.12 Informatikos,	informacijos	siste-
mų,	programų	sistemų,	sveika-
tos	informatikos,	matematikos	
ir	kompiuterių	mokslo	studijų	
kryptys

Sveikatos 
informatika

1050 1 1 0,09

Pagal	krypčių	grupes	priimtųjų	į	Universiteto	studijų	programas	valstybės	finansuojamų	vie-
tų	skaičius	2016	metais	4,79	proc.	padidėjo	visuomenės	sveikatos,	mitybos,	slaugos,	medicinos	
technologijų,	medicinos	ir	sveikatos	krypčių	grupėje	(studijų	programos: Akušerija; Slauga; Vete-
rinarinė maisto sauga; Visuomenės sveikata)	ir	0,45	proc.	–	medicinos	ir	sveikatos	krypčių	grupėje	
(studijų	programos:	Medicina, Odontologija, Farmacija, Burnos higiena, Ergoterapija, Kineziterapija). 
Valstybės	finansuojamų	LSMU	vietų	procento	nuo	krypčių	grupei	skirto	valstybės	finansuoja-
mų	vietų	skaičiaus	2014–2016	m.29	kaita	pateikiama	2.1.3.1	pav.

29  Lyginami rezultatai nuo 2014 m., kai valstybės finansuojamų vietų skirstymui buvo sudaryta 19 studijų krypčių grupių, iš kurių 
LSMU konkuruoja aštuoniose. 2011 m. valstybės finansuojamų vietų skirstymui buvo sudaryta 13 krypčių grupių (biomedicinos sri-
tyje – 2), 2013 m. – 19, iš kurių LSMU konkuravo septyniose. Šaltinis: Švietimo ir mokslo ministro įsakymai: 2011-03-31 Nr. V-541; 
2012-02-23 Nr. V-324; 2013-02-12 Nr. V-107; Nr. 2014-02-13 Nr. V-87; 2015-02-20 Nr. Nr. V-131; 2016-04-02 Nr. V-272.

2.1.3.2 lentelės tęsinys
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Studijų programų krypčių grupės
1,6 1,1 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17

	2014	m. 2,1 3,33 0 13,5 25,14 82,05 50,68 45
	2015	m. 1,78 15 0,43 16 32,57 91,25 46,86 51
	2016	m. 1,75 11,84 0,09 18,42 32,57 88,16 46,42 55,79

2.1.3.1 pav. LSMU	gautų	valstybės	fi	nansuojamų	vietų	procentas	nuo	krypčių	grupei	skirto	
bendro	valstybės	fi	nansuojamų	vietų	skaičiaus	2014–2016	metų	kaita30 

Vadovaujantis	Lietuvos	Respublikos	Vyriausybės	2012	m.	gegužės	29	d.	nutarimu	Nr.	595	
„Dėl	 studijų	 stipendijos	 skyrimo	 ir	mokėjimo	 tvarkos“	 (Žin.,	 2012,	Nr.	 62-3121),	 stojantieji	 į	
valstybės	nefi	nansuojamas	studijų	vietas	gali	pretenduoti	į	studijų	stipendiją,	tačiau	Lietuvos	
Respublikos	Vyriausybės	2016	m.	kovo	30	d.	nutarimu	Nr.	320	„Dėl	2016	metų	fi	nansavimo	
paskirstymo	pagal	studijų	sritis“ menų,	biomedicinos	ir	technologijos	mokslų	studijoms	lėšos	
studijų	stipendijoms	neskirtos.	
Bendrąjį	priėmimą	organizavo	Švietimo	 ir	mokslo	ministerijos	 įgaliota	 institucija	Lietuvos	

aukštųjų	mokyklų	asociacija	bendrajam	priėmimui	organizuoti	(LAMA	BPO).	Bendrajame	priė-
mime	2016	m.	42	Lietuvos	aukštosios	mokyklos	(20	universitetų	ir	22	kolegijos)	siūlė	837	studijų	
programas	(2015	m.	–	850).	LAMA	BPO	duomenimis,	stojančiųjų	į	Lietuvos	aukštąsias	mokyk-
las	mažėja.	2016	m.	LAMA	informacinėje	sistemoje	iš	viso	pateiktas	30	931	prašymas	(2015	m.	–	
32	568).	Nors	ir	atsirado	šis	mažėjimas,	biomedicinos	mokslų	srities	studijų	programas	rinkosi	
23,00	proc.	stojančiųjų,	t.	y.	1	proc.	daugiau	nei	2015	metais	(22,0	proc.)	(2.1.3.2	pav.).	

Socialinių	mokslų;	38Technologijos	mokslų;	15

Humanitarinių	mokslų;	8

Menų;	5

Fizinių	mokslų;	11

Biomedicinos	mokslų;	23

2.1.3.2 pav.	Studijų	sričių	pasirinkimas	pagal	pirmąjį	stojančiojo	pageidavimą	universitetuose	
(LAMA BPO duomenys)

30   Žr. 29 komentarą.
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Tarp	 populiariausių	 universitetų	 studijų	 programų	 buvo	 trys	 LSMU	 studijų	 programos:	 
Medicina, Odontologija ir Veterinarinė medicina	(2.1.3.3	lentelė).

2.1.3.3 lentelė

Populiariausios universitetų studijų programos (pirmuoju pageidavimu)
Nr.  Studijų programa Universitetas Pageidavimų skaičius
1  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 679
2 	Vilniaus	universitetas Medicina 504
3 	Kauno	technologijos	universitetas Programų	sistemos 378
4 	Vilniaus	universitetas Programų	sistemos 375
5  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Odontologija 366
6 	Vilniaus	universitetas Teisė 268
7 	Lietuvos	sporto	universitetas Treniravimo	sistemos 235

8–9  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarinė medicina 234
8–9 	Vilniaus	universitetas Politikos	mokslai 234
10 	Vilniaus	universitetas Ekonomika 233

Šaltinis: LAMA BPO.

Vadovaujantis	Universiteto	 tarybos	 2016	m.	balandžio	22	d.	 sprendimu	Nr.	UT1-3-5	 „Dėl	
2016	metų	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	studentų	priėmimo“	į	pirmosios	pakopos	ir	
vientisųjų	studijų	programų,	dėstomų	lietuvių	ir	užsienio	kalbomis,	pirmąjį	kursą	planuota	pri-
imti	1498	studentus,	iš	jų	1325	į	programas,	dėstomas	lietuvių	kalba;	į	antrosios	pakopos	pirmąjį	
kursą	planuota	priimti	371	studentą,	iš	jų	343	–	į	programas,	dėstomas	lietuvių	kalba.
LSMU	2016	m.	skelbė	konkursą	į	15	pirmosios	pakopos	studijų	programų,	4	vientisųjų	studijų	

programas	bei	13	antrosios	pakopos	studijų	programų.	Į	19	studijų	programų,	dėstomų	lietuvių	
kalba,	priėmimą	vykdė	LAMA	BPO,	į	antrosios	pakopos	studijų	programas	priėmimas	vyko	tik	
universitete.	Asmenys,	 turintys	aukštąjį	neuniversitetinį	 išsilavinimą,	atskiru	konkursu	buvo	
priimami	į	Slaugos ir Akušerijos pirmosios	pakopos	studijų	programas	(neakivaizdinis	būdas).	
Į	užsienio	(anglų)	kalba	dėstomas	LSMU	studijų	programas:	Medicina, Odontologija, Farmaci-

ja, Veterinarinė medicina priėmimą	vykdė	Priėmimo	į	studijas	užsienio	kalba	komisija.	
Iš	viso	į	Universiteto	vientisųjų	ir	pirmosios	pakopos	studijų	programas	BP	sistemoje	buvo	

pareikšti	12	133	pageidavimai,	tai	2931	pageidavimu	mažiau	nei	2015	metais	(15064).	Pirmuoju	
pageidavimu	Universiteto	studijų	programas	nurodė	3183	stojantieji,	t.	y.	13,81	proc.	mažiau	nei	
2015	metais.	
LAMA	BPO	duomenimis,	per	bendrąjį	priėmimą	universitetuose	iš	viso	studijų	sutartis	stu-

dijuoti	 valstybės	finansuojamose	 (vf),	 valstybės	nefinansuojamose	 (vnf)	 su	 studijų	 stipendija	
ir	tikslinio	finansavimo	vietose	pasirašė	7714 asmenys	(2015	m.	–	7775),	valstybės	nefinansuo-
jamose	vietose	(vnf)	–	5580 asmenų	(2015	m.	– 6900).	2016 m. Lietuvos universitetuose iš viso 
buvo pasirašyta 5054 (27,6 proc.) studijų sutartimis mažiau nei 2011 m.	(2.1.3.3	pav.).	
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2.1.3.3 pav.	BP	dalyvaujančiuose	universitetuose	pasirašytų	vf	ir	vnf	studijų	sutarčių	 
skaičiaus	2011–2016	m.	kaita	(LAMA BPO duomenys)

Per	2011–2016	m.	laikotarpį	LSMU	pasirašytų	studijų	sutarčių	bendras	skaičius	didėjo	2013–
2015	m.,	kai	buvo	įvesta	krypčių	grupių	vf	vietų	paskirstymo	metodika.	Dėl	sumažėjusio	bendro	
stojančiųjų	skaičiaus	Lietuvoje	2016 m. LSMU pasirašytų studijų sutarčių skaičius palyginti	su	
2015	m.	sumažėjo	tik	97	sutartimis ir yra 5,2 proc. didesnis nei 2011 m.	(2.1.3.4	pav.).	Lietuvos	
piliečių	skaičiaus	mažėjimas	kompensuojamas	priimtų	užsienio	šalių	piliečių	skaičiumi.
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2.1.3.4 pav.	LSMU	pasirašytų	vf	ir	vnf	studijų	sutarčių	skaičiaus	2011–2016	m.	kaita

Tarp	dešimties	universitetų	studijų	programų,	surinkusių	daugiausia	valstybės	finansuoja-
mų	vietų,	LSMU	studijų	programa	Medicina	yra	aštuntoje	vietoje	(2.1.3.4	lentelė).	
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2.1.3.4 lentelė

Daugiausia studentų, gavusių valstybės finansuojamas, studijų stipendijų  
ir tikslinio finansavimo vietas, surinkusios studijų programos

Eil. 
Nr.

Universitetas Studijų programa Skaičius

1. Kauno	technologijos	universitetas Programų	sistemos 365
2. Vilniaus	universitetas Politikos	mokslai 147
3. Vilniaus	universitetas Programų	sistemos 144
4. Vilniaus	universitetas Ekonomika 130
5. Vilniaus	universitetas Medicina 127
6. Vilniaus	Gedimino	technikos	universitetas Multimedija	ir	kompiuterinis	dizainas 123
7. Vilniaus	universitetas Teisė 122
8. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicina 111
9. Vilniaus	Gedimino	technikos	universitetas Programų	inžinerija 110
10. Vilniaus	universitetas Psichologija 105

Šaltinis: LAMA BPO.

Nors	bendras	valstybės	finansuojamų	vietų	 skaičius	mažėjo,	LSMU	studijų	programų	su-
renkamas	valstybės	finansuojamų	vietų	skaičius	yra	stabilus.	Medicinos ir sveikatos	krypčių	gru-
pėje	 (išskyrus	 visuomenės	 sveikatos,	mitybos,	 slaugos,	medicinos	 technologijų,	medicinos	 ir	
sveikatos	kryptis)	šešios LSMU studijų programos surinko 46,42 proc. (2015	m.	–	46,87	proc.)	
nuo	bendro	šiai	grupei	skirto	valstybės	finansuojamų	vietų	skaičiaus	(349),	žemės	ūkio,	miški-
ninkystės,	maisto	studijų,	žemės	ūkio	mokslų	krypčių	grupėje	dvi LSMU studijų programos 
surinko 32,53 proc.	(2015	m.	–	32,57	proc.)	nuo	bendro	šios	grupės	skaičiaus	(166),	visuomenės 
sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos	krypčių	grupėje	4 LSMU 
studijų programos surinko 55,79 proc.	(2015	m.	–	51,00	proc.)	(95)	nuo	šios	grupės	bendro	skai-
čiaus,	ikiklinikinės	veterinarinės	medicinos,	veterinarinės	medicinos,	žemės	ūkio	ir	veterinari-
jos krypčių	grupėje	2 LSMU studijų programos surinko 88,16 proc. (2015	m.	–	91,25	proc.)	(76).

Iš viso biomedicinos mokslų studijų srityje nuo universitetams skirtų valstybės finan-
suojamų vietų skaičiaus LSMU teko 38,57 proc. valstybės finansuojamų vietų, t. y. 0,53 proc. 
daugiau nei 2015 metais (38,04 proc.). 
Tiksliniu	būdu	valstybės	finansuojamų	studijų	vietų	skaičius	patvirtintas	Švietimo	ir	moks-

lo	ministro	2016	m.	birželio	13	d.	įsakymu	Nr.	V-543	Dėl	Švietimo	ir	mokslo	ministro	2016	m.	
gegužės	5	d.	įsakymo	Nr.	V-403	„Dėl	preliminaraus	tiksliniu	būdu	valstybės	finansuojamų	stu-
dijų	 vietų	 skaičiaus	 paskirstymo	 2016	metais	 pagal	 aukštąsias	mokyklas,	 studijų	 programas	
ir	studijų	kursus	pakeitimo“. Vadovaujantis	šiuo	įsakymu,	aukštosioms	mokyklos	skirtos	592	
(2015	m.	–	518)	tikslinio	finansavimo	vietos	visoms	studijų	sritims	ir	toms	studijų	programoms,	
kurios	reikalingos	valstybės	ūkiui,	bet	tarp	stojančiųjų	nepopuliarios	ir	negalinčios	gauti	studijų	
krepšelių	konkurso	sąlygomis.	

Universiteto Gyvulininkystės technologijos ir Slaugos studijų programų pirmakursiams 
buvo skirtos 22 (2015	m.	–	46) tiksliniu būdu valstybės finansuojamos vietos	 (2.1.3.5	pav.).	
Kandidatai,	pretenduojantys	į	šias	vietas,	prioriteto	tvarka	galėjo	nurodyti	2	studijų	programas.	
Gyvulininkystės	technologijos	studijų	programą	rinkosi	24	asmenys,	iš	kurių	20	programą	nu-
rodė	pirmuoju	prioritetu,	slaugos	–	121,	pirmuoju	prioritetu	šią	programą	nurodė	108	asmenys.	
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2.1.3.5 pav.	LSMU	skirtos	tiksliniu	būdu	valstybės	finansuojamos	vietos	2012–2016	metais31

Studijų	sutartis	studijuoti	tiksliniu	būdu	valstybės	finansuojamoje	vietoje	pasirašė	14	asme-
nų	(63,64	proc.	nuo	skirtų	vietų).	Aštuonios	Gyvulininkystės	technologijos	studijų	programai	
skirtos	vietos	liko	laisvos,	nes	dalis	pretendentų	neatitiko	Universiteto	nustatytų	minimalių	rei-
kalavimų.
Pasibaigus	bendrajam	priėmimui	LSMU	buvo	organizuojamas	pakartotinis	papildomas	pri-

ėmimas	į	laisvas	po	BP	valstybės	nefinansuojamas	vietas.	Prašymus	dalyvauti	konkurse	pateikė	
133	asmenys.	Fakultetų	priėmimo	komisijose	buvo	apsvarstyta	galimybė	dalį	įstojusiųjų	į	I	kur-
są	perkelti	į	aukštesnius	kursus,	nes	jie	yra	įvykdę	I	kurso	programą,	todėl	atsirado	laisvų	vietų.	
Per	papildomą	priėmimą	buvo	pakviesta	studijuoti	į	šias	studijų	programas:	Akušerijos	–	1;	Bur-
nos higienos	–	5;	Farmacijos	–	10;	Kineziterapijos	–	2;	Medicinos	–	46;	Odontologijos	–	26;	Slaugos	–	2;	
Veterinarinės medicinos	–	4.	
LSMU	MA	Slaugos (neakivaizdiniu	būdu)	programą	pasirinko	23,	Akušerijos (neakivaizdiniu	

būdu)	programą	–	4	stojantieji.	Baigę	neuniversitetines	studijas	ir	įgiję	farmakotechniko	profesi-
nę	kvalifikaciją	į	Farmacijos	studijų	programą	stojo	bendrąja	tvarka	per	LAMA	BPO.
Į	aukštesnįjį	kursą	iš	viso	perkelta	90	studentų:	į	Medicinos	studijų	programos	II	kursą	–	20,	

III	kursą	–	12,	IV	kursą	–	2;	į	Medicininės ir veterinarinės genetikos studijų	programos	II	kursą	–	3;	į	
Odontologijos	studijų	programos	II	kursą	–	20,	III	kursą	–	6,	IV	kursą	–	1;	V	kursą	–	1;	į	Farmacijos 
studijų	programos	II	kursą	–	1,	III	kursą	–	1;	į	Akušerijos	studijų	programos	II	kursą	–	1;	į	Slaugos 
studijų	programos	II	kursą	–	1;	į	Visuomenės sveikatos	studijų	programos	II	kursą	–	1;	į	Veterinari-
nės medicinos	studijų	programos	II	kursą	–	10,	III	kursą	–	5;	į	Gyvulininkystės technologijos nuolati-
nių	studijų	programos	II	kursą	–	1;	į	Gyvulininkystės technologijos ištęstinių	studijų	programos	II	
kursą	–	1;	IV	kursą	–	1,	VI	kursą	–	1;	į	Gyvūnų mokslo nuolatinių	studijų	programos	III	kursą	–	1.	

Iš viso po BP ir LSMU priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 
lietuvių kalba priimti 1175 studentai: į valstybės finansuojamas ir tiksliniu būdu valstybės 
finansuojamas vietas priimta 410 (34,89 proc.), studijuoti savo lėšomis	– 765 (65,11 proc.) stu-
dentų.
2016	m.	visų	studijų	sričių	studijų	programų	konkursinis	balas	buvo	apskaičiuojamas	pagal	

vienodą	konkursinio	balo	formulę.	Konkursinį	balą	sudarė	keturių	dalykų	įvertinimai.	Didžiau-
sias	konkursinis	balas	galėjo	būti	10,	o	pagal	geriausiųjų	eilės	sudarymo	tvarką	olimpiadų	ir	
jaunųjų	mokslininkų	konkursų	laureatams	buvo	pridedami	papildomi	balai. 
Asmenys,	 2016	metais	Lietuvoje	 įgiję	 vidurinį	 išsilavinimą	 ir	pretenduojantys	 į	pirmosios	

pakopos	ir	vientisųjų	studijų	valstybės	finansuojamas	studijų	vietas,	turėjo	būti	išlaikę	(LR	švie-

31  Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-2487 patvirtintu Valstybės tikslinio finan-
savimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašu, priėmimas į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas vietas pradėtas 
vykdyti nuo 2012 m.
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timo	ir	mokslo	ministro	2015	m.	rugpjūčio	12	d.	įsakymas	Nr.	V-888	„Dėl	asmenų,	pretenduo-
jančių	į	valstybės	finansuojamas	pirmosios	pakopos	ir	vientisųjų	studijų	vietas,	mokymosi	re-
zultatų	minimalių	rodiklių	nustatymo“):
1.	 Lietuvių	kalbos	ir	literatūros	valstybinį brandos	egzaminą,	jeigu	asmuo	vidurinį	išsilavi-

nimą	įgijo	nuo	2015	m.	
2. Ne	žemesniu	B1	 lygiu	pagal	Bendruosius	Europos	kalbų	metmenis	 išlaikytas	užsienio	

kalbos	(anglų,	vokiečių	ar	prancūzų)	egzaminas,	jeigu	asmuo	vidurinį	išsilavinimą	įgijo	
nuo	2015	m.	Užsienio	kalbos	lygis	būtų	nustatomas,	laikant	brandos	egzaminą	arba	tarp-
tautinį	egzaminą,	patvirtinantį	B1	(arba	aukštesnį)	lygmenį.

3. Matematikos	valstybinį	egzaminą,	išskyrus	meno	srities	studijas.	Šio	punkto	reikalavi-
mai	taikomi	asmenims,	vidurinį	išsilavinimą	įgijusiems	nuo	2016	m.	

4. Asmenims,	iki	2014 metų	įskaitytinai	įgijusiems	vidurinį	išsilavinimą	Lietuvoje,	užsienio	
šalių	institucijose	ar	pagal	tarptautinių	organizacijų	švietimo	programas,	taip	pat	atleis-
tiems	nuo	brandos	egzaminų	dėl	ligos,	ir	asmenims,	turintiems	įgytų	ar	įgimtų	sutriki-
mų,	pretenduojantiems	į	pirmosios	pakopos	ir	vientisųjų	studijų	valstybės	finansuojamas	
studijų	vietas,	minimalus	rodiklis	yra	vidurinį	išsilavinimą	patvirtinantis	dokumentas.

LSMU	šie	reikalavimai	buvo	 taikomi	 ir	asmenims,	pretenduojantiems	 į	valstybės	nefinan-
suojamas	vietas	(LSMU	senato	2016	m.	kovo	25	d.	nutarimu	Nr.	71-07	„Dėl	2016	metų	Lietuvos	
sveikatos	mokslų	universiteto	studentų	priėmimo“).
2016	m.	į	vientisųjų	studijų	programas	galėjo	pretenduoti	tik	tie	stojantieji,	kurių	konkursinis	

balas	buvo	ne	mažesnis	kaip:	
1. Medicinos	ir	Odontologijos	studijų	programas – 3,5.
2. Farmacijos	ir	Veterinarinės	medicinos	studijų	programas – 3,0.
Į	pirmosios	pakopos	studijų	programas,	išskyrus	pretenduojantiems	į	Gyvulininkystės	tech-

nologijos	studijų	programos	valstybės	nefinansuojamas	vietas,	galėjo	pretenduoti	tik	tie	stojan-
tieji,	kurių	konkursinis	balas	ne	mažesnis	kaip	2,5.
Į	Gyvulininkystės	technologijos	studijų	programos	valstybės	nefinansuojamas	vietas	galėjo	

pretenduoti	tik	tie	stojantieji,	kurių	konkursinis	balas	ne	mažesnis	kaip	2,0.	
LAMA	BPO	duomenimis,	priimtų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas 

vietas aukščiausias vidutinis konkursinis balas buvo Lietuvos sveikatos mokslų universite-
te,	ISM	Vadybos	ir	ekonomikos	universitete,	Lietuvos	muzikos	ir	teatro	akademijoje	ir	Vilniaus	
universitete.	60,09 proc. įstojusių į penkiolika iš devyniolikos LSMU pirmosios pakopos ir 
vientisųjų studijų programų konkursinis balas yra didesnis nei 7; penkiose studijų progra-
mose tokių įstojusių buvo virš 80 proc. 
Įstojusiųjų	į LSMU	studijų	programas	mažiausi	konkursiniai	balai	pateikiami	2.1.3.5	lentelėje.

2.1.3.5 lentelė

Priimtųjų į LSMU studijų programas mažiausi konkursiniai balai
Eil. 
Nr.

Studijų programos pavadinimas Paskutinio įstojusiojo į 
valstybės finansuojamą  
vietą konkursinis balas

Paskutinio įstojusiojo į 
valstybės nefinansuojamą 

vietą konkursinis balas
1. Akušerija	(NL) 7,34 5,10
2. Burnos	higiena	(NL) – 3,0
3. Ergoterapija	(NL) – 2,58
4. Farmacija	(NL) 8,92 4,46
5. Gyvulininkystės	technologija	(NL) 3,22 2,04
6. Gyvulininkystės	technologija	(I) 2,08 2,38
7. Gyvūnų	mokslas	(NL) 7,62 2,62
8. Gyvūnų	mokslas	(I) – 2,51
9. Kineziterapija	(NL) – 2,60
10. Maisto	mokslas	(NL) 4,8 3,1
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Eil. 
Nr.

Studijų programos pavadinimas Paskutinio įstojusiojo į 
valstybės finansuojamą  
vietą konkursinis balas

Paskutinio įstojusiojo į 
valstybės nefinansuojamą 

vietą konkursinis balas
11. Maisto	mokslas	(I) 2,54 2,54
12. Medicina	(NL) 8,90 6,14
13. Medicininė	ir	veterinarinė	bioche-

mija	(NL)
7,74 7,00

14. Medicininė	ir	veterinarinė	genetika	
(NL)

7,34 3,30

15. Odontologija	(NL) 8,90 7,44
16. Slauga	(NL) 7,04 3,28
17. Socialinis	darbas	medicinoje	(NL) 3,12 –
18. Sveikatos	informatika	(NL) 4,52 –
19. Sveikatos	psichologija	(NL) 5,7 3,16
20. Veterinarinė	maisto	sauga	(NL) 7,04 2,52
21. Veterinarinė	maisto	sauga	(I) – 2,86
22. Veterinarinė	medicina	(NL) 7,10 3,32
23. Visuomenės	sveikata	(NL) 7,34 2,58

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos; I – ištęstinės formos studijos;

2016	metais	studijas	Universitete	rinkosi	ir	studijų	sutartis	pasirašė	108	šimtukininkai	(2015	m.	
buvo	157).	Daugiausia	šimtukininkų	pasirinko	šias	studijų	programas:	Mediciną	–	59,	Odontolo-
giją	–	25,	Veterinarinę mediciną	–	10	(2.1.3.6	lentelė).	Pagal	įstojusių	šimtukininkų	skaičių	LSMU	
yra	trečioje	vietoje	po	Vilniaus	universiteto	ir	Kauno	technologijos	universiteto.

2.1.3.6 lentelė

Priimtieji į LSMU, išlaikę valstybinius egzaminus 100-kais 
Studijų programa Iš jų 

šimtuki-
ninkų

Iš jų 
turi 1 

100-ką

Iš jų 
turi 2 

100-kus

Iš jų 
turi 3 

100-kus

Iš jų 
turi 4 

100-kus

Iš jų 
turi 5 

100-kus
Farmacija 8 7 1
Medicina 59 47 10 1 1
Medicininė	ir	veterinarinė	biochemija 2 2
Medicininė	ir	veterinarinė	genetika 2 2
Odontologija 25 21 3 1
Sveikatos	psichologija 2 2
Veterinarinė	medicina 10 8 2

Iš viso: 108 89 16 2 0 1

Iš	su	Universitetu	studijų	sutartis	pasirašiusių	1175	abiturientų,	31,49	proc.	sudaro	kaunie-
čiai	ar	Kauno	apskrities	gyventojai,	kurių	priimta	4,98	proc.	mažiau	nei	2015	metais.	Vilniečiai	
ar	Vilniaus	apskrities	gyventojai	sudarė	13,87	proc.	Atvykusių	iš	kitų	miestų	/	apskričių	buvo	
0,37–2,8	proc.	(2.1.3.7	lentelė).

2.1.3.5 lentelės tęsinys
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2.1.3.7 lentelė

Savivaldybių, iš kurių daugiausia studentų priimta į Universitetą, dešimtukas
Savivaldybė 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. Proc. nuo įstojusių 2016 m.

Kauno 363 378 368 425 465 370 31,49
Vilniaus 146 130 122 109 146 163 13,87
Klaipėdos 79 97 106 80 65 94 8,00
Šiaulių 92 104 88 55 57 92 7,83
Panevėžio 84 72 93 42 64 86 7,32
Marijampolės 48 54 58 25 33 72 6,13
Telšių 51 51 48 22 24 63 5,36
Tauragės 46 60 59 23 39 54 4,60
Alytaus 36 42 49 30 35 43 3,66
Utenos 29 21 29 12 15 23 1,96

Antroji studijų pakopa (magistrantūra)

2016	m.	priėmimas	buvo	vykdomas	į	13	antrosios	pakopos	studijų	programų.	Iš	viso	į	antrą-
ją studijų pakopą priimta 230 studentų, iš jų	– 87,39 proc. į valstybės finansuojamas vietas 
(2.1.3.8	lentelė).	LSMU	Medicinos	akademijoje	2016	m.	priėmimas	vyko	į	10	antrosios	pakopos	
studijų	programų,	 iš	kurių	dvi	studijų	programos	–	naujos:	Gyvensenos medicina ir Medicininė 
chemija,	vykdoma	kartu	su	Kauno	technologijos	universitetu.	 Į	Medicinos	akademijos	magis-
trantūros	pirmą	kursą	priimti	168	studentai,	iš	kurių	83,33	proc.	studijuos	valstybės	lėšomis	ir	
16,67	proc.	studijuos	savo	lėšomis.	LSMU	Veterinarijos	akademijoje	priėmimas	vyko	į	3	antro-
sios	pakopos	studijų	programas,	iš	kurių	2	vykdomos	nuolatine	ir	ištęstine	studijų	forma.	Ve-
terinarijos	akademijoje	antrojoje	 studijų	pakopoje	 į	valstybės	finansuojamas	vietas	priimti	62	
pirmakursiai,	o	savo	lėšomis	studijuos	tik	1	asmuo.

2.1.3.8 lentelė

Priėmimo į antrosios pakopos studijų programas rezultatai
Studijų programa Iš viso priimta

vf vnf
Laboratorinės	medicinos	biologija	(NL) 22 2
Medicininė	chemija	(NL) 4 –
Dailės	terapija	(I) 8 –
Klinikinė	slauga	(I) 12 –
Sveikatinimas	ir	reabilitacija	fiziniais	pratimais	(NL) 34 –
Išplėstinės	slaugos	praktika	(NL) 10 –
Visuomenės	sveikata	(NL) 18 –
Visuomenės	sveikatos	vadyba	(NL) 21 –
Visuomenės	sveikatos	vadyba	(I) – 14
Gyvensenos	medicina	(NL) 5 1
Sveikatos	psichologija	(NL) 6 11
Gyvulininkystės	technologija	(NL) 7 –
Gyvulininkystės	technologija	(I) 12 –
Gyvūninių	išteklių	valdymas	(NL) 5 –
Veterinarinė	maisto	sauga	(NL) 8 –
Veterinarinė	maisto	sauga	(I) 29 1

Iš viso: 201 29
Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma; vf – valstybės finansuojamos vietos; vnf – valstybės nefinan-
suojamos vietos.
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Priimtų	magistrantų	skaičius	pastaruosius	trejus	metus	yra	stabilus	ir	didesnis	nei	2011	m.	
(2.1.3.6	pav.).
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2.1.3.6 pav.	LSMU	priimtų	magistrantų	skaičiaus	kitimas	(2011–2016	m.)

2016	m.	į	pirmosios,	antrosios,	trečiosios	pakopų,	vientisųjų	studijų	ir	laipsnio	nesuteikiančių	
(rezidentūros)	studijų	programas	iš	viso	priimti	892	valstybės	finansuojami	(46,6	proc.)	ir	1022	–	
valstybės	nefinansuojami	(53,4	proc.)	studentai.	Pagrindinė	valstybės	nefinansuojamų	studijų	
dalis	tenka	pirmosios	pakopos	ir	vientisosioms	studijoms	(2.1.3.9	lentelė). 

2.1.3.9 lentelė

Priimtųjų į LSMU studijų programas 2016 m. skirstinys pagal finansavimo pobūdį
Priimta 2016 m. vf vnf

I	pakopos,	vientisosios	studijos 396 946
II	pakopos	studijos 201 36
Laipsnio	nesuteikiančios	(rezidentūros)	studijos 242 40
Trečiosios	pakopos	studijos	(doktorantūra) 53  

Iš viso: 892 1022

2016	m.	į	pirmosios,	antrosios,	trečiosios	pakopų,	vientisųjų	studijų	ir	laipsnio	nesuteikiančių	
(rezidentūros)	studijų	programas	LSMU	priimta	 iš	viso	1914	studentų.	Nuo	2010	m.	 į	LSMU	
priimamų	studentų	skaičius	yra	stabilus	(2.1.3.7	pav.).
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2.1.3.7 pav. Priimtųjų	į	LSMU	dinamika	2011–2016	m.	 
(pirmoji,	antroji,	trečioji	pakopos,	vientisosios	studijos	ir	rezidentūra)
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2.2. Podiplominės studijos

Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitete	vykdomos	podiplominės	studijos,	skirtos	profesinei	
kvalifikacijai	įgyti	ir	jai	tobulinti.	

Profesinės kvalifikacijos įgijimas

Profesinė	kvalifikacija	įgyjama	studijuojant	rezidentūros	studijų	programas.	2016	m.	šeimos	
gydytojų,	gydytojų	specialistų	bei	odontologijos	specialybių	profesinę	kvalifikaciją,	baigę	rezi-
dentūros	studijų	programas,	įgijo	245	laipsnio	nesuteikiančių	studijų	studentai,	o	veterinarijos	
gydytojo	specialisto	–	19	laipsnio	nesuteikiančių	studijų	studentų.	
2016	m.	į	rezidentūros	studijas	priimti	267	(iš	 jų	41	–	į	valstybės	nefinansuojamas	reziden-

tūros	studijų	vietas)	medicinos	ir	odontologijos	krypčių	ir	16	veterinarinės	medicinos	krypties	
rezidentų.	2016	m.	pabaigoje	Universitete	studijavo	1027	medicinos	ir	odontologijos	krypčių	bei	
veterinarinės	medicinos	krypties	rezidentui	(2.2.1	lentelė),	iš	jų	9	užsieniečiai.	2016	m.	studijas	
nutraukė	14	medicinos	krypties	valstybės	finansuojamų	rezidentūros	studijų	rezidentų	ir	2	me-
dicinos	krypties	valstybės	nefinansuojamų	rezidentūros	studijų	rezidentai.	16	medicinos	kryp-
ties	valstybės	finansuojamų	rezidentų	keitė	rezidentūros	studijų	programas	konkurso	būdu.	

2.2.1 lentelė

Rezidentų skaičius rezidentūros studijų kryptyse (2016-12-31)
Rezidentūros studijų kryptis Valstybės finansuojamos studijos Valstybės nefinansuojamos studijos
Medicina 862 75
Odontologija 34 23
Veterinarinė	medicina 33 –

Iš viso: 929 98

Į	medicinos	ir	odontologijos	krypčių	rezidentūros	studijų	programų	valstybės	finansuojamas	
ir	valstybės	nefinansuojamas	vietas	priimtų	 rezidentų	pasiskirstymo	dinamika	2011–2016	m.	
pateikta	2.2.1–2.2.3	pav.	2011–2016	metų	laikotarpiu	medicinos	 ir	odontologijos	krypčių	rezi-
dentūros	programose	valstybės	finansuojamose	vietose	priimtų	studijuoti	rezidentų	dalis	šiek	
tiek	 sumažėjo,	 o	 valstybės	nefinansuojamose	vietose	padidėjo.	Veterinarinės	medicinos	 rezi-
dentūros	studijų	programose	rezidentų,	studijuojančių	valstybės	nefinansuojamose	vietose,	per	
penkerius	metus	nebuvo.

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
	Priimta	vnf 10 23 10 26 28 29
	Priimta	vf 181 207 217 220 229 216
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2.2.1 pav.	Į	valstybės	finansuojamas	ir	nefinansuojamas	medicinos	krypties	rezidentūros	studijas	 
priimtų	rezidentų	skaičiaus	dinamika	2011–2016	m.
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2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
	Priimta	vnf 6 3 9 9 7 12
	Priimta	vf 17 14 16 14 12 10
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2.2.2 pav.	Į	valstybės	finansuojamas	ir	nefinansuojamas	odontologijos	krypties	rezidentūros	studijas	 

priimtų	rezidentų	skaičiaus	dinamika	2011–2016	m.

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
	Priimta	vnf 0 0 0 0 0 0
	Priimta	vf 15 15 17 17 17 16
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2.2.3 pav.	Į	valstybės	finansuojamas	ir	nefinansuojamas	veterinarinės	medicinos	krypties	rezidentūros	 
studijas	priimtų	rezidentų	skaičiaus	dinamika	2011–2016	m.

Rezidentūros studijos ir jų kokybės tobulinimas

Rezidentūra	–	laipsnio	nesuteikiančios	studijos,	skirtos	rengti	praktinei	veiklai	specialistus,	
įgijusius	medicinos,	odontologijos	ar	veterinarijos	magistro	kvalifikacinį	laipsnį	ir	gydytojo	(gy-
dytojo	odontologo,	veterinarijos	gydytojo)	profesinę	kvalifikaciją.	
Siekiant	gerinti	rezidentūros	kokybę	vykdomi	darbai:	
•	 Vykdoma	nuolatinė	 rezidentūros	bazių	plėtra;	2016	m.	buvo	naujai	akredituotos	2	 re-

zidentūros	bazės.	 Iš	viso	yra	akredituotos	66	 rezidentūros	bazės,	kuriose	2016	m.	dalį	
rezidentūros	studijų	atliko	558	rezidentai.	11	gydytojų	rezidentų	dalį	rezidentūros	atliko	
užsienio	šalių	ligoninėse.	

•	 Šeimos	medicinos	 rezidentūros	 programoje	 patvirtintas	 naujas	 pasirenkamasis	 ciklas,	
skirtas	bendrosioms	gydytojo	kompetencijoms	ugdyti	„Lyderystė	sveikatos	priežiūroje“.

•	 Organizuoti	susirinkimai	su	VI	kurso	studentais.	Juose	studentai	supažindinti	su	priėmi-
mu	į	rezidentūrą,	pristatytos	mažiau	populiarios	rezidentūros	studijų	programos.

•	 Organizuojami	reguliarūs	visuotiniai	rezidentų	susirinkimai,	siekiant	aptarti	rezidentū-
ros	studijų	eigą	bei	organizuoti	tikslinius	mokymus.

•	 Rezidentams	 sudaromos	 palankios	 sąlygos	 tobulėti	 konferencijose	 /	 mokymuose.	
2016	m.	587	rezidentai	dalyvavo	konferencijose	/	mokymuose	(iš	 jų	–	251	Lietuvoje	 ir	
336	užsienyje).

•	 Skatinamas	rezidentų	judumas.	2016	m.	iš	LSMU	Rezidentų	judumo	fondo	skirta	parama	
179	gydytojams	rezidentams	(iš	jų	–	3	ilgalaikei	išvykai).	Iš	viso	2016	m.	rezidentų	judu-
mo	paramai	išmokėta	61500	Eur	suma.

•	 Vykdytas	EFFECT	dermatovenerologijos	ir	fizinės	medicinos	ir	reabilitacijos	rezidentū-
ros	studijų	programų	rezidentūros	studijų	kokybės	vertinimas.
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•	 Skatinamas	 tarptautiškumas.	 Podiplominių	 studijų	 centro	 iniciatyva	 LSMU	 vizitavo	
doc.	Gregas	Radu’as,	gydytojas	psichiatras,	psichoterapeutas	iš	Memorialio	universiteto	
(Kanada).	Vizito	metu	doc.	Gregas	Radu’as	rezidentams	ir	 jų	vadovams	skaitė	paskai-
tas	ir	vedė	seminarus	„Lyderystė	sveikatos	priežiūroje“,	„Blogos	žinios	pranešimas“	bei	
„Tarpspecialybiniai	rezidentų	ir	rezidentūros	skirtumai“.	Podiplominių	studijų	centro	ir	
Akušerijos	ir	ginekologijos	klinikos	iniciatyva	LSMU	vizitavo	Sveikatos	sistemos	inova-
cijų	ir	edukacijos	profesorius	Fedde	Scheele’as	iš	Amsterdamo	universiteto	(Nyderlan-
dai).	Vizito	metu	prof.	Fedde’as	Scheele’as	vedė	interaktyviuosius	seminarus	„Inovacijos	
medicinos	edukacijoje.	Nyderlandų	patirtis“.

•	 Viešinimas	 –	 rezidentūros	 studijų	 kokybės	 EFFECT	 vertinimo	 rezultatai	 stendiniu	 ir	
žodiniu	 pranešimu	pristatyti	 tarptautinėje	mokslinėje	 konferencijoje	 „17th	Ottawa	 and	
ANZAHPE“	Australijoje,	skirtoje	medicinos	studijų	kokybės	klausimams	nagrinėti.	

•	 Podiplominių	 studijų	 centras	 kartu	 su	Akušerijos	 ir	 ginekologijos	 klinika	 organizavo	
konferenciją	„Podiplominės	rezidentūros	studijos:	 šiandien	 ir	 rytoj“,	kurioje	buvo	dis-
kutuojama	temomis,	susijusiomis	su	rezidentūros	studijomis,	apie	šių	dienų	aktualijas	ir	
galimus	pokyčius	artimoje	ateityje.

Klinikinės medicinos praktikos (internatūros) studijos ir jų kokybės tobulinimas

Integravus	internatūros	studijas	į	ikidiplomines	Medicinos programos	studijas,	nuo	2010	m.	
VI	kurso	studentų	klinikinės	medicinos	praktikos	(toliau	–	KMP)	ciklą	(30	ECTC	kreditų)	or-
ganizuoja	ir	administruoja	Podiplominių	studijų	centras.	2015–2016	m.m.	KMP	ciklą	atliko	292	
studentai,	iš	jų	34	užsieniečiai	studentai.	Klinikinės	praktikos	vietą	studentai	galėjo	rinktis	iš	31	
Universiteto	akredituotos	klinikinės	praktikos	bazės	Lietuvoje	arba	vykti	pagal	sutartis	į	užsie-
nio	ligonines,	atitinkančias	klinikinės	praktikos	bazei	keliamus	reikalavimus.
2015–2016	m.	m.	Podiplominių	studijų	centro	atlikti	veiksmai	ir	 jų	poveikis	gerinant	KMP	

ciklo	kokybę,	atsižvelgiant	į	2014–2015	m.	m.	KMP	vertinimo	rezultatus:
• Vizitai	į	KMP	bazes	turėjo	įtakos	didinant	įstaigų	vadovų	bei	gydytojų	motyvaciją	dirbti	

su	KMP	studentais.
• Rengiama	klinikinės	praktikos	organizavimo	ir	valdymo	informacinės	sistemos	sukūri-

mo	poreikių	analizė,	projektavimas	ir	detali	specifikacija.
• Organizuojami	 susitikimai	 su	5–6	kursų	užsienio	 studentais.	Susitikimų	metu	studen-

tams	paaiškinama	klinikinės	medicinos	praktikos	tvarka,	eiga,	bazių	pasirinkimo	gali-
mybės,	praktikos	atlikimo	užsienyje	galimybės	ir	sąlygos.

• Klinikinės	medicinos	praktikos	bazių	gydytojai,	dirbantys	su	LSMU	studentais,	kviečia-
mi	į	medicininės	edukacijos	renginius.

Podiplominių studijų centro 2016 m. organizuoti profesinės kvalifikacijos tobulinimo ren-
giniai (profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursai, mokslinės praktinės konferencijos, 
stažuotės)

2016	m.	 LSMU	 padaliniai	 kartu	 su	 specialybių	mokslinėmis	 draugijomis	 organizavo	 296	
mokslines	praktines	konferencijas	ir	seminarus.
Pažymėtini	tarptautiniai	renginiai,	t.	y.	Vidaus	ligų	klinikos	organizuota	konferencija	„Natū-

ralių	gydymo	metodų	taikymas	klinikinėje	praktikoje“,	Fiziologijos	ir	farmakologijos	instituto	
organizuotas	„Jungtinis	Europos	fiziologų	draugijų	federacijos	ir	Baltijos	šalių	fiziologų	draugi-
jų	susitikimas“,	Elgesio	medicinos	instituto	konferencija	„Iššūkiai	gyvensenos	medicinoje“,	Or-
topedijos	traumatologijos	klinikos	organizuotas	Lietuvos	ortopedų	traumatologų	suvažiavimas	
„Infekcija	ortopedijoje“,	LSMU	pirmoji	tarptautinė	medicininės	edukacijos	konferencija	„Diplo-
matai	už	gyvybę“	 („Diplomats	 for	 life:	 connecting	medical	education	and	clinical	practice“),	
Vidaus	ligų	klinikos	konferencija	„Šiuolaikiniai	natūralūs	gydymo	metodai“,	Reumatologijos	
klinika	mokymai	„Skeleto-raumenų	sistemos	ultragarsinio	tyrimo	mokymai“,	Sporto	instituto	
konferencija	„Fiziniai	pratimai	sveikatinimui	 ir	reabilitacijai“,	Psichiatrijos	klinikos	konferen-
cija	„Psichiatrijos	ir	teismo	psichiatrijos	paslaugų	teikimo	ypatumai	Lietuvoje	ir	Izraelyje“,	Vi-



40

suomenės	sveikatos	fakulteto	konferencija	„Socialinis	darbuotojas	medicinoje:	teisės,	pareigos,	
kompetencija	ir	atsakomybė“.
LSMU	konferencijose	iš	viso	dalyvavo	46	021	dalyviai,	kuriems	buvo	išduoti	registruoti	daly-

vavimą	patvirtinantys	pažymėjimai.	Daugiausia	dalyvių	buvo	šiose	konferencijose:
•	 „Vidaus	ligų	algoritmai“	(Vidaus	ligų	klinika,	870	dalyvių).
•	 „2016	m.	Vidaus	ligų	aktualijos/Pavasaris“	(Vidaus	ligų	klinika,	650	dalyvių).
•	 „Perioperacinės	medicinos	aktualijos:	skausmo	ir	kraujavimo	valdymas.	GERL	gydymo	

naujovės.	Onkologinio	skausmo	gydymas“	(Anesteziologijos	klinika,	705	dalyviai).
•	 „Išeminės	širdies	aktualijos	2016“.	Nuo	aterosklerozės	plokštelės	iki	miokardo	infarkto:	

netipiniai	ir	sudėtingi	atvejai diagnozuojant	ir	gydant	išeminę	širdies	ligą“	(Kardiologijos	
klinika,	450	dalyvių).

•	 	„2016-Slaugos	studijų,	mokslo	ir	praktikos	integracija:	slaugos	kokybės	gerinimui“	(Slau-
gos	ir	rūpybos	katedra,	379	dalyviai).

•	 „Chronobiologija	ir	sveikata“	(Šeimos	medicinos	klinika,	400	dalyvių).	
•	 „Infekcija	ortopedijoje“	(Ortopedijos	traumatologijos	klinika,	500	dalyvių).	
•	 „Diplomatai	už	gyvybę“	„Diplomats	for	life:	connecting	medical	education	and	clinical	

practice“	(LSMU,	500	dalyvių).
•	 „Visuomenės	sveikata	saugiai	Lietuvai“	(Visuomenės	sveikatos	fakultetas,	400	dalyvių).
•	 „2016	m.	kardiologijos	gydymo	metodikos	ir	naujovės“	(Kardiologijos	klinika,	408	daly-

viai).
•	 „Ūminių	išemijos	sindromų	aktualijos	2016“	(Kardiologijos	klinika,	500	dalyvių).
•	 „Kardiologijos	naujienos	2016“	(Kardiologijos	klinika,	550	dalyvių).
MA	Vaistų	technologijos	ir	socialinės	farmacijos	katedra	2016	m.	organizavo	10	konferencijų	

(judriųjų	sesijų),	kuriose	dalyvavo	2706	farmacijos	specialistai.	

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai

Universitete	 organizuojamos	 podiplominės	 studijos	 specialistų	 kvalifikacijai	 kelti,	 profe-
siniams	 įgūdžiams	 tobulinti.	 2016	 m.	 Universiteto	 klinikinėse	 bazėse	 ir	 teorinėse	 katedrose	
profesinės	 kvalifikacijos	 tobulinimosi	 kursuose	 iš	 viso	 tobulinosi	 4722	 sveikatos	 priežiūros	
specialistai.	Tarp	 jų	Farmacijos	 fakultete	 farmacijos	 specialistų	vykdomose	 tobulinimo	kursų	
programose	2016	m.	kvalifikaciją	kėlė	115	vaistininkų	ir	farmakotechnikų,	valstybės	finansuo-
jamus	kvalifikacijos	 tobulinimo	kursus	baigė	97	dalyviai.	2016	m.	SAM	tikslinio	finansavimo	
grupės	buvo	šios:
1.	 „Smurto	prevencija	artimoje	aplinkoje“,	12	val.,	tobulinta	21	specialistas,	Psichiatrijos	kli-

nika.
2.	 „Sergančiųjų	širdies	nepakankamumu	specializuota	slauga“,	2	mėn.	slaugos	specializaci-

ja,	14	kursantų,	Kardiologijos	klinika	kartu	su	LSMU	Slaugos	ir	rūpybos	katedra.
3.	 „Širdies	nepakankamumo	diagnostika,	gydymas	ir	ambulatorinės	priežiūros	organizavi-

mas“,	72	val.,	14	kursantų,	Kardiologijos	linika.	
Profesinės	kvalifikacijos	tobulinimosi	kursus	„Sergančiųjų	širdies	nepakankamumu	speciali-

zuota	slauga“	(2	mėn.)	sėkmingai	baigė	14	slaugytojų	ir	įgijo	kardiologijos	slaugytojo	specializaci-
ją.	Kartu	su	gydytojais	kardiologais	gydymo	įstaigose	sudarytos	slaugytojo	ir	gydytojo	komandos,	
konsultuojančios	pacientus	širdies	nepakankamumo	prevencijos,	gydymo	ir	slaugos	klausimais.
Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas,	siekdamas	Lietuvos	specialistams	sudaryti	palan-

kias	sąlygas	kelti	kvalifikaciją,	su	Šiaulių	universiteto	kvalifikacijos	institutu,	Lietuvos	gydytojų	
sąjunga,	VšĮ	Sveikatos	vadybos	centru,	UAB	Krizių	tyrimo	centru	ir	kitomis	institucijomis	yra	
sudaręs	profesinės	 kvalifikacijos	 tobulinimo	programų	vykdymo	 sutartis.	 Pagal	 šias	 sutartis	
organizuojamuose	kvalifikacijos	tobulinimo	kursuose	dalyvavo	2474	asmenys.	
Įvadinių	kursų	programas,	skirtas	verstis	siaura	medicinos	praktika	teisei	įgyti,	2016	m.	bai-

gė	60	psichoterapijos	(58	Elgesio	medicinos	instituto,	2	Psichiatrijos	linikos),	4	echoskopijos	spe-
cialistai.
2016	m.	Anesteziologjjos	klinikoje	buvo	vykdomi	slaugos	specializacijos	kursai	„Anestezija	ir	
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intensyvioji	slauga“,	kuriuos	baigė	12	slaugytojų.	„Kalbos	korekcijos	pagrindų“	kursus	skirtus	
logoterapeuto	spaudui	įgyti,	Reabilitacijos	klinikoje	baigė	11	specialistų.
Universiteto	klinikose	2016	m.	stažavosi	173	įvairių	sričių	specialistai.	Pagal	bendradarbia-

vimo	sutartis	 su	užsienio	šalių	 institucijomis	užsienio	specialistai	 stažavosi	Neurologijos	kli-
nikoje,	Širdies,	krūtinės	ir	kraujagyslių	chirurgijos	klinikoje,	Vaikų	ligų	klinikoje,	Nefrologijos	
klinikoje,	Reabilitacijos	klinikoje,	Kardiologijos	klinikoje,	Ortopedijos	traumatologijos	klinikoje,	
Intensyviosios	terapijos	klinikoje,	Gastroenterologijos	klinikoje,	Anesteziologijos	klinikoje.
Įgyvendinant	 Lietuvos–Šveicarijos	 bendradarbiavimo	 programą	 „Nėščiųjų,	 gimdyvių	 ir	

naujagimių	sveikatos	priežiūros	gerinimas	Lietuvoje“	pagal	Lietuvos	sveikatos	mokslų	univer-
siteto	ligoninės	Kauno	klinikų	ir	UAB	„Krizių	tyrimo	centras“	sutartį:
1.	 Akušerijos	 ir	 ginekologijos	 klinika	 2016	m.	 spalio–gruodžio	mėn.	 organizavo	 profesi-

nės	kvalifikacijos	tobulinimo	kursus	„Antrojo	nėštumo	trimestro	ultragarsinė	patikra“,	
16	val.	Patobulinta	170	gydytojų	akušerių	ginekologų.

2.	 Neonatologijos	klinika	2016	m.	rugsėjo–spalio	mėn.	organizavo	profesinės	kvalifikacijos	
tobulinimo	kursus	„Naujagimui	palankios	ligoninės	principai“,	20	val.	Patobulinta	1800	
gydytojų,	slaugytojų,	akušerių.

Kita reikšminga veikla

• Įgyvendinant	projektą	„Lietuvos	aukštųjų	mokyklų	žinomumo	ir	prestižo	didinimas	Ka-
zachstane,	studijų	Lietuvoje	populiarinimas“	(projekto kodas 09.3.1-ESFA-V-709-01-0001),	
Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas	surengė	pirmąją	konferenciją	kartu	su	Kazach-
stano	nacionaliniu	S.	D.	Asfendijarovo	medicinos	universitetu	„Inovacijų	taikymo	patirtis	
aukštojo	medicinos	mokslo	srityje	Lietuvoje	ir	Olandijoje“,	kurioje	Podiplominių	studijų	
centras	pristatė	kokybės	vertinimo	sistemos	EFFECT	diegimo	patirtis	LSMU	vykdomose	
rezidentūros	studijų	programose	bei	dalijosi	gerąja	patirtimi,	taikant	vertinimą	ir	grįžta-
mąjį	ryšį	efektyviam	klinikiniam	mokymui	podiplominėse	medicinos	studijose	su	Nyder-
landų	Radboudumco	sveikatos	akademijos	(Radboudumc Healh Academy)	mokslininkais.

• 2016	m.	į	doktorantūros	studijas	įstojo	28	studentai,	baigę	rezidentūros	studijas.	

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro veikla

Veterinarijos	tęstinio	mokymo	ir	konsultavimo	centro	pagrindiniai	tikslai	ir	siekiai:
•	 Organizuoti	ir	vykdyti	ūkininkų,	žemdirbių,	gyvulininkystės	specialistų	ir	darbuotojų,	

maisto	pramonės	įmonių	darbuotojų	teorinį	ir	praktinį	tęstinį	profesinį	mokymą.
•	 Konsultuoti	ūkininkus	ir	kitus	žemės	ūkio	darbuotojus,	Europos	Parlamento	ir	Tarybos	

reglamentais	patvirtintų	ūkio	valdymo,	geros	agrarinės	bei	aplinkosauginės	būklės	rei-
kalavimų	ir	darbų	saugos	standartų	įgyvendinimo	klausimais.

•	 Vykdyti	naujausių	informacinių	technologijų,	mokslo	žinių	ir	inovacinės	praktikos	sklai-
dą	Lietuvos	žemės	ūkyje	ir	maisto	pramonėje.

•	 Inicijuoti	ir	nustatyta	tvarka	registruoti	neformalaus	tęstinio	profesinio	mokymo	prog-
ramas.

•	 Inicijuoti	konsultavimo,	žinių	perdavimo	ir	informavimo	veiklų	galimybių	studijų	tyri-
mų,	projektinių	pasiūlymų,	paraiškų	ir	projektų	parengimą.

•	 Vykdyti	ir	administruoti	konsultavimo,	žinių	perdavimo	ir	informavimo	veiklos	pro-
jektus.

•	 Organizuoti	ir	vykdyti	tęstinio	profesinio	mokymo	kursus,	seminarus,	konferencijas,	sta-
žuotes,	parodomuosius	bandymus,	lauko	dienas	ir	kitą	veiklą,	reikalingą	centro	tikslams	
ir	uždaviniams	įgyvendinti.

Projektinė veikla

LSMU	Veterinarijos	tęstinio	mokymo	ir	konsultavimo	centras	2016	metais	pagal	priemonę	
„Žinių	perdavimas	ir	informavimas“,	Lietuvos	Respublikos	žemės	ūkio	ministerijai	pateikė	pa-
raiškas,	gavo	finansavimą	ir	įgyvendino	priemones,	pateiktas	2.2.2	lentelėje.
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2.2.2 lentelė

LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro 2016 metais  
įgyvendintos priemonės

Eil. 
Nr.

Priemonės, kuriai gauta parama, pavadinimas

1. Seminaras	„Veršiavimosi	pagalbos	teikimas	karvėms	ir	telyčioms“.	Temos	Nr.	4D-34/35
2. Seminaras	„Šinšilų	auginimo	verslas	–	alternatyva	tradiciniams	verslams“.	Temos	Nr.	4D-34/36
3. Seminaras	„Karvių	 ir	 telyčių	veršiavimosi	patologijos.	Cezario	pjūvis	gamybos	sąlygomis“.	Temos	

Nr.	4D-34/40
4. Seminarų	ciklas	„Kailinių	žvėrelių	(audinių,	lapių)	auginimas	ir	veisimas“.	Sutartis	Nr.	ŠR-16-16
5. Seminarų	ciklas	„Veterinarinių	–	sanitarinių	reikalavimų	įgyvendinimas	teikiant	į	rinką	mažais	kie-

kiais	kiškinių	gyvūnų	ir	paukščių	šviežią	mėsą“.	Sutartis	Nr.	ŠR-16-17
6. Seminarų	ciklas	„Medžiagų	apykaitos	ligos	ir	jų	profilaktika	aukšto	produktyvumo	pieninių	galvijų	

bandose“.	Sutartis	Nr.	ŠR-16-18

2016	m.	Nacionalinė	mokėjimo	agentūra	prie	ŽŪM	teigiamai	įvertino	Veterinarijos	tęstinio	
mokymo	ir	konsultavimo	centro	iniciatyva	įkurtos	Europos	inovacijų	partnerystės	(EIP)	veiklos	
grupės	„Lietuvos	pieninių	ir	mėsinių	galvijų	populiacijos	ir	avių	bandų	veislinės	vertės	gerini-
mo	centras“	pateiktą	pagal	Lietuvos	kaimo	plėtros	2014–2020	metų	programos	priemonės	„Ben-
dradarbiavimas“	veiklos	sritį	„Parama	EIP	veiklos	grupėms	kurti	ir	jų	veiklai	plėtoti	paraišką	
„Lietuvos	pieninių	ir	mėsinių	galvijų	populiacijos	ir	avių	bandų	veislinės	vertės	ir	produktyvu-
mo	didinimas	taikant	inovatyvias	biotechnologijas“.
VTMKC	 pateikus	 paraišką	 Valstybės	 tarnybos	 departamentui,	 LSMU	 2016	 metais	 buvo	

akredituotas	 ir	 įtrauktas	 į	 sąrašą	 institucijų,	 galinčių	 teikti	mokymo	paslaugas	valstybės	 tar-
nautojams.	VTMKC	 iniciatyva	parengtos	 ir	Valstybės	 tarnybos	departamente	 užregistruotos	
4	mokymo	programos	Valstybinės	maisto	ir	veterinarijos	tarnybos	valstybiniams	veterinarijos	
gydytojams	inspektoriams.
Veterinarijos	 tęstinio	 mokymo	 ir	 konsultavimo	 centras	 pateikė	 paraišką	 Programos	

„LEADER“	ir	žemdirbių	mokymo	metodikos	centrui	prie	LR	žemės	ūkio	ministerijos	dėl	Lie-
tuvos	 sveikatos	mokslų	universiteto	 akreditavimo	 teikti	 konsultavimo	paslaugas	 pagal	 sritį:	
„Agrarinė	aplinkosauga	ir	ūkininkavimas	saugomose	teritorijose“.	2016	m.	lapkričio	8	d.	Lie-
tuvos	sveikatos	mokslų	universitetui	ši	akreditacija	suteikta	ir	išduotas	konsultavimo	įstaigos	
akreditavimo	pažymėjimas.
2016	m.	Veterinarijos	tęstinio	mokymo	ir	konsultavimo	centras	organizavo	33	tęstinio	pro-

fesinio	mokymo	renginius,	kuriuose	kvalifikaciją	kėlė	840	asmenų.	Duomenys	apie	renginius	
pateikti	2.2.3	lentelėje.

2.2.3 lentelė

Organizuoti tęstinio profesinio mokymo renginiai 
Eil. 
Nr.

Renginio pavadinimas Renginių 
skaičius

Dalyvių 
skaičius

1. Mokymo	kursai	„Gyvūnų	transportavimas	pagal	Tarybos	reglamento	(EB)	
Nr.	1/2005	reikalavimus“	(10	ak.	val.)

4 115

2. Mokymo	kursai	„Galvijų,	avių,	ožkų,	kiaulių	ir	arklių	svaiginimas	ir	žudy-
mas“	(12	ak.	val.)

1 30

3. Mokymo	kursai	„Žemės	ūkio	gyvulių	sėklinimas“	(40	ak.	val.) 1 9
4. Mokymo	kursai	„Kailinių	gyvūnų	žudymas“	(12	ak.	val.) 1 16
5. Mokymo	kursai	„Skerdenų	vertintojų	kvalifikacijos	kėlimas“	(8	ak.	val.) 2 24
6. Mokymo	kursai	„Pieno	supirkėjų	mokymas“	(40	ak.	val.) 4 50
7. Mokymo	kursai	„Pieno	supirkėjų	kvalifikacijos	tobulinimas“	(16	ak.	val.) 6 99
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Eil. 
Nr.

Renginio pavadinimas Renginių 
skaičius

Dalyvių 
skaičius

8. Mokymo	 kursai	 „Mokslo	 ir	 mokymo	 tikslais	 naudojamų	 gyvūnų	 laikymo,	
priežiūros	ir	naudojimo	reikalavimai“	(80	ak.	val.)

1 15

9. Seminaras	„Taisyklingas	karvių	melžimas,	pirmos	pagalbos	teikimas	veršiavi-
mosi	metu,	veršelių	priežiūra“	(8	ak.	val.)

1 16

10. Seminaras	„Veršiavimosi	pagalbos	teikimas	karvėms	ir	telyčioms“	(8	ak.	val.) 1 121
11. Seminaras	 „Šinšilų	 auginimo	 verslas	 –	 alternatyva	 tradiciniams	 verslams“	

(8	ak.	val.)
1 54

12. Seminaras	„Karvių	ir	telyčių	veršiavimosi	patologijos.	Cezario	pjūvis	gamybos	
sąlygomis“	(8	ak.	val.)

1 48

13. Seminarų	 ciklas	 „Kailinių	 žvėrelių	 (audinių,	 lapių)	 auginimas	 ir	 veisimas“	
(8	ak.	val.)

2 43

14. Seminarų	ciklas	„Veterinarinių–sanitarinių	reikalavimų	įgyvendinimas	teikiant	
į	rinką	mažais	kiekiais	kiškinių	gyvūnų	ir	paukščių	šviežią	mėsą“	(8	ak.	val.)

2 49

15. Seminarų	ciklas	„Medžiagų	apykaitos	ligos	ir	jų	profilaktika	aukšto	produkty-
vumo	pieninių	galvijų	bandose“	(8	ak.	val.)

5 151

Iš viso: 33 840

Konsultacinė ir kita veikla 

Veterinarijos	tęstino	mokymo	ir	konsultavimo	centras	2016	metais	vykdė	žemės	ūkio	ben-
drovių	ir	ūkininkų	konsultavimą	Europos	Parlamento	ir	Tarybos	reglamentais	patvirtintų	ūkio	
valdymo,	geros	agrarinės	bei	aplinkosauginės	būklės	 reikalavimų	 ir	darbų	saugos	 standartų	
įgyvendinimo	klausimais.	2016	metais	sudarytos	8	konsultavimo	paslaugų	teikimo	sutartys	su	
2.2.4	lentelėje	pateiktais	žemės	ūkio	subjektais:	

2.2.4 lentelė

Konsultavimo sutartys su žemės ūkio subjektais
Eil. 
Nr.

Konsultuojama žemės ūkio bendrovė arba ūkininkas Sutarties sudarymo 
data

Sutarties 
Nr.

1. Ūkininkas	Sigitas	Stanaitis 2016-02-22 PR16-9
2. Ūkininkas	Tomas	Skierius 2016-03-08 PR16-13
3. Panevėžio	rajono	žemės	ūkio	bendrovė	„Atžalynas“ 2016-03-08 PR16-14
4. UAB	Šešupės	ūkis 2016-03-21 PR16-23
5. Ūkininkas	Romualdas	Majeras 2016-04-19 PR16-39
6. UAB	Gedimino	Ūkis 2016-04-19 PR16-40
7. Lytagros	žemės	ūkio	bendrovė 2016-04-19 PR16-41
8. Kauno	rajono	žemės	ūkio	bendrovė	„Daugėliškiai“ 2016-04-26 PR16-42

Iš	viso	per	2016	metus	konsultavimo	paslaugų	apimtys	sudarė	306	konsultavimo	valandas.

Kitų metų planai 

2017	m.	Veterinarijos	tęstinio	mokymo	ir	konsultavimo	centras	ir	toliau	aktyviai	vykdys	že-
mės	ūkio	srities,	maisto	pramonės	darbuotojų	profesinį	mokymą.	Bendradarbiaujant	su	Lietu-
vos	rajonų	žemės	ūkio	skyriais,	seniūnijų	žemės	ūkio	specialistais,	Valstybine	maisto	ir	vete-
rinarijos	 tarnyba	 ir	kitomis	 institucijomis	šiuo	metu	yra	nustatomas	mokymo	poreikis,	pagal	
kurį	planuojama	parengti	naujas	mokymo	programas	gyvulininkystės	specialistams	ir	darbuo-
tojams,	gyvūnų	laikytojams	ir	maisto	pramonės	darbuotojams	mokyti.
2017	metais	planuojama	tęsti	konsultacinę	veiklą.	Planuojama,	kad	ilgalaikėmis	konsultavi-

mo	paslaugomis	naudosis	ne	mažiau	kaip	10	žemės	ūkio	bendrovių	ir	ūkininkų.	Veterinarijos	

2.2.3 lentelės tęsinys
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tęstinio	mokymo	ir	konsultavimo	centro	specialistai	kels	savo	kvalifikaciją	 ir	gerins	teikiamų	
paslaugų	kokybę,	diegs	mokslo	naujoves	ir	inovacijas	žemės	ūkio	bendrovėse	bei	privačiuose	
ūkininkų	gyvulininkystės	ūkiuose.	
Planuojama	su	Nacionaline	mokėjimo	agentūra	prie	ŽŪM	pasirašyti	paramos	sutartį	ir	pradė-

ti	įgyvendinti	Europos	inovacijų	partnerystės	(EIP)	veiklos	grupės	„Lietuvos	pieninių	ir	mėsinių	
galvijų	populiacijos	ir	avių	bandų	veislinės	vertės	gerinimo	centras“	pagal	Lietuvos	kaimo	plėtros	
2014–2020	metų	programos	priemonės	„Bendradarbiavimas“	veiklos	sritį	„Parama	EIP	veiklos	
grupėms	kurti	ir	jų	veiklai	plėtoti“	projektą	„Lietuvos	pieninių	ir	mėsinių	galvijų	populiacijos	ir	
avių	bandų	veislinės	vertės	ir	produktyvumo	didinimas	taikant	inovatyvias	biotechnologijas“.
Planuojama	ir	toliau	aktyviai	dalyvauti	projektinėje	veikloje.	2017	m.	teiksime	paraiškas	pa-

gal	Lietuvos	kaimo	plėtros	2014–2020	metų	programos	priemonės	„Žinių	perdavimo	ir	infor-
mavimo	veikla“	 veiklos	 sritį	 „Parama	profesiniam	mokymui	 ir	 įgūdžiams	 įgyti“	 bei	 veiklos	
sritį	„Parama	parodomiesiems	projektams	ir	informavimo	veiklai“,	priemonės	„Konsultavimo	
paslaugos,	ūkio	valdymo	ir	ūkininkų	pavadavimo	paslaugos“	veiklos	sritį	„Parama	pasinau-
doti	konsultavimo	paslaugomis“	ir	priemonės	„Bendradarbiavimas“	veiklos	sritį	„Parama	EIP	
veiklos	grupėms	kurti	ir	jų	veiklai	vystyti“.
Žemės	ūkio	bendrovėse	ir	kituose	gyvulininkystės	ūkiuose	organizuosime	lauko	dienas	ir	

praktinio	mokymo	seminarus,	remiantis	taikomųjų	mokslinių	tyrimų	rezultatais.

2.3. Studijų kokybės tobulinimas

Studijų kokybės vertinimas ir užtikrinimas 

Studijų	kokybės	vertinimas	2016	m.	buvo	platus	nuomonės	tyrimo	kontingentų	atžvilgiu.	At-
liktas	rezidentų,	studentų	(klinikinės	praktikos),	absolventų	nuomonės	vertinimas.	Doktorantų	
nuomonė	vertinta	pateikiant	naujus	aktualius	klausimus.	
Daug	galimybių,	vertinant	studijų	kokybę,	lemia	Medicinos	ir	Veterinarijos	akademijų	ben-

dradarbiavimas.	Vertinant	studijų	kokybę	pastebimas	skirtingas	požiūris,	kuriuo	Akademijos	
viena	kitą	papildo,	suteikia	galimybę	taikyti	naujus	metodus.	
Studijų	kokybės	užtikrinimo	 ir	vertinimo	komisija	 jungia	 ir	koordinuoja	visas	 iniciatyvas,	

aktyviai	palaiko	dėstytojų	edukacinės	kompetencijos	gerinimą.	
Universitetas	2015–2016	metais	teikė	duomenis	Europos	Komisijos	inicijuotame	ES	univer-

sitetų	reitinge	„U-Multirank“,	kuris	sudaromas	atsižvelgiant	 į	mokymo	ir	mokymosi,	moksli-
nių	tyrimų,	žinių	perdavimo,	tarptautiškumo	ir	institucijos	regioninio	reikšmingumo	aspektus.	
LSMU	labai gerai arba gerai įvertintas	mokymo	ir	mokymosi	kategorijoje pagal	sėkmingai	ir	
norminiu	laiku	bakalauro	ir	magistrantūros	studijas	baigusių	absolventų	skaičių,	studentų	at-
liktas	praktikas	Lietuvoje,	bakalauro	ir	magistrantūros	studijų	programų	absolventų,	įsidarbi-
nusių	šalyje,	procentą.
Po	vykdytų	edukacinės	kompetencijos	mokymų	2016	m.	Podiplominių	studijų	centras	inici-

javo	lyderystės	mokymų	modulių	sukūrimą	ir	pasirengimą	šiai	idėjai	dėstyti.	
2016	m.	 išleista	pirmoji	 rezidentų,	praktikos	vadovų	mokymo	knyga	„Praktikos	mokytojo	

vadovas:	Nuo	TTT	kursų	iki	puikaus	specialisto“,	kurioje	pateikiamas	platus	spektras	informa-
cijos:	apie	ugdymo	sistemą,	klinikinį	mokymą,	vertinimo	principus	ir	priemones,	mentorystės,	
lyderystės	ir	CanMEDS	sistemas.	
2016	m.	LSMU	pirmą	kartą	įvyko	tarptautinė	edukacinė	konferencija	„Diplomatai	už	gyvy-

bę“,	kurioje	dalyvavo	daugiau	kaip	400	dalyvių	iš	11	pasaulio	šalių.	Ši	konferencija	yra	reikš-
minga	ne	tik	Universiteto,	bet	ir	visai	Lietuvos	medikų	bendruomenei.
Šioje	dalyje	pateikiama	kai	kurių	studijuojančiųjų	grupių	(studentų,	rezidentų,	internų,	dok-

torantų)	ir	absolventų	nuomonės	tyrimų	apžvalga.

Studentų nuomonės tyrimas

Studijų	kokybės	vertinimo	komisija	2016–2017	m.	m.	inicijavo	studentams	skirtų	vertinimo	
instrumentų	auditą.	Universiteto	Studentų	atstovybės	2015	m.	 ir	2016	m.	vykdytų	kartotinių	



45

susitikimų	su	studentais	duomenimis,	studentai	pastebi,	kad	vertinant	 jungtinius	modulius	/	
ciklus,	anketą	galima	pildyti	tik	po	abiejų	modulio	dalių,	kurias	dažnai	skiria	ilgas	laiko	tar-
pas,	 todėl	didelė	dalis	pastebėjimų	pasimiršta.	Studentai,	kaip	priimtiniausią	šios	problemos	
sprendimą,	 nurodo	 galimybę	 anketą	 pildyti	 viso	modulio	metu.	 Pastebėta,	 kad	 studentams	
sunku	prisiminti,	kokie	dėstytojai	skaitė	paskaitas	ar	vadovavo	darbams	/	seminarams,	nes	da-
lis	dėstytojų	apskritai	neprisistato	(tai	ypač	aktualu	vykstant	ilgai	besitęsiantiems	dalykams	/	
moduliams	/	ciklams).	Todėl	siūloma	sukurti	duomenų	bazę,	kurioje	būtų	pateiktos	dėstytojų	
nuotraukos	ir	svarbiausia	informacija	apie	 juos.	Buvo	nurodyti	atvejai,	kai	užpildžius	anketą	
kito	prisijungimo	metu	sistema	vėl	prašo	pildyti	tą	pačią	anketą	arba	anketos	nepavyksta	išsau-
goti	iškart	ją	užpildžius.	Pastebėta	ir	tai,	kad	laiko	sąnaudos,	atidžiai	pildant	anketą,	dažnai	yra	
per	didelės.	Tačiau	dažniausiai	susitikimuose	studentai	nurodė,	kad	nėra	teikiamas	grįžtamasis	
ryšys	apie	 tolesnį	anketų	kelią	 ir	 jų	reikšmę	pokyčiams	Universitete	–	šis	aspektas	 labiausiai	
mažina	studentų	motyvaciją	pildyti	studijų	kokybės	vertinimo	anketą.	
Remiantis	pirminiais	duomenimis,	 Studentų	 atstovybės	 (SA)	Akademinio	komiteto	nariai	

(Augustė	 Judickaitė,	Akvilė	Vasiliauskaitė,	Kristina	Norvainytė)	 2017-01-03–2017-01-29	 inici-
javo	studentų	apklausą,	skirtą	sužinoti	studentų	nuomonę	apie	vartojamus	vertinimo	instru-
mentus.	Apklausoje	dalyvavo	639	įvairių	Universiteto	fakultetų	studentai.	Pirmiausia	siekta	iš-
siaiškinti	studentų	pasitenkinimą	studijų	kokybės	vertinimo	anketa.	35,6	proc.	studentų	nurodė	
esantys	patenkinti	dabartine	LSMUSIS	esančios	anketos	struktūra,	0,8	proc.	patenkinti	iš	dalies,	
o	58,6	proc.	atsakiusiųjų	nurodė,	kad	dabartinė	anketos	struktūra	jų	netenkina.	Svarbu	pastebė-
ti,	kad	2,2	proc.	studentų	nurodė	nežinantys,	kad	tokia	anketa	egzistuoja.	Tai	galima	sieti	su	tuo,	
kad	dalis	studentų	susitikimuose	su	SA	nurodė	retai	prisijungiantys	prie	LSMUSIS	sistemos,	
nes	jų	pažymiai	anksčiau	pasirodo	kitose	informacinėse	sistemose,	todėl	LSMUSIS	svarba	stu-
dentui	mažėja.	Studentų	taip	pat	buvo	klausta,	ar	jie	sutiktų	vietoje	internetinės	apklausos	pil-
dyti	popierinę	anketą.	50,7	proc.	studentų	išreiškė	norą	pildyti	popierinę	anketą,	kiti	pasirinko	
internetinę.	Atsižvelgdama	į	tai,	kad	beveik	pusei	atsakiusiųjų	popierinė	anketa	netinka	ir	tokia	
anketa	Universitetui	daugiau	kainuotų	nei	internetinė,	SA	siūlo	pirmiausia	pašalinti	studentų	
pastebėtus	dabartinės	studijų	kokybės	vertinimo	anketos	techninius,	struktūrinius	aspektų	ir	
grįžtamojo	ryšio	trūkumus.	SA	nurodo,	kad	tinkama	Universiteto	reakcija	į	studentų	pastabas	
galėtų	padidinti	studentų	aktyvumą	ir	būtų	išvengta	privalomo	anketų	pildymo,	mažinančio	
duomenų	kokybę.	
Vadovaujantis	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	studijų	programų	komitetų	nuosta-

tais (patvirtinta	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	senato	2012	m.	gruodžio	14	d.	nutari-
mu	Nr. 25-08),	studijų	programų	komitetų	(SPK)	pirmininkai	Studijų	kokybės	užtikrinimo	ir	
stebėsenos	komisijai	pateikė	informaciją	apie	2016	m.	vykdytas	apklausas.	Iš	viso	buvo	atlik-
tos	37	vienkartinės	įvairių	studijų	programų	studentų	apklausos.	7	studijų	programų	(Akuše-
rijos, Slaugos, Ergoterapijos, Dailės terapijos, Klinikinės slaugos, Išplėstinės slaugos praktikos, Svei-
katinimo ir reabilitacijos)	komitetų	pirmininkai	informavo,	kad	reguliariai	yra	vykdomos	visų	
kursų	studentų	apklausos	–	refleksijos	apie	studijų	proceso	organizavimą.	Kiekvieno	kurso	
studentai	laisva	forma	aprašo	savo	atsiliepimus,	pastabas	ir	siūlymus	dėl	studijų	proceso	or-
ganizavimo.	Juos	atsiunčia	studentų	atstovui	SPK.	Tuomet	organizuojamas	SPK	posėdis,	ku-
riame	dalyvauti	yra	kviečiami	programoje	dėstantys	dėstytojai	ir	studentai.	Jo	metu	aptariami	
ir	analizuojami	studentų	pastebėjimai	ir	pasiūlymai.	Veterinarinė maisto saugos (I ir II pakopų), 
Visuomenės sveikatos (I ir II pakopų studijų	programose	 taip	pat	 vykdomi	 studijų	programų	
komitetų	pirmininkų	ir	studijų	administratorių	susitikimai	su	dėstytojais	ir	studentais;	vyko	
struktūruoti	pokalbiai.
Šešiose	studijų	programose	(Gyvulininkystės technologijos (I ir II pakopos), Ergoterapijos, Dai-

lės terapijos, Sveikatinimo ir reabilitacijos, Visuomenės sveikatos vadybos)	vykdytos	absolventų	ap-
klausos. 
Kelių	SPK	pirmininkai	pateikė	informaciją	apie	vykdytas	akademinių	praktikos	vadovų	ap-

klausas (Farmacijos);	darbdavių	/	praktikos	vietų	(Gyvūnų mokslo)	apklausas;	dėstytojų	apklau-
sas,	dalykų	/	modulių	aprašų	stebėseną	(Medicininės ir veterinarinės genetikos).
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Doktorantų nuomonės tyrimas

2016	m.	buvo	 tęsiamas	doktorantūros	 studijų	kokybės	vertinimas.	Vadovaujantis	 2013	m.	
birželio	 12	d.	 LSMU	Studijų	 kokybės	 stebėsenos	 komisijos	posėdžio	protokolu	Nr.	 4	patvir-
tinta	doktorantų	apklausos	anketa,	2016	m.	rugsėjo	mėnesį	buvo	atlikta	doktorantų	apklausa,	
kurioje	dalyvavo	171	doktorantas	iš	245	tuo	metu	studijavusiųjų.	Palyginti,	2013	m.	apklausoje	
dalyvavo	109	doktorantai	iš	251,	2014	m.	–	162	iš	202,	2015	m.	135	iš	238	tuo	metu	studijavusių	
doktorantų.	Gauti	rezultatai	išanalizuoti	ir	nustatyta,	kad:
1.	 Dauguma	doktorantų	puikiai	ir	labai	gerai	vertina	doktorantūros	studijas.
2.	 Dauguma	doktorantų	puikiai	ir	labai	gerai	vertina	mokslinių	vadovų	ir	konsultantų	da-

lyvavimą	doktorantūros	procese.
3.	 Palyginti	 su	 2013	m.,	 2016	m.	 sumažėjo	 doktorantų,	 nurodančių	materialiųjų	 išteklių	

doktorantūrai	vykdyti	trūkumą.
Apklausos	rezultatai	skelbiami	Universiteto	tinklalapyje.

Rezidentūra studijų kokybės vertinimas

Studijų	kokybės	stebėsenos	 ir	užtikrinimo	komisijos	posėdyje	2016-02-22	pristatyta	LSMU	
gydytojų	rezidentų	studijų	kokybės	apklausų	apžvalga:	skiltys	iš	plačios	pusiau	struktūruotos	
apklausos	(N	=	162)	ir	struktūruota	abdominalinės	ir	bendrosios	chirurgijos	specialybės	gydyto-
jų	rezidentų	apklausa	(N	=	37	iš	42)	bei	struktūruota	gydytojų	rezidentų	apklausa,	skirta	vertinti	
gydytojų	rezidentų	dėstymo	paplitimą	ir	su	tuo	susijusius	veiksnius.	
Remiantis	apklausomis	pastebėta,	kad	muliažų	gydytojų	rezidentų	praktikai	arba	galimy-

bės	jais	naudotis	trūkumas	juntamas	šiose	klinikose:	Bendrosios	ir	abdominalinės	chirurgijos,	
Vaikų	 ligų	 ir	neonatologijos,	Veterinarijos,	Dantų	 ir	burnos	 ligų,	Akių	 ligų,	 Intensyvios	 tera-
pijos	ir	anesteziologijos,	Gastroenterologijos,	Kardiologijos,	Krūtinės	chirurgijos,	Ortopedijos-
traumatologijos.	Remiantis	atsakymais,	netrūko	mokomosios	literatūros,	tačiau	daugumai	stigo	
bendravimo,	informavimo	psichologijos,	streso	valdymo	sričių	žinių.	Šių	specialybių	rezidentai	
minėjo,	kad	paskaitos	neįvyksta	arba	nukeliamos:	bendrosios	ir	abdominalinės	chirurgijos,	la-
boratorinės	medicinos,	veterinarijos	specialybės,	patologijos,	vaikų	chirurgijos,	genetikos.	Pras-
tos	kokybės	yra	paskaitos:	intensyviosios	terapijos	ir	reanimatologijos,	patologijos,	alergologi-
jos.	Rezidentūros	specialybės,	kuriose	paskaitos	vyksta:	šeimos	medicinos,	dantų	ir	burnos	ligų,	
akių	ligų,	gastroenterologijos,	kardiologijos,	neurologijos,	kraujagyslių	chirurgijos,	onkologijos,	
ortopedijos	traumatologijos,	psichiatrijos,	reabilitologijos,	veido	ir	žandikaulių	chirurgijos,	vi-
daus	ligų.
Iš	abdominalinės	ir	bendrosios	chirurgijos	gydytojų	rezidentų	apklausos	sužinota,	kad	46,7	

proc.	jaunesniųjų	gydytojų	rezidentų	dėsto,	88,5	proc.	vyresniųjų	gydytojų	rezidentų	dėsto	stu-
dentams,	visi	dėstė	ne	savo	noru	ir	tik	vienas	manė	esantis	kompetentingas	dėstyti.	Taip	pat	
buvo	 pastebėta,	 kad	minėtų	 specialybių	 chirurgijos	 rezidentai	 didelę	 dalį	 praktinių	 įgūdžių	
įgauna	rezidentūros	bazėse;	nustebino,	jog	dalis	gydytojų	rezidentų	nebuvo	atlikę	procedūrų,	
reikalingų	pagal	jų	rezidentūros	programą.
Trečioji	apklausa	(N	=	249)	buvo	skirta	gydytojų	rezidentų	dėstymo	studentams	paplitimui	

įvertinti.	53,8	proc.	gydytojų	rezidentų	dėstė	studentams,	34,4	proc.	nedėstė,	11,8	proc.	atsakė,	
kad	dėstė	tik	kartais,	padėdami.	63,6	proc.	gydytojų	rezidentų	dėstė	ne	savo	noru.	28,7	proc.	
patinka	dėstyti,	24,4	proc.	buvo	ambivalentiški	priskirto	dėstymo	atžvilgiu,	23	proc.	nepatinka	
dėstyti,	15,8	proc.	dėstymas	trukdė,	8,1	proc.	pažymėjo	„kita“.	57,7	proc.	manė	esantys	kompe-
tentingi	dėstyti.	Net	34,2	proc.	gydytojų	rezidentų,	kuriems	buvo	pavesta	dėstyti,	sužinodavo	
apie	tai	labai	vėlai	–	tą	pačią	dieną,	16,3	proc.	–	dieną	prieš	paskaitas,	26,9	proc.	–	sužinodavo	
gana	anksti,	19,9	proc.	pažymėjo	„kita“.	
Iš	 studentų	 apklausos	 (N	=	 163)	 sužinota,	 kad	88,3	proc.	 apklaustų	 studentų	buvo	dėstęs	

gydytojas	rezidentas,	43,9	proc.	studentų	manė,	kad	gydytojas	rezidentas	dėstė	geriau	nei	vidu-
tiniškai,	33,5	proc.	manė,	kad	vidutiniškai,	kitų	nuomone,	–	prasčiau	nei	vidutiniškai.
LSMU	SA	Rezidentų	tarybos	nariai,	pateikę	rezultatus	ir	siekdami	gerinti	gydytojų	rezidentų	

rengimo	procesą,	nusprendė	aktyviai	prisidėti	prie	nevyriausybinio	sektoriaus	atstovų	–	Jau-
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nųjų	gydytojų	asociacijos,	kurios	viena	 iš	veiklos	krypčių	–	podiplominių	studijų	gerinimas,	
iniciatyvų.	Jaunieji	gydytojai	surengė	forumą	„Transform	2.0“,	kuriame,	remiantis	tarptautine	
patirtimi,	aktyviomis	diskusijomis	forumo	metu	dalyvaujant	studentams,	gydytojams	reziden-
tams,	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto,	Valstybinės	ligonių	kasos	ir	Lietuvos	Respublikos	
sveikatos	apsaugos	ministerijos	atstovams	buvo	sutarta	pradėti	diegti	etapinėmis	kompetenci-
jomis	grįstą	gydytojų	rezidentų	rengimo	procesą,	suteikiant	gydytojams	rezidentams	daugiau	
atsakomybės	įgyti	tinkamas	kompetencijas.	Inovatyviausių	valstybių	praktika	rodo,	kad	atsa-
komybė	skatina	gydytojus	rezidentus	 labiau	gilintis,	būti	aktyvesniems	mokymosi	 ir	pacien-
to	gydymo	procese.	Viliamasi,	kad	šis	žingsnis	paskatins	visas	suinteresuotas	puses	skirti	dar	
daugiau	dėmesio	kokybiškam	podiplominų	studijų	vykdymui,	siekiant	aukščiausių	gydytojų	
rengimo	proceso	standartų.

Socialinių partnerių (darbdavių) apklausa

2016	m.	buvo	atliekamos	trijų	studijų	krypčių	specialistų	poreikio	apklausos:	maisto	mokslo,	
gyvūninių	išteklių	valdymo	ir	sveikatos	psichologijos.	
Atlikus	potencialių	Maisto mokslo	krypties	specialistų	darbdavių	apklausą	(apklausą	atliko	

LSMU	Maisto	saugos	ir	kokybės	katedra),	nustatyta,	kad	91	proc.	darbdavių	mano,	kad	LSMU	
rengiamos	Maisto mokslo	magistrantūros	programos	absolventai	būtų	paklausūs	darbo	rinko-
je,	7	proc.	apklaustųjų	mano,	kad	tokių	specialistų	trūkumo	nėra,	 ir	2	proc.	apklaustųjų	nėra	
apsisprendę	dėl	Maisto mokslo	magistrantūros	programos	absolventų	poreikio.	Šios	apklausos	
rezultatai	yra	svarus	įrodymas,	kad	Maisto mokslo	magistrantūros	programa	būtų	laiku	parengta	
ir	absolventai	rastų	nišą	darbo	rinkoje.
LSMU	Karjeros	centras	ir	Gyvūnų	mokslo	bei	Gyvūninių	išteklių	valdymo	studijų	programų	

komitetas	parengė	anketą,	kuri	buvo	išsiuntinėta	63	įmonėms,	dirbančioms	sveikatos	priežiūros	
srityje,	gaminančioms	pašarus	ir	auginančioms	gyvūnus	(zooprekių	pardavimo	tinklai,	žirgy-
nai,	kombinuotųjų	pašarų	gamyklos,	gyvūnų	prieglaudos,	reabilitacijos	centrai,	senelių	globos	
namai).	Įmonės	atsakė,	kad	jau	šiuo	metu	priimtų	10	gyvūninių	išteklių	valdymo	specialistų,	
o	ateityje	–	8	specialistus.	Sudarius	tinkamas	sąlygas	taikyti	gyvūnus	terapiniams	ir	rekreaci-
niams	tikslams,	šių	specialistų	poreikis	dar	papildomai	padidėtų.	
2016	m.	gruodį–2017	m.	sausį	atlikta	sveikatos	psichologijos	specialistų	poreikio	apklausa.	

Anketa	 buvo	 išsiųsta	 374	 įmonėms	 (visuomenės	 sveikatos,	 reabilitacijos,	 pirminės	 sveikatos	
priežiūros,	krizių	centrams,	ligoninėms,	socialinės	globos	įstaigoms);	apklausoje	dalyvavo	ir	į	
klausimus	atsakė	62	įmonės.	Iš	visų	atsakiusiųjų	33	įmonės	pažymėjo,	kad	šių	specialistų	po-
reikis	yra	 ir	artimiausiu	 laikotarpiu	galėtų	 įdarbinti	37	specialistus	 (viena	 įmonė	atsakė,	kad	
negalėtų	įdarbinti,	tačiau	domintų	paslaugos	pirkimas).	Darbo	rinkos	poreikių	analizė	ir	aukšti	
darbdavių	lūkesčiai	rodo	geras	programos	absolventų	karjeros	galimybes	darbo	rinkoje.

Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimas

Įgyvendinant	LSMU	strateginės	plėtros	plano	 1.4	uždavinį	 „Dėstymo	kokybės	gerinimas,	
dėstytojų	kompetencijos	didinimas“	ir	vadovaujantis	2015	m.	rugsėjo	1	d.	įsigaliojusiu	LSMU	
senato	2015	m.	gegužės	22	d.	nutarimu	Nr.	59-04	„Dėl	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	
senato	2014	m.	birželio	20	d.	nutarimu	Nr.	47-03	patvirtintos	kvalifikacinių	ir	atestacijos	reika-
lavimų	dėstytojų	ir	mokslo	darbuotojų	pareigybėms	nustatymo,	konkursų	į	dėstytojų	ir	mokslo	
darbuotojų	pareigas	skelbimo,	organizavimo	ir	vykdymo	bei	dėstytojų	 ir	mokslo	darbuotojų	
atestavimo	 tvarkos	 pakeitimo“,	 dėstytojų	 edukacinės	 kompetencijos	 tobulinimas	 numatytas	
kaip	vienas	iš	vertinamųjų	kriterijų	atestuojant	pedagoginį	personalą.	Nuolatinį	LSMU	dėsty-
tojų	edukacinės	kompetencijos,	atitinkančios	vyraujančias	pasaulines	tendencijas,	stebėjimą	ir	
tobulinimą	vykdo	LSMU	Studijų	centro	Dėstytojų	edukacinės	kompetencijos	skyrius	(DEKS).
2016	m.	DEKS	įsikūrė	naujose	patalpose	(M.	Jankaus	g.	2,	III	a.	49	kabinetas).	Įrengtos	2	kom-

piuterizuotos	darbo	vietos,	nupirktas	spausdinimo	įrenginys.	
2016	m.	DEKS	kartu	su	kitais	studijų	padaliniais	organizavo	įvairius	mokymus.	DEKS	yra	

parengęs	 programas	 ir	 teikia	 šešis	 edukacinės	 kompetencijos	 tobulinimo	 seminarų	 ciklus:	
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40	 akademinių	 valandų	 10	 seminarų	 edukacinės	 kompetencijos	 tobulinimo	 ciklą	 „Aukštojo	
mokslo	sistemos	ir	didaktika“;	40	akademinių	valandų	10	seminarų	ciklą	„Mokymo	ir	moky-
mosi	paradigmų	kaitos	ypatumai	Bolonijos	deklaracijos	kontekste“;	40	akademinių	valandų	
Dėstytojų	edukacinės	kompetencijos	tobulinimo	programos	„Modulio	Tutorių	rengimas	(I	pa-
kopa)“	mokymus;	20	akademinių	valandų	seminarų	ciklą	„Studentų	savarankiško	darbo	or-
ganizavimas“;	20	akademinių	valandų	seminarų	ciklą	„Modulis	Tutorių	rengimas	(II	pakopa).	
Tutoriaus	kompetencijos	plėtotė“;	8	akademinių	valandų	seminarų	ciklą	„Darbas	su	univer-
sitete	eksploatuojamomis	kompiuterinėmis	programomis“	(kartu	su	Studijų	centro	E.	studijų	
skyriumi).
2016	m.	parengti	penki	nauji	seminarai:	4	akademinių	valandų	seminaras	„Vertinimo	aka-

deminiai	aspektai	LSMU	dėstytojams“;	4	akademinių	valandų	seminaras	„Mokymosi	metodų	
taikymas	LSMU“;	4	akademinių	valandų	seminaras	„Dėstytojo	pasirengimo	užsiėmimams	ypa-
tumai“;	dvi	seminarų	ciklo	„Darbas	su	universitete	eksploatuojamomis	kompiuterinėmis	pro-
gramomis“	dalys:	8	akademinių	valandų	seminaras	„Metodinės	medžiagos	rengimas	SMART	
Notebook	ir	darbas	su	interaktyvia	lenta“	bei	4	akademinių	valandų	seminaras	„Darbas	virtua-
liojoje	el.	mokymosi	aplinkoje:	turinio	kėlimas	į	Moodle	sistemą“.
Įgyvendinant	LSMU	strateginės	plėtros	plano	1.4	uždavinio	1.4.1	priemonę	„Dėstytojų	pe-

dagoginės	ir	dalykinės	kompetencijos	didinimas“,	DEKS	seminaruose	pedagoginę	ir	dalykinę	
kompetenciją	tobulino	614	klausytojų	(iš	jų	–	574	LSMU	dėstytojai,	40	–	kiti	LSMU	darbuotojai).	
Analizuojant	DEKS	2012–2016	m.	veiklos	laikotarpį,	galima	pastebėti,	kad	didžiausias	Univer-
siteto	dėstytojų	seminarų	klausytojų	skaičius	buvo	2015	m.	ir	2016	m.	Tam	įtakos	turėjo	2015	m.	
kovo	20	d.	LSMU	senato	patvirtinta	nauja	Universiteto	dėstytojų	edukacinės	kompetencijos	už-
tikrinimo	tvarka	ir	LSMU	senato	2015	m.	gegužės	22	d.	nutarimas	dėl	kvalifikacinių	ir	atesta-
cijos	reikalavimų	dėstytojų	 ir	mokslo	darbuotojų	pareigybėms	nustatymo	tvarkos	pakeitimo.	
LSMU	dėstytojų	dalyvavimo	DEKS	organizuotuose	seminaruose	2012–2016	m.	kaita	pateikia-
ma	2.3.1	paveiksle.
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2.3.1 pav.	LSMU	DEKS	organizuotų	seminarų	klausytojų	kaita	2011–2016	m.

2016	m.	DEKS	tobulinimo	seminarų	ir	mokymų	dalyviams	(dėstytojams	ir	kitiems	darbuoto-
jams)	iš	viso	išduota	1310	pažymėjimų.	DEKS	surengtų	seminarų	ir	juose	dalyvavusių	dėstytojų	
statistika	pateikiama	4	priede.	Kai	kurie	dėstytojai	dalyvavo	keliuose	seminaruose:	267	dėsty-
tojai	dalyvavo	viename	seminare,	260	dėstytojų	dalyvavo	dviejuose	seminaruose,	170	dėstytojų	
dalyvavo	trijuose	seminaruose,	116	dėstytojų	dalyvavo	keturiuose	seminaruose,	69	dėstytojai	
dalyvavo	penkiuose	seminaruose,	38	dėstytojai	dalyvavo	šešiuose	seminaruose,	23	dėstytojai	
dalyvavo	septyniuose	seminaruose,	12	dėstytojų	dalyvavo	aštuoniuose	seminaruose,	8	dėstyto-
jai	dalyvavo	devyniuose	seminaruose,	5	dėstytojai	dalyvavo	10	seminarų.	
Analizuojant	LSMU	akademijų	dėstytojų	aktyvumo	kaitą	2011–2016	m.,	atkreiptinas	dėme-

sys,	kad	nuo	2015	m.	labai	padidėjo	abiejų	akademijų	dėstytojų	aktyvumas.	Dėstytojų	aktyvu-
mo	DEKS	mokymuose	skirstinys	pagal	akademijas	pateikiamas	2.3.2	paveiksle.
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2.3.2 pav.	LSMU	akademijų	dėstytojų	aktyvumas	DEKS	mokymuose	2011–2016	m.

Dėstytojų	 aktyvumo	DEKS	mokymuose	 skirstinys	 pagal	 fakultetus	 pateikiamas	 2.3.3	 pa-
veiksle.	Palyginti	 su	ankstesniais	metais,	 2016	m.	ypač	padidėjo	Odontologijos	 ir	Farmacijos	
fakultetų	dėstytojų	aktyvumas,	o	aktyviausiai	seminaruose	dalyvavo	Veterinarijos	 ir	Gyvuli-
ninkystės	technologijos	fakultetų	dėstytojai.	
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Santrumpos: MA – Medicinos akademija, VA – Veterinarijos akademija, MF – Medicinos fakultetas, SF – Slaugos fakultetas, VSF – 
Visuomenės sveikatos fakultetas, OF – Odontologijos fakultetas, FF – Farmacijos fakultetas, VF – , GTF – Gyvulininkystės technolo-
gijos fakultetas.

2.3.3 pav. LSMU	fakultetų	dėstytojų	aktyvumas	DEKS	organizuotuose	mokymuose	2011–2016	m.
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2016	m.	gyvendinant	LSMU	strateginės	plėtros	plano	1.6	uždavinio	„E-studijų,	elektroninio	
studijų	administravimo	vystymas“	1.6.3	priemonę	„Nuotolinių	studijų	plėtra,	ypač	sudarant	są-
lygas	dalyvauti	studijų	procese	nutolusiems	universiteto	padaliniams“	įgyvendinti	tokie	užda-
viniai:	buvo	vykdoma	el.	registracija	į	seminarus;	parengtos	naujos	seminarų	ciklo	„Darbas	su	
universitete	eksploatuojamomis	kompiuterinėmis	programomis“	temos	„Metodinės	medžiagos	
rengimas	SMART	Notebook	ir	darbas	su	interaktyvia	lenta“	ir	„Darbas	virtualiojoje	el.	moky-
mosi	aplinkoje:	turinio	kėlimas	į	Moodle	sistemą“;	seminaro	„Duomenų	saugumas	ir	elektrono-
nė	etika“	turinys	įkeltas	į	Moodle	aplinką.	
Įgyvendinant	LSMU	strateginės	plėtros	plano	1.6	uždavinio	1.6.4	priemonę	„Plagiato	kontro-

lės	sistemos	įdiegimas“,	nuo	2014–2016	m.	m.	pirmojo	kurso	studentai,	prieš	pradėdami	studi-
jas	Universitete,	o	vyresniųjų	kursų	studentai	–	prieš	kiekvieną	egzaminą	pasirašo	akademinio	
sąžiningumo	pasižadėjimą.	Už	nesąžiningą	elgesį	vertinimo	metu,	teikiant	fakulteto	dekanui,	
rektorato	pritarimu	nesąžiningo	asmens	studijos	Universitete	yra	nutraukiamos.	LSMU	studijų	
reglamente	įtvirtinta	nuostata	dėl	plagiato	patikros.	Universitetas	šiuo	metu	bendradarbiauja	
su	kitomis	Lietuvos	 aukštosiomis	mokyklomis:	 studentų	baigiamieji	 darbai	 keliami	 į	 eLABa	
informacinę	sistemą	plagiato	kontrolei.

Taikomieji dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus tyrimai

Remiantis	Studijų	centro	nuostatų	13.4.4	punktu,	numatyta	vykdyti	edukacinės	 inovacijos	
diegimo	studijų	procese	stebėseną	ir	analizę.	2016	m.	DEKS	buvo	parengti	klausimynai	studijų	
procesui	stebėti	ir	atliktos	bandomosios	apklausos.	
•	 Adaptuotas	klausimynas	dėstytojams	„Universiteto	dėstytojo	edukacinė	veikla,	siekiant	

universitetinių	 studijų	 kokybės“.	 Bandomoji	 apklausa	 vykdyta	 Visuomenės	 sveikatos	
fakultete	2016	sausio–balandžio	mėn.	Duomenys	apdoroti,	atlikta	analizė.	Rezultatai	pa-
teikti	tarptautinėje	konferencijoje.	Klausimynas	koreguotas	ir	parengtas	apklausai	visa-
me	Universitete.	Sukurta	virtualioji	anketa.

• Apklausos „I	kurso	studentų	naudojimosi	interneto	teikiamomis	galimybėmis	patirtis“,	
vykusios 2016	balandžio–birželio	mėn.,	duomenys	apdoroti,	atlikta	analizė.	Iš	viso	daly-
vavo	124	studentai,	iš	jų	–	107	MA,	17	–	VA.	Apklausai	vartota	virtualioji	anketa.	Rezul-
tatai	pateikti	tarptautinėje	konferencijoje.	

•	 2016	m.	sausio	mėn.	atlikta	apklausa	„Studentų	ir	dėstytojų	požiūris	į	objektyvaus	struk-
tūrizuoto	klinikinio	egzamino	m	(OSKE)	taikymą	LSMU“	vartojant	DEKS	parengtą	adap-
tuotą	klausimyną.	Duomenys	apdoroti.

•	 Vykdant	tyrimą	„Dėstytojų	ir	studentų	požiūris	 į	 informacinių	ir	komunikacinių	tech-
nologijų	taikymo	modelį	universitete,	siekiant	universitetinių	studijų	kokybės“	2016	m.	
spalio–gruodžio	mėn.	atlikta	literatūros	analizė.	Parengtas	adaptuotas	klausimynas	dės-
tytojams	ir	studentams.	

Absolventų įsidarbinamumas ir karjeros stebėsena

LSMU	 absolventų	 karjeros	 stebėsena	 vykdoma	 nuo	 2013	 m.	 vadovaujantis	 LSMU	 2012–
2013	m.	patvirtintais	dokumentais 32.	Absolventų	įsidarbinamumo	ir	karjeros	duomenys	gau-
nami	iš	Karjeros	valdymo	informacinės	sistemos	(KVIS)33	ir	valstybės	institucijų.	KVIS	duome-
nimis,	pagal	2015	m.	laidos	po 6 mėnesių (2016 m. sausio 1 d.) dirbančių absolventų procentą 

32  Studijų kokybės užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuostatos, LSMU senato nutarimas (2012-01-20, 
Nr. 17-01); Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka, LSMU se-
nato nutarimas (2012-05-30, Nr. 21-12); Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų programų komitetų nuostatai, 
LSMU senato nutarimas (2012-12-14, Nr. 25-08); Studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių (darbdavių) nuomonės 
tyrimo tvarka, LSMU senato nutarimas (2012-03-29, Nr. 19-04); „Absolventų ir socialinių partnerių (darbdavių) ap-
klausų organizavimo tvarka“ ir „Studentų sutikimų absolventų karjeros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo 
tvarka“, LSMU rektoriaus įsakymas (2013-10-07, Nr. V-963).
33  Sistema parengta pagal projektą Nr. VPl-2.3-ŠMM-0l-V-01-001 „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebė-
senos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų 
priemonių sukūrimas (I etapas)“.
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LSMU pasiekė geriausių rezultatų iš 25 aukštųjų mokyklų	(2.3.4	pav.).	Analizuojant	2015	m.	
absolventų	 įsidarbinamumą	po 12 mėn.	 nustatyta,	 kad	LSMU absolventų įsidarbinamumo 
procentinė dalis buvo 82,1 proc. (2016 m. liepos 1 d. duomenimis) – geriausias įsidarbinamu-
mo rodiklis tarp 25 aukštųjų mokyklų. 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Mykolo	Romerio	universitetas

Vilniaus	kooperacijos	kolegija,	VšĮ
Kauno	technologijos	universitetas

Vilniaus	technologijų	ir	dizaino	kolegija
Vilniaus	kolegija

Šiaulių	universitetas
Vilniaus	universitetas
Žemaitijos	kolegija

Lietuvos	edukologijos	universitetas
Klaipėdos	universitetas

V.	A.	Graičiūno	aukštoji	vadybos	mokykla
Klaipėdos	valstybinė	kolegija

Kauno	kolegija
Panevėžio	kolegija

Aleksandro	Stulginskio	universitetas
Lietuvos	muzikos	ir	teatro	akademija

VšĮ	Socialinių	mokslų	kolegija
Utenos	kolegija

Vytauto	Didžiojo	universitetas
Šiaulių	valstybinė	kolegija

Marijampolės	kolegija
Alytaus	kolegija

Lietuvos	aukštoji	jūreivystės	mokykla
VšĮ	Šiaurės	Lietuvos	kolegija

0 10 20 30 40 50
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                                     81,6 proc. (1185)
																																77,1	proc.	(2222)
																															76,9	proc.	(120)
																														75,3	proc.	(1986)
																													74,4	proc.	(499)
																													74,4	proc.	(1142)
																													74,0	proc.	(727)
																												73,4	proc.	(3487)
																											72,2	proc.	(140)
																											72,2	proc.	(794)
																									69,8	proc.	(950)
																								68,9	proc.	(42)
																							67,9	proc.	(633)
																							67,8	proc.	(1104)
																						67,3	proc.	(286)
																				65,1	proc.	(443)
																			64,2	proc.	(140)
																		63,6	proc.	(378)
																		63,0	proc.	(294)
																60,9	proc.	(1270)
																60,9	proc.	(413)
												57,8	proc.	(149)
												56,6	proc.	(99)
								52,8	proc.	(105)
			48,3	proc.	(57)

2.3.4 pav.	2015	m.	laidos	dirbančių	absolventų	procentinė	dalis	 
pagal	aukštąją	mokyklą	(praėjus	6	mėn.	po	baigimo) 
Šaltinis: Karjeros valdymo informacinė sistema karjera.lt

Atliekant	objektyvią	2016	m.	absolventų	karjeros	stebėsenos	ataskaitą	nebuvo	įtraukti	užsie-
nio	valstybių	piliečiai,	nes	nėra	duomenų	apie	jų	įsidarbinimą	ir	užimtumą.	Taip	pat	objekty-
vios	ataskaitos	dalyje	nurodoma	tik	pagal	darbo	sutartį	dirbančių	absolventų	procentinė	dalis.	
Analizuojant LSMU absolventų įsidarbinimo duomenis, pastaruosius penkerius metus pas-
tebimas stabiliai didelis įsidarbinusiųjų procentas	(2.3.5	pav.).	Po	6	mėn.	pagal	darbo	sutartį	
dirbančių	2016	m.	absolventų	procentinė	dalis	siekė:	I	pakopos	–	66	proc.	(2015	m.–	66	proc.),	II	
pakopos	–	83	proc.	(2015	m.	–	83	proc.),	vientisųjų	studijų	–	89	proc.	(2015	m.	–	90	proc.),	laips-
nio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų	–	81	proc.	(2015	m.	–	94	proc.),	III	pakopos	–	duomenų	
nėra	(2015	m.	–	96	proc.).	Dirbančių	absolventų	procentinė	dalis	pagal	studijų	programas	patei-
kiama	5	priede.	
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2016	m.	gruodžio	31	d.	duomenimis,	studijas	tęsė	28	proc.	2016	metų	absolventų	(2015	m.	–	
29	 proc.),	 iš	 kurių	 4	 proc.	 neturėjo	 sudarę	 darbo	 sutarčių.	 Palyginti	 su	 ankstesniais	metais,	
tęsiančių	studijas	ir	nedirbančių	absolventų	procentinė	dalis	 išlieka	stabili:	2011	m.	–	5	proc.,	
2012	m.	 –	 6	proc.,	 2013	m.	 –	 4	proc.,	 2014	m.	 –	 3	proc.,	 2015	m.	 –	 2	proc.	Daugiausia	 absol-
ventų	renkasi	tęsti	studijas	baigę	vientisųjų	studijų	Medicinos	studijų	programą	–	85,60	proc.	
(2015	m.	–	88,45	proc.)	stoja	į	laipsnio	nesuteikiančias	(rezidentūros)	studijas.	Iš	baigusiųjų	pir-
mąją	pakopą	daugiausia	studijas	tęsia	sveikatos	psichologijos	–	77,27	proc.	(2015	m.–	duomenų	
nėra),	žemės	ūkio	mokslų	–	56,52	proc.	(2015	m.	–	60	proc.),	reabilitacijos	–	53,33	proc.	(2015	m.	–	
50,98	proc.)	ir	visuomenės	sveikatos	–	47,83	proc.	(2015	m.	–	58,82	proc.)	krypčių	absolventai.	
2016	m.	absolventų,	dirbančių	po	6	mėn.	nuo	studijų	baigimo,	procentinė	dalis	2016	m.	gruo-

džio	31	dieną	buvo	79,72	proc.	Didžiausias	įsidarbinimas	po	6	mėn	buvo	slaugos	(89,29	proc.	
pirmosios	pakopos,	100	proc.	antrosios	pakopos),	visuomenės	sveikatos	(87,05	proc.	antrosios	
pakopos),	farmacijos	(95,76	proc.	vientisųjų	studijų),	medicinos	(88,72	proc.	vientisųjų	studijų,	
87,04	proc.	laipsnio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų),	odontologijos	(95,49	proc.	–	vientisų-
jų	studijų,	95,00	proc.	laipsnio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų)	studijų	krypčių	absolventų.	
Vidutinis	absolventų	darbo	stažas	po	6	mėn,	nuo	studijų	baigimo	yra	5,03	mėn.	Greičiausiai	

darbo	 rinkoje	 įsitvirtina	medicinos	 ir	 sveikatos,	 slaugos,	žemės	ūkio	 ir	veterinarijos,	odonto-
logijos	krypčių	absolventai	(2.3.1	lentelė).	Tęsiančių	studijas,	dirbančių	absolventų	procentinė	
dalis,	vidutinis	mėnesinis	darbo	užmokestis,	absolventų	darbo	stažas	pagal	studijų	programas	
pateikiamas	5	priede.	

2.3.1 lentelė

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais) pagal studijų programas 
Studijų kryptis Tęsiančių 

studijas 
absolventų 
procentinė 
dalis (proc.)

Dirbančių ir 
tęsiančių studi-
jas absolventų 

procentinė 
dalis (proc.)

Dirbančių 
absolventų 
procentinė 

dalis 
(proc.)

Absolventų vidu-
tinis mėnesinis 

darbo užmokestis 
per 6 mėn. nuo 

studijų baigimo

Absolventų 
darbo stažas 
per 6 mėn. 

nuo studijų 
baigimo

Pirmosios pakopos studijos
Burnos	priežiūra 20,00  50 356 4,66
Genetika   52,94 402 4,38
Molekulinė	biologija,	
biofizika	ir	biochemija

  55 498 4,77

Psichologija 77,27 18,18 22,73 273 2,86
Reabilitacija 53,33 22,22 48,89 389 4,05
Slauga 30,95 29,76 89,29 766 5,51
Socialinis	darbas 25  50 488 3,79
Visuomenės	sveikata 47,83 33,33 75,36 532 4,91
Žemės	ūkio	mokslai 56,52 39,13 65,22 622 5,08
Antrosios pakopos studijos
Medicina	ir	sveikata   85,71 749 5,84
Reabilitacija 4,35  76,09 530 5,36
Slauga   100 997 5,94
Visuomenės	sveikata 2,08 1,04 87,5 738 5,57
Žemės	ūkio	mokslai 6,67 6,67 53,33 1 010 5,6
Žemės	ūkis	ir	veterinarija   80 1 433 5,96
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Studijų kryptis Tęsiančių 
studijas 

absolventų 
procentinė 
dalis (proc.)

Dirbančių ir 
tęsiančių studi-
jas absolventų 

procentinė 
dalis (proc.)

Dirbančių 
absolventų 
procentinė 

dalis 
(proc.)

Absolventų vidu-
tinis mėnesinis 

darbo užmokestis 
per 6 mėn. nuo 

studijų baigimo

Absolventų 
darbo stažas 
per 6 mėn. 

nuo studijų 
baigimo

Vientisosios studijos
Farmacija 3,39 3,39 95,76 1 115 5,44
Medicina 85,6 85,6 88,72 448 4,83
Odontologija 12,78 12,78 95,49 758 4,96
Veterinarinė	medicina 11,71 9,01 74,77 464 5,05
Laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros) studijos
Medicina 6,48 6,48 87,04 1 338 5,27
Odontologija 10 10 95 1 216 5,85
Veterinarinė	medicina 10,53   874 4,00

Siekdamas	 objektyviai	 įvertinti	 absolventų	 įsidarbinimo	 rodiklius	 LSMU	Karjeros	 centras	
bendradarbiauja	su	Lietuvos	darbo	birža,	kuri	pateikė	2016 m. gruodžio 31 d. duomenis apie 
LSMU 2016 m.	absolventus,	registruotus	Lietuvos	darbo	biržos	duomenų	bazėje34	(6	priedas).	
Duomenys	apie	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universiteto	2016	m.	laidos	absolventus	pagal	stu-
dijų	programas,	2016	m.	registruotus	Lietuvos	darbo	biržoje	ir	įdarbintus	iki	2016	m.	gruodžio	
31	d.,	pateikiami	2.3.2	lentelėje.	

2.3.2 lentelė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2016 m. laidos absolventai,  
registruoti Lietuvos darbo biržoje (2016-12-31 duomenimis)

Studijų 
programos 

kodas

Studijų programa Registruotų 
absolventų 

skaičius

Įdarbintų 
absolventų 

skaičius
Pirmosios pakopos studijos
612B72001 Akušerija 6 5
612A51001 Burnos	higiena 1 1
61211B203 Ergoterapija 2 2
612D73001	 Gyvulininkystės	technologija 3 2
612B31002 Kineziterapija 9 5
612C74001 Medicininė	ir	veterinarinė	biochemija 10 7
612C43001 Medicininė	ir	veterinarinė	genetika 17 12
612B70002 Slauga 4 2
612L51001 Socialinis	darbas	medicinoje 1 1
612S10007 Sveikatos	psichologija 4 1
612A64001 Veterinarinė	maisto	sauga 5 3
612A60003 Visuomenės	sveikata 1 1

34  Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-02-15 raštas Nr. Sd-562.

2.3.1 lentelės tęsinys
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Studijų 
programos 

kodas

Studijų programa Registruotų 
absolventų 

skaičius

Įdarbintų 
absolventų 

skaičius
Antrosios pakopos studijos

621B30002 Fizinė	medicina	ir	reabilitacija 7 5
621B70002 Klinikinė	slauga 1 1
621D73001	 Gyvulininkystės	technologija 1 0
621B30003 Sveikatinimas	ir	reabilitacija	fiziniais	pratimais 3 2
621A60003 Visuomenės	sveikata 1 1
621A60004 Visuomenės	sveikatos	vadyba 4 3

Vientisosios studijos
601B20001 Farmacija 6 6
601A30002 Medicina 29 19
601A40002 Odontologija 5 5
601D20001 Veterinarinė	medicina 56 42

Laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros) studijos, medicinos studijų kryptis
612B72001 Alergologija	ir	klinikinė	imunologija 1 1
733A30072 Laboratorinė	medicina 1 0
733A30088 Šeimos	medicina 2 2

Iš viso: 180 129

Per	pastaruosius	penkerius	metus	Lietuvos	darbo	biržoje	registruotų	LSMU	absolventų	pro-
centas	buvo:	2011	m.	–	3,2	proc.,	2012	m.	–	3,6	proc.,	2013	m.	–	3,7	proc.,	2014	m.	–	6,3	proc.	(84	ab-
solventai),	2015	m.	–	14,03	proc.	(203	absolventai),	2016	m.	–	12,3	proc.	(180	absolventų).	Atkreip-
tinas	dėmesys,	kad	šie	skaičiai	nerodo,	kad	LSMU	absolventai	yra	nepaklausūs	darbo	rinkoje.	
Pažymėtina,	kad	 iš	180	Lietuvos	darbo	biržoje	 registruotų	2016	m.	absolventų	 iki	2016-12-31	
įsidarbino	129	absolventai.	Lietuvos	darbo	biržoje	po	baigimo	registruojasi	 ir	 į	nedirbančiųjų	
kategoriją	patenka	absolventai,	siekiantys	toliau	studijuoti	arba	tęsiantys	studijas	aukštesnėje	
studijų	pakopoje,	taip	pat	absolventai,	kurie	neįsidarbina	dėl	juos	netenkinančių	darbo	sąlygų.	
Vidutinis	mėnesinis	LSMU	absolventų	darbo	užmokestis	–	810	Eur.	Didžiausius	vidutinius	

mėnesinius	 darbo	 užmokesčius	 gauna	 žemės	 ūkio	 mokslų	 (1010	 Eur	 –	 antrosios	 pakopos),	
žemės	ūkio	 ir	veterinarijos	 (1433	Eur	–	antrosios	pakopos),	 farmacijos	 (1115	Eur	–	vientisųjų	
studijų),	medicinos	(1338	Eur	–	laipsnio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų)	ir	odontologijos	
(1216	Eur	–	laipsnio	nesuteikiančių	(rezidentūros)	studijų)	absolventai.	
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2.3.2 lentelės tęsinys
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Analizuojant	2016	m.	absolventų	vidutinį	mėnesinį	darbo	užmokestį	(eurais)	pagal	studijų	
pakopas,	matyti	stabilus	didėjimas:	I	pakopos	absolventų	–	565	eurai	(2015	m.	–	534	eurai),	II	
pakopos	absolventų	–	753	eurai	(2015	m.	–	692	eurai),	vientisųjų	studijų	absolventų	–	657	eurai	
(2015	m.	 –	 673	 eurai),	 laipsnio	nesuteikiančių	 (rezidentūros)	 studijų	 absolventų	–	 1302	 eurai	
(2015	m.	–	1260	eurų),	III	pakopos	absolventų	–	1785	eurai	(2015	m.	–	1452	eurai)	(2.3.6	pav.).	
Vidutinis	mėnesinis	darbo	užmokestis	(eurais)	pagal	studijų	programas	pateikiamas	5	priede.

Apibendrinimai ir išvados

Universiteto	vykdomų	studijų	programų	teikiamų	kvalifikacijų	visuma	atitinka	Universiteto	
misiją	ir	Lietuvos	Respublikos	strateginiuose	dokumentuose	nurodomus	valstybės	prioritetus	–	
kurti	besimokančią	visuomenę,	užtikrinti	mokymąsi	visą	gyvenimą	bei	visuomenės	poreikius,	
įgyti	darbo	rinkoje	paklausias	profesijas.	2016	m.	LSMU	strateginės	plėtros	plano	studijų	tikslo	
uždaviniai	iš	esmės	įgyvendinti.	
Iš	viso 2016 m. gruodžio 31 d. Universitetas	vykdė	34 pirmosios	ir	antrosios	pakopų	bei	vien-

tisųjų	studijų	programas, 74	 laipsnio	nesuteikiančias	 (rezidentūros)	programas	 ir	10 krypčių 
trečiosios	pakopos	(doktorantūros)	studijas.	

Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d. Universitete studijavo 7900 studentų. Stebėdami	Universiteto	
studentų	skaičiaus	kaitą	2010–2016	m.	matome, kad nors Lietuvos demografinė situacija blo-
gėja, LSMU studentų skaičius yra stabilus, o palyginti su 2010 m. padidėjo 13,2 proc. 
Per	2010–2016	m.	LSMU	stabiliai	didėjo	visą	studijų	programą	studijuojančių	pirmosios,	an-

trosios	 pakopų	bei	 vientisųjų	 studijų	programų	užsienio	 šalių	 piliečių	 skaičius.	 Palyginti	 su	
2015	m.,	2016 m. užsienio šalių piliečių,	 studijuojančių	valstybės	nefinansuojamose	vietose,	
padidėjo 14 proc. ir iš viso sudarė 11,5 proc. visų,	studijuojančių	pirmosios,	antrosios	pakopos	
bei	vientisųjų	studijų	programose.

2016 m. į pirmosios,	antrosios,	trečiosios	pakopų,	vientisųjų	studijų	ir	laipsnio	nesuteikiančių	
(rezidentūros)	studijų	programas LSMU priimta iš viso 1914 studentų.	Nuo	2010	m.	į	LSMU	
priimamų studentų skaičius yra stabilus. 

2016 m. į pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vienstisųjų studijų ir laipsnio nesutei-
kiančių (rezidentūros) studijų programas	iš	viso	priimti 892 valstybės finansuojami (46,6 proc.) 
ir 1022	– valstybės nefinansuojami (53,4 proc.) studentai. Pagrindinė	valstybės	nefinansuoja-
mų	studijų	dalis	tenka	pirmosios	pakopos	ir	vientisosioms	studijoms.

Biomedicinos mokslų studijų srityje nuo	universitetams	skirtų	pirmosios	pakopos	ir	vienti-
sųjų	studijų	valstybės	finansuojamų	vietų	skaičiaus LSMU teko 38,57 proc. valstybės finansuo-
jamų vietų, t. y. 0,53 proc. daugiau nei 2015 metais (38,04 proc.). 

2016 m. įstojusiųjų	į	LSMU	pirmosios	pakopos	ir	vientisųjų	studijų	programas	konkursinis	
balas	yra	vienas	aukščiausių	šalyje; 60,09 proc. įstojusiųjų	į penkiolika iš devyniolikos LSMU 
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų konkursinis balas yra didesnis nei 7; pen-
kiose studijų programose tokių įstojusių buvo virš 80 proc. 
LSMU	senato	patvirtinta	Universiteto	dėstytojų	edukacinės	kompetencijos	užtikrinimo	tvar-

ka	bei	kvalifikacinių	ir	atestacijos	reikalavimų	dėstytojų	ir	mokslo	darbuotojų	pareigybėms	nu-
statymo	tvarka	teigiamai	paveikė	dėstytojų	edukacinės	kompetencijos	tobulinimo	motyvaciją	ir	
dėstytojų	aktyvumą.	
LSMU	absolventų	objektyvūs	įsidarbinimo	ir	karjeros	stebėsenos	duomenys,	gaunami	iš	Kar-

jeros	valdymo	informacinės	sistemos	(KVIS)	ir	valstybės	institucijų,	leidžia	teigti,	kad	sėkmin-
gas LSMU absolventų įsidarbinimas ir darbo užmokesčio didėjimas priklauso nuo baigtos 
studijų pakopos. 

2015–2016 metais	Universitetas	labai gerai arba gerai įvertintas Europos	Komisijos	inicijuo-
tame	ES	universitetų reitingo „U-Multirank“ mokymosi ir mokymosi kategorijoje.
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2.4. Tarptautinių ryšių ir studijų centras

2.4.1. Veiklos sritys
1. Užsieniečių	studijų	funkcinė	grupė:	studentų	paieška	į	studijas	užsienio	kalba,	priėmimo	

proceso	organizavimas,	 studijų	 administravimas,	psichologinė	pagalba	 ir	mentorystės	
programos	koordinavimas,	bendradarbiavimas	su	užsieniečiais	absolventais.

2. Akademinių	mainų	funkcinė	grupė:	akademinio	judumo	veiklų	administravimas	(Eras-
mus, Nordplus	programos,	dvišalės	mainų	sutartys).

3. Bendradarbiavimo	Kazachstano	Respublikoje	ir	Rytų	partnerystės	šalyse	funkcinė	gru-
pė:	bendradarbiavimo	veikla	ir	projektai.

2.4.2. Užsieniečių studijos
Studentų	priėmimas	nuolatinėms	studijoms	ir	studijų	administravimas
2016	m.	studijuoti	anglų	k.	priimti	176	užsienio	studentai	iš	34	pasaulio	valstybių	į	Medici-

nos,	Odontologijos,	Farmacijos	ir	Veterinarinės	medicinos	vientisąsias	studijų	programas,	bei	
Visuomenės	sveikatos	magistro	studijas	(2.2.2.1	pav.).

Sirija;	2
Eritrėja;	2
N. Zelandija; 2
Pakistanas; 2
Brazilija;	1
Šri	Lanka;	1
Iranas;	1
Lenkija;	1
Norvegija;	1
Australija; 1
Austrija; 1
Bangladešas;	1
Moldavija;	1
Siera	Lione;	1
Prancūzija;	1
Kazachstanas;	1
Kroatija; 1
Malfyvai;	1
Nigerija;	1
Venesuela; 1
Gruzija;	1

Kitos	šalys;	25

Kipras; 5
Suomija;	5
Egiptas;	3
Lietuva;	3

P.	Korėja;	5
Airija; 6
Libanas;	5

Ispanija;	8
Jungtinė	Karalystė;	10

Indija;	12

Vokietija; 22

Švedija;	33
Izraelis;	36

Jungtinė	Karalystė;	10

Izraelis;	36

2.4.2.1 pav.	2016	m.	priimtų	užsienio	studentų	pilietybės	(n	=	176)

Daugiausia	studentų	priimta	iš	Izraelio,	Švedijos,	Vokietijos	ir	Jungtinės	Karalystės.	Studen-
tų	geografi	ja	pasipildė	naujomis	šalimis	–	Naująja	Zelandija	ir	Bangladešu.	
Palyginti	su	ankstesnių	metų	(2011–2016	m.)	vidurkiu,	priėmimo	skaičius	2016	m.	padidėjo	

18	proc.	(2.4.2.2	pav.)	Į	Medicinos	ir	Odontologijos	studijų	programas	keletą	metų	iš	eilės	yra	
konkursas	–	3,2	į	vieną	vietą	(Medicinos	studijų	programa)	ir	2,3	į	vieną	vietą	(Odontologijos	
studijų	programa).	
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Kitos	šalys;	49

Švedija;	138Izraelis;	136

Vokietija; 80

Ispanija;	74

Jungtinė	Karalystė;	40

Lietuva;	21
P.	Korėja;	22
Airija; 23
Indija;	33
Libanas;	37

Lenkija;	13
Kipras; 11
Sirija;	10
Prancūzija;	9
Nigerija;	7

Norvegija;	7
Brazilija;	5
Egiptas;	5
JAV;	5
Jordanija;	5

Kanada; 5
Pakistanas; 5
Suomija;	5
Kinija; 4
Azebaidžanas;	4
Šri	Lanka;	4

Švedija;	138

Jungtinė	Karalystė;	40

Rusija;	3
Estija; 3
Iranas;	3
Nyderlandai;	3
Eritrėja;	3
Austrija; 3
Baltarusija; 2
Australija; 2
Danija; 2
Kazachstanas;	2
Maldyvai;	2
Rumunija;	2
Šveicarija;	2
Taivanas;	2
Ukraina;	2
Naujoji Zelandija; 2
Bangladešas;	1
Barbadosas; 1
Be	pilietybės;	1
Ekvadoras;	1
Gruzija;	1
Kroatija; 1
Malta;	1
Moldova;	1
Siera	Lionė;	1
Turkija; 1
Venesuela; 1

2.4.2.4 pav.	Užsienio	studentų	skirstinys	pagal	pilietybes	(n	=	761,	2016-12-31)

Iš	viso	2016	m.	Universitete	mokėsi	761	užsienio	studentas.	Bendro	studentų	skaičiaus	didė-
jimas	kiekvienais	studijų	metais	išlieka	stabilus	–	vidutiniškai	12	proc.	kasmet	(2.4.2.3	pav.).	Di-
džiausią	užsienio	studentų	dalį	sudaro	Švedijos,	Izraelio,	Vokietijos	ir	Ispanijos	piliečiai,	kurių	
bendruomenės	kasmet	didėja.	Daugėja	studentų	iš	Jungtinės	Karalystės	ir	Indijos	(2.4.2.4	pav.).	
Medicinos	studijų	programoje	studijuoja	65	proc.	visų	užsienio	studentų,	atitinkamai	Odon-

tologijos	–	21	proc.,	Veterinarijos	–	9	proc.	ir	kiti	–	Farmacijos	ir	Visuomenės	sveikatos	antrosios	
pakopos	studijų	programose	(2.4.2.5	pav.).
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Veterinarinė	medicina;	70

Odontologija;	160

Medicina;	502

Farmacija;	20

Visuomenės	sveikata;	9

Veterinarinė	medicina;	70

2.4.2.5 pav.	Užsienio	studentų	skirstinys	pagal	studijų	programas	(n	=	761,	2016-12-31	duomenys)	

Bendradarbiavimas su studentų paieškos agentūromis

LSMU	 2016	metais	 aktyviai	 bendradarbiavo	 su	 16	 studentų	 paieškos	 agentūrų.	 Pasirašy-
tos	7	naujos	studentų	paieškos	sutartys,	viena	sutartis	atnaujinta	pasibaigus	terminui.	Studijų	
programos	pristatytos	7	tarptautinėse	edukacinėse	parodose	ir	studijų	mugėse,	organizuota	20	
stojamųjų	egzaminų	Lietuvoje	ir	užsienyje.	Kiekvieną	priėmimo	laikotarpio	mėnesį	surengtos	
Atvirų	durų	dienos	užsieniečiams.	Buvo	suorganizuoti	5	renginiai,	kuriuose	dalyvavo	52	daly-
viai	atvykę	iš	užsienio	su	tėvais.	Renginių	metų	besidomintieji	studijomis	LSMU	turėjo	galimy-
bę	ne	tik	susipažinti	su	Universiteto	infrastruktūra,	bet	ir	išlaikyti	stojamąjį	egzaminą.

Psichologo paslaugos ir susijusi veikla

Psichologo	pareigybė	TRSC	 įsteigta	2011	m.	 ir	 sisteminga	psichosocialinė	parama	studen-
tams	teikiama	jau	šešerius	metus.	Per	2016	metus	psichologo	paslaugomis	naudojosi	28	studen-
tai,	turintys	mokymosi,	kultūrinio	prisitaikymo	sunkumų,	elgesio	ir	emocinių	problemų.	Iš	viso	
suteiktos	197	individualios	konsultacijos.	
2016	m.	vykdyta	mentorystės	(pagalbos	pirmakursiams)	programa.	Psichologo	atrinkti	ir	pa-

rengti	29	studentai	(24	užsienio	bei	5	lietuviai)	kuravo	jiems	paskirtas	pirmojo	kurso	užsienio	
studentų	grupes,	teikė	socialinę	ir	emocinę	paramą.	2016	m.	pradėta	vykdyti	akademinių	tuto-
rių	programa.	Padėti	jaunesniųjų	kursų	studentams	sutiko	8	tutoriai,	kurie	taip	pat	atrinkti	ir	
parengti	šią	veiklą	koordinuojančio	psichologo.	Akademiniai	tutoriai	teikia	individualią	akade-
minę	pagalbą	žemesnių	kursų	studentams,	taip	pat	vedė	grupines	paskaitas	pirmojo	kurso	stu-
dentams	prieš	sudėtingesnių	dalykų	žinių	vertinimus.	Pirmojo	kurso	studentams,	mentoriams	
ir	tutoriams	organizuoti	tiksliniai	renginiai	ir	seminarai.	2016	m.	rugsėjo	16–18	dienomis	įvyko	
antroji	LSMU	užsienio	studentų	pirmakursių	stovykla,	kurioje	dalyvavo	95	studentai.	Adapta-
cijos	programos	priemonės	leidžia	studentams	geriau	prisitaikyti	Universitete.	
2016	m.	tęsti	prisitaikymo	prie	LSMU	aplinkos	tyrimai	ir	apklausti	113	pirmojo	kurso	ir	63	

antrojo	kurso	18–28	metų	amžiaus	grupės	studentai,	gauti	 rezultatai	palyginti	 su	ankstesnių	
tyrimų	rezultatais.	Iš	viso	2012–2016	metais	tyrime	dalyvavo	706	studentų.	Tikslas	–	ištirti	už-
sienio	studentų	prisitaikymo	Universitete	ypatybes	pasibaigus	pirmiesiems	mokslo	metams	ir	
palyginti	su	jų	pačių	numatytais	prisitaikymo	lūkesčiais	vos	įstojus.	2.4.2.6	pav.	palyginti	prisi-
taikymo	prie	universiteto	lūkesčių	išreikštumo	vidurkiai,	apskaičiuojami	studentams	atvykus	
studijuoti,	ir	realaus	prisitaikymo	vidurkiai,	gauti	tiriant	prisitaikymo	vertinimą	antrųjų	studijų	
metų	pradžioje.	Šie	rezultatai	palyginti	su	2012–2015	m.	rezultatais.	
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Pastaba: *p < 0,05, 2013 m. ir 2015 m. skiriasi įstojusių studentų lūkesčių ir prisitaikymo prie Universiteto gyvenimo rodikliai. 

2.4.2.6 pav. 1	k.	užsienio	studentų	prisitaikymo	prie	Universiteto	lūkesčių	palyginimas	su	realiu	prisitaiky-
mu	prie	Universiteto	2012–2016	m.

2015	metais	įstojusių	į	LSMU	užsienio	studentų	prisitaikymo	prie	Universiteto	lūkesčiai	buvo	
didesnis,	nei	po	pirmųjų	mokslo	metų	nustatytas	realus	prisitaikymas.	Siekiant	gerinti	užsienio	
studentų	prisitaikymą	prie	Universiteto	ateityje	buvo	analizuojamos	atskiros	lūkesčių	sritys	ir	
identifikuotos	daugiausiai	dėmesio	reikalaujančios	LSMU	aplinkos	vietos.	Remiantis	šiais	re-
zultatais	siūloma	daugiau	dėmesio	skirti	užsienio	studentų	užklasinės	veiklos	pasiūlai	bei	jos	
prieinamumui	didinti,	taip	pat	gyvenimo	bendrabutyje	kokybei	gerinti.	Užsienio	studentai	taip	
pat	tikisi	daugiau	neformalaus,	asmeninio	bendravimo	su	dėstytojais.	Iš	kitos	pusės,	pasibai-
gus	pirmiems	mokslo	metams	studentai	teigė,	kad	akademinis	darbas	Universitete	nebuvo	toks	
sunkus,	kaip	jie	manė	tik	ką	įstoję	į	Universitetą	–	kitais	žodžiais	tariant	jie	tikėjos	sunkesnių	
studijų.	

Ryšiai su užsienio alumnais

Vykdant	LSMU	bendradarbiavimo	su	alumnais	veiklą	ir	įtraukiant	juos	į	Universiteto	vieši-
nimo	bei	tarptautiškumo	didinimo	priemones,	2016	m.	pasiekta	šių	rezultatų:

• Sukurta	LSMU	Alumni	internetinė	svetainė	http://alumni.lsmuni.lt/en;
• Sukurtas	internetinis	tinklalapis	alumnų	paramos	skyrimui;
• Sukurta	internetinė	alumnų	registracijos	forma;
• 32	alumnai	buvo	įtraukti	į	įvairias	LSMU	veiklas	(6	alumnai	tapo	Universiteto	atstovais;	

kiti	 alumnai	dalijosi	 savo	patirtimi	Lietuvoje	 tarptautinėse	 aukštojo	mokslo	parodose,	
renginiuose	Universitetui	pristatyti	įvairiose	pasaulio	šalyse,	dalijosi	ryšiais	ar	kitaip	pri-
sidėjo	prie	Universiteto	veiklų);

• Įsteigta	LSMU	Alumni	asociacija;
• Tel	Avive	vyko	Izraelio	alumnų	susitikimas;
• Naujais	kontaktais	papildyta	alumnų	užsieniečių	duomenų	bazė.	
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2.4.2.7 pav.	Užsieniečių	absolventų	skaičiaus	dinamika	1996–2016	m.	

Iš	viso	įregistruoti	826	absolventai	(2.4.2.7	pav.).	Užsieniečių	absolventų	grupę	sudaro	stu-
dentai,	baigę	Medicinos,	Odontologijos,	Farmacijos	ir	Visuomenės	sveikatos	antrosios	pakopos	
studijų	programas	(2.4.2.8	pav.).

Medicina;	536

Visuomenės	sveikata;	15

Farmacija;	65

Odontologija;	210

Visuomenės	sveikata;	15

2.4.2.8 pav.	Užsieniečių	absolventų	skaičius	studijų	programose	(n = 826, 2016-12-31 duomenys)	

Daugiausia	užsieniečių	absolventų	pagal	šalis	yra	iš	Libano,	Izraelio	ir	Pakistano	(2.4.2.9	pav.).

Libanas;	312 Izraelis;	206

Estija; 5

Kinija;	7
Sirija;	6
Norvegija;	6
P.	Korėja;	6
Kanada; 5

Ispanija;	8
Airija; 8
JAV;	8
Šri	Lanka;	10

Estija; 5Estija; 5

Prancūzija;	10
Australija; 12
Vokietija; 13
Lenkija;	21
Jordanija;	15
Jungtinė	Karalystė;	15
Indija;	28
Švedija;	30
Pakistanas;	47

Kitos	šalys;	48

Azerbaidžanas;	4
Venesuela; 3
Italija;	3
Bangladešas;	3
Malaizija;	3
Egiptas;	3
Nigerija;	3
Baltarusija; 2
Rusija;	2
Suomija;	2
Iranas;	2
Irakas;	2
Brazilija;	2
Tadžikistanas;	2
Palestina; 2
Šveicarija;	2
Portugalija;	1
Vengrija;	1
Čekija;	1
Belgija;	1
Kipras; 1
Peru; 1
Turkija; 1
Meksika;	1

2.4.2.9 pav. Užsieniečių	absolventų	skaičius	pagal	šalis	(n = 826, 2016-12-31 duomenys)
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ambasadorių programa

Pradėta	LSMU	Ambasadorių	programa	siekiama	užsieniečius	studentus	įtraukti	į	savanoriš-
ką	veiklą,	kuria	jie	prisideda	prie	LSMU	populiarinimo	užsienio	šalyse.	Atrinkta	19	užsieniečių	
studentų	iš	12	šalių,	kurie	tapo	pirmaisiais	LSMU	ambasadoriais.	LSMU	ambasadorių	funkci-
jos:	konsultuoti	studijomis	LSMU	besidominčius	jaunuolius,	dalytis	su	studijomis	ir	gyvenimu	
Lietuvoje	susijusia	patirtimi;	kartu	su	Universiteto	atstovais	dalyvauti	Universiteto	organizuo-
jamose	Atvirų	durų	dienose	užsieniečiams.
LSMU	ambasadoriai	supažindinti	su	pritraukimo	į	Universitetą	priemonėmis,	vykdomomis	

studentų	palaikymo	programomis	ir	veiklomis.	Pristatytos	LSMU	ambasadorių	veiklos	kryptys	
ir	tvarka,	išklausyti	ambasadorių	lūkesčiai	bei	įteikti	LSMU	ambasadorių	vardiniai	pažymėji-
mai.	Informacija	apie	ambasadorius	ir	 jų	kontaktai	pateikiami	LSMU	internetinėje	svetainėje.	
Studijomis	LSMU	besidomintys	 jaunuoliai	dabar	 turi	puikią	galimybę	gauti	visą	 informaciją	
apie	studijas	ir	Universitetą	iš	šiuo	metu	studijuojančių	užsieniečių.

2.4.3. Akademiniai mainai
Dalinėms	studijoms	ir	praktikai	atvykę	studentai
2016	kalendoriniais	metais	į	LSMU	pagal	Erasmus	programą	dalinėms	studijoms	atvyko	67	

studentai	iš	13	Europos	šalių.	Daugiausia	studentų	atvyko	iš	Ispanijos	ir	Italijos	(2.4.3.1	pav.).	

           

Ispanija;	16

Portugalija;	5

Turkija;	7

Vokietija; 5

Italija;	13

Belgija;	1

Čekija;	11

Prancūzija;	2
Lenkija;	2

Rumunija;	1
Austrija; 2
Norvegija;	1 Danija; 1

2.4.3.1 pav. 2016	m.	atvykusių	dalinėms	studijoms	Erasmus	studentų	skirstinys	pagal	šalis	(n = 67) 

38	studentai,	atvykę	į	LSMU	2015	metų	rudens	semestre,	tęsė	studijas	2016	metų	pavasario	
semestre,	 todėl	bendras	per	2016	metus	LSMU	studijavusių	Erasmus	studentų	skaičius	siekia	
105,	t.	y.	38	studentai,	atvykę	2015	metais,	ir	67	studentai,	atvykę	2016	metais.

Erasmus	studentų,	atvykusių	studijuoti	į	LSMU,	skaičius	2016	m.	buvo	didžiausias	per	pas-
taruosius	 penkerius	metus.	Dideliam	 studentų	 skaičiaus	 pasikeitimui	 įtakos	 turėjo	 anksčiau	
studijavusių	Erasmus	studentų	gerosios	patirties	sklaida	savo	universitetuose	bei	atsiradusi	ga-
limybė	studijuoti	veterinarinę	mediciną	anglų	kalba	vyresniųjų	kursų	studentams.	Studentų,	at-
vykstančių	iš	Ispanijos,	skaičius	išliko	didžiausias,	taip	pat	stebimas	ryškus	studentų	iš	Čekijos	
skaičiaus	padidėjimas	(2.4.3.1	lentelė).	
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2.4.3.1 lentelė 

2011–2016 metais į LSMU atvykę Erasmus studentai 
Eil. Nr. Šalis 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

1. Ispanija 11 11 10 13 18 16
2. Portugalija – 1 1 3 2 5
3. Čekija 6 7 10 12 6 11
4. Turkija 1 3 2 2 7 7
5. Prancūzija 2 3 2 – 2 2
6. Vokietija 1 3 – 1 1 5
7. Italija 4 8 4 4 15 13
8. Latvija 8 5 – – 2 –
9. Lenkija 2 3 – – – 2
10. Rumunija – 1 2 – 2 1
11. Belgija 2 4 6 4 3 1
12. Suomija 1 – – – 1 –
13. Austrija – – – – – 2
14. Danija – – – – – 1
15. Norvegija – – – – – 1

Iš viso: 38 49 37 39 59 67
 
Palygintos	atvykusių	Erasmus	studijoms	studentų	skirstinys	tarp	fakultetų.	Daugiau	nei	pusė	

2016	m.	studijavusių	LSMU	studentų	buvo	atvykę	į	Medicinos	fakultetą	(2.4.3.2	lentelė),	kuris	
turi	daugiausia	pasirašytų	tarpinstitucinių	sutarčių.	Mažiausiai	studentų	2016	m.	atvyko	į	Far-
macijos	 ir	Visuomenės	sveikatos	 fakultetus,	o	 į	Gyvulininkystės	 technologijos	 fakultetą	neat-
vyko	nei	vienas	studentas.	Tam	įtakos	turi	studentų	galimybė	pasirinkti	studijų	dalykus	anglų	
kalba.	Į	Farmacijos	fakultetą	norintys	atvykti	studentai	galėjo	rinktis	studijuoti	dalykus	tik	iš	
1,	4	ir	5	kurso,	kadangi	kituose	kursuose	nebuvo	studijuojančių	nuolatinių	užsienio	studentų.	
Tačiau	Visuomenės	sveikatos	fakultete	anglų	kalba	yra	organizuojamos	tik	magistro	studijos.	
Svarbu	paminėti,	kad	nors	Slaugos	fakultete	taip	pat	nėra	organizuojamos	studijos	anglų	kalba,	
du	studentai	pasirinko	atvykti	studijoms,	nes	turėjo	galimybę	pasirinkti	studijuoti	praktinius	
dalykus,	ir	studijuoti	juos	anglų	kalba.

2.4.3.2 lentelė

Į LSMU atvykusių Erasmus studentų skirstinys tarp fakultetų 2016 metais
Eil. Nr. Fakultetas Atvykusių studijoms 

skaičius
Atvykusių praktikai

skaičius
1. Medicinos	fakultetas 42 3
2. Veterinarijos	fakultetas 6 1
3. Odontologijos	fakultetas 2 1
4. Visuomenės	sveikatos	fakultetas 2 –	
5. Farmacijos	fakultetas 2 –
6. Slaugos	fakultetas 2 6
7.	 Gyvulininkystės	technologijos	fakultetas – –

Iš viso: 56 11
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Dalinėms studijoms ir praktikai išvykę LSMU studentai

Vertinant	2011–2016	metų	 laikotarpį,	 ryškus	studentų,	 išvykusių	dalinėms	studijoms	į	už-
sienio	universitetus	ir	praktikai	į	užsienio	įmones,	skaičiaus	padidėjimas	buvo	pastebėtas	2015	
metais.	Tuomet	stipriai	padidėjusį	studentų	skaičių	nulėmė	naujos	Erasmus	programos	siūlo-
mos	praktikos	 judumo	galimybės	(absolventų,	vasaros	praktikos)	 ir	aktyvus	LSMU	studentų	
dalyvavimas	Erasmus	atrankose.	2016	m.	 išvykusių	Erasmus	 studijoms	studentų	skaičius	šiek	
tiek	sumažėjo,	tai	galėjo	nulemti	mažesnė	LSMU	skirta	Europos	Komisijos	lėšų	dotacija.	Todėl	
dalis	studentų,	laimėjusių	Erasmus	studijų	vietą,	tačiau	negavusių	Erasmus	stipendijos,	atsisakė	
vykti.	 2016	metais	pagal	Erasmus	programą	užsienio	universitetuose	studijavo	28	 ir	praktiką	
atliko	5	LSMU	studijuojantys	užsieniečiai.	
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2.4.3.2 pav. Studentų,	išvykusių	Erasmus	studijoms	arba	praktikai,	skaičiaus	dinamika	2011–2016	m.	

LSMU	studentai,	rezidentai	ir	doktorantai	2016	m.	studijavo	19	Europos	šalių	ir	atliko	prak-
tiką	23	Europos	šalyse	(2.4.3.3 lentelė).	Populiariausių	šalių	studijoms	penketukas	išlieka	sta-
bilus:	dažniausiai	studentai	rinkosi	Italiją,	Čekiją,	Prancūziją,	Ispaniją	ir	Vokietiją.	Gausus	Ita-
lijos	ir	Ispanijos	universitetuose	studijavusių	studentų	skaičius	susijęs	su	didele	studijų	vietų	
šiose	šalyse	pasiūla	ir	studentų	noru	lavinti	šių	šalių	kalbų	įgūdžius.	Šios	dvi	šalys	buvo	ypač	
populiarios	 tarp	 LSMU	 studijuojančių	 užsienio	 studentų:	 net	 12	 užsienio	 studentų	mokėsi	
Italijoje,	10	studentų	studijavo	Ispanijoje.	Prancūzijos	ir	Vokietijos	universitetų	populiarumą	
tarp	LSMU	studentų	lemia	ilgas	ir	patikimas	dvišalis	bendradarbiavimas,	studentams	ypač	pa-
trauklus	praktinių	įgūdžių	lavinimu	paremtas	studijų	pobūdis	ir	aukšta	studijų	kokybė.	Pas-
tebimas	 tendencingas	 studentų	domėjimasis	 vokiškai	 kalbančių	 šalių	 (Vokietijos,	Austrijos)	
universitetais	ir	ligoninėmis	tiek	renkantis	Erasmus	studijas,	tiek	praktiką.	Norintieji	studijuoti	
anglų	kalba	dažniausiai	rinkosi	Čekijos	universitetus.	Turkijos	universitetų	populiarumas	šiek	
tiek	sumažėjo	dėl	politinių	įvykių	šalyje,	todėl	2016	m.	į	Turkiją	išvyko	mažiau	studentų	nei	
2015	m.	
Populiariausia	 šalis	 atlikti	 praktikai	 išlieka	 Vokietija:	 2016	metais	 šios	 šalies	 ligoninėse	

ir	 įmonėse	praktinius	 įgūdžius	 lavino	net	35	 studentai	 (32	proc.	visų	 išvykusiųjų	 studentų	
praktikai).	Tokį	didelį	išvykstančių	studentų	į	Vokietiją	skaičių	lemia	tai,	kad	Vokietija	noriai	
priima	besidominančius	atlikti	praktiką	šios	šalies	 ligoninėse.	Kitos	populiarios	šalys	buvo	
šios:	į	Italiją	išvyko	10	studentų,	į	Jungtinę	Karalystę	–	7	studentai,	į	Austriją	ir	Belgiją	–	po	
6 studentus. 
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2.4.3.3 lentelė

LSMU išvykusių Erasmus studentų judumas pagal šalis 2016 metais
Eil. Nr. Šalis Išvykusių studijoms 

studentų skaičius
Išvykusių praktikai 

studentų skaičius
1. Italija	 19 10
2. Čekija	 15 3
3. Prancūzija 14 3
4. Ispanija	 12 5
5. Vokietija 10 35
6. Austrija 8 6
7. Turkija 8 2
8. Vengrija	 6 1
9. Lenkija 5 3
10. Slovėnija 4 –
11. Suomija	 4 3
12. Portugalija	 3 5
13. Kroatija 3 1
14. Švedija	 3 3
15. Graikija 2 2
16. Latvija 2 1
17. Norvegija 2 3
18. Nyderlandų	Karalystė 1 –
19. Šveicarija 1 –
20. Jungtinė	Karalystė	 – 7
21. Belgija – 6
22. Danija – 3
23. Bulgarija – 2
24. Liuksemburgas – 1
25. Estija – 1
26. Islandija – 2

Iš viso: 122 108

Palygintas	Erasmus	studijoms	išvykusių	studentų	skirstinys	tarp	fakultetų.	Daugiau	nei	pusė	
2016	m.	užsienyje	studijavusiųjų	buvo	Medicinos	fakulteto	studentai,	nes	šis	fakultetas	turi	dau-
giausiai	tarpinstitucinių	sutarčių	ir	didžiausią	studijų	vietų	pasiūlą.	Taip	pat	aktyvūs	buvo	Ve-
terinarijos	fakulteto	studentai,	kuriems,	per	pastaruosius	metus	pasirašius	dvišales	sutartis	su	
naujais	partneriais,	pasiūlyta	daugiau	galimybių	studijuoti	anglų	kalba.	Mažiausiai	studentų	
2016	m.	 išvyko	 iš	 Slaugos	 ir	Gyvulininkystės	 technologijos	 fakultetų.	Pagrindinės	priežastys	
buvo	kandidatų	Erasmus	studijoms	užsienio	kalbos	įgūdžių	trūkumas	ir	žemesni	atrankos	balai	
Erasmus	dotacijai	gauti.
Tarp	išvykstančiųjų Erasmus	praktikai	aktyviausi	taip	pat	buvo	Medicinos	fakulteto	studen-

tai,	kurie	sudarė	44	proc.	visų	išvykusių	studentų.	Antrieji	pagal	aktyvumą	buvo	rezidentai	ir	
doktorantai	–	40	įvairių	sričių	specialistų	išvyko	į	užsienį	įgyti	naujų	praktinių	įgūdžių.	
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2.4.3.4 lentelė

Išvykusių LSMU fakultetų Erasmus studentų ir rezidentų/doktorantų judumas 2016 metais
Eil. Nr. Fakultetas Išvykusių studijoms 

skaičius
Išvykusių praktikai

skaičius
1. Medicinos	fakultetas 64  48
2. Veterinarijos	fakultetas 26 11 
3. Odontologijos	fakultetas 12  3
4. Visuomenės	sveikatos	fakultetas 8 	–
5. Farmacijos	fakultetas 6 3 
6. Slaugos	fakultetas 3 –	
7. Gyvulininkystės	technologijų	fakultetas 2  3
8. Rezidentai	ir	doktorantai 1 40

Iš viso: 122 108

Dėstytojų ir personalo judumas

2016	metais	pagal	Erasmus	programą	į	Europos	universitetus	dėstyti	išvyko	39	LSMU	dės-
tytojai.	Didžiausią	 jų	dalį	sudarė	Veterinarijos	 fakulteto	dėstytojai.	 Į	LSMU	skaityti	paskaitų,	
TRSC	duomenimis,	atvyko	24	užsienio	dėstytojai,	daugiausia	į	Slaugos	fakultetą	(2.4.3.5 lentelė).	

2.4.3.5 lentelė

Išvykstančių ir atvykstančių dėstytojų judumas LSMU fakultetuose 2016 metais
Eil. Nr. Fakultetas Išvykusių dėstytojų 

skaičius
Atvykusių dėstytojų 

skaičius
1. Visuomenės	sveikatos	fakultetas 3 1
2. Veterinarijos	fakultetas 20 5
3. Slaugos	fakultetas 5 12
4. Medicinos	fakultetas 8 5
5. Farmacijos	fakultetas 1 1
6. Gyvulininkystės	technologijos	fakultetas – –
7. Odontologijos	fakultetas 2 –

Iš viso: 39 24

2016	metais	LSMU	dėstytojai	skaitė	paskaitas	19-os	šalių	universitetuose,	dažniausiai	–Len-
kijoje	 ir	 Ispanijoje.	 Į	 LSMU	daugiausia	 dėstytojų	 atvyko	 iš	 kaimyninės	 valstybės	 Lenkijos	 ir	
Čekijos	(2.4.3.6	lentelė).	
Išsiplėtus	Erasmus+	programai	ir	pradėjus	bendradarbiauti	su	šalimis	partnerėmis	už	Euro-

pos	ribų,	2016	m.	pirmieji	LSMU	dėstytojai	išvyko	Erasmus+	dėstymo	vizitams	į	Kazachstaną	ir	
Ukrainą,	į	LSMU	atvyko	2	pirmieji	dėstytojai	iš	Kazachstano.	
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2.4.3.6 lentelė

Išvykstančių ir atvykstančių dėstytojų judumas pagal šalis 2016 metais
Eil. Nr. Šalis Išvykusių dėstytojų 

skaičius 
Atvykusių dėstytojų 

skaičius
1. Vokietija 3 3
2. Suomija 3 2
3. Ispanija	 6 1
4. Turkija – 3
5. Austrija 2 1
6. Latvija 4 –
7. Lenkija	 7	 5
8. Jungtinė	Karalystė 2 –
9. Portugalija 1 –

 10. Olandija 1 –
11. Danija 1 –
12. Rumunija 1 –
13. Bulgarija 2 2
14. Estija  1 –
15. Čekija  1 4
16. Norvegija	  1 1
17. Italija 2 –
18. Kazachstanas 1 2
19. Ukraina 1 –

Iš viso: 39 24

2016	metais	bendras	išvykusių	pagal	Erasmus	programą	darbuotojų	skaičius	išliko	panašus	
kaip	ir	2015	metais	(2.4.3.3	pav.).
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2.4.3.3 pav.	LSMU	dėstytojų	ir	personalo	judumas	2011–2016	m.

2016	metais	20	darbuotojų	iš	7	skirtingų	LSMU	padalinių	stažavosi	kitų	šalių	universitetuose	
(2.4.3.7	lentelė).	Tam	įtakos	turėjo	įvairesnė	partnerių	universitetų	organizuojamų	tarptautinių	
savaičių	pasiūla	bei	Erasmus	programos	galimybių	populiarinimas	Universiteto	viduje.	Akty-
viausiai	mokymosi	galimybe	pasinaudojo	Tarptautinių	ryšių	ir	studijų	centras	ir	Medicinos	fa-
kulteto	darbuotojai,	o	populiariausios	šalys	buvo	Ispanija	ir	Jungtinė	Karalystė.
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2.4.3.7 lentelė

LSMU darbuotojai, išvykę į mokymus užsienyje 2016 metais pagal Erasmus programą
Eil. Nr. Padalinys Šalis Darbuotojų skaičius

1. Tarptautinių	ryšių	ir	studijų	centras Italija 2
Vokietija 1
Belgija 2
Ispanija 2
Latvija 1

 2. Medicinos	fakultetas Ispanija 4
3. Odontologijos	fakultetas Jungtinė	Karalystė 2

Suomija 1
4. Informacinių	technologijų	centras Čekija 1
5. Bibliotekos	ir	informacijos	centras Kipras 1

Vokietija 1
 6. Visuomenės	sveikatos	fakultetas Jungtinė	Karalystė 1
	7. Veterinarijos	fakultetas Jungtinė	Karalystė 1

Iš viso: 20 

Medicinos,	Odontologijos,	Visuomenės	sveikatos	ir	Veterinarijos	fakultetų	darbuotojai	daž-
niausiai	vyko	 įgyti	praktinių	bei	 teorinių	 savo	 srities	 žinių,	 kurias	būtų	galima	pritaikyti	ne	
tik	klinikinėje	veikloje,	bet	 ir	perduoti	 savo	 fakultetų	 studentams	 ir	kolegoms.	Bibliotekos	 ir	
informacijos	centro,	 Informacinių	 technologijų	centro	bei	Tarptautinių	ryšių	 ir	 studijų	centro	
darbuotojai	 dalyvavo	 tarptautinėse	mokymų	 savaitėse,	 kur	 gilino	 savo	profesines	 žinias	 bei	
dalinosi	gerąja	patirtimi.	
Bendras	iš	kitų	universitetų	atvykstančių	darbuotojų	skaičius	išliko	panašus	kaip	ir	2015	me-

tais.	Į	LSMU	atvyko	6	stažuotojai,	4	mokymosi	vizitai	vyko	Veterinarijos	fakultete	ir	2	–	Tarp-
tautinių	ryšių	ir	studijų	centre.
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2.4.3.4 pav.	Į	LSMU	atvykusių	dėstytojų	ir	personalo	judumas	2011–2016	m.

Tarpinstitucinės Erasmus mainų sutartys

2016	m.	buvo	tęsiamas	bendradarbiavimas	su	Erasmus+	programoje	dalyvaujančiais	užsienio	
partneriais,	su	kuriais	LSMU	pasirašęs	tarpinstitucines	Erasmus	sutartis.	Taip	pat	buvo	ieškoma	
naujų	partnerių	mažiau	aktyvių	 ir	naujų	studijų	programų	(maisto	mokslo,	gyvūnų	mokslo)	
studentų	ir	dėstytojų	judumui	skatinti.
2016	m.	pasirašytos	bendradarbiavimo	sutartys	su	naujais	užsienio	partneriais:	
1.	 Reunjono	universitetas	(Prancūzija),	Medicinos	fakultetas.
2.	 Atėnų	žemės	ūkio	universitetas	(Graikija),	Gyvulininkystės	technologijos	fakultetas.
3.	 Osijeko	Josipo	Jurajaus	Strsmajerio	universitetas	(Kroatija),	Gyvulininkystės	technologi-

jos	fakultetas.
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4.	 Kardifo	universitetas	(Jungtinė	Karalystė),	Slaugos	fakultetas.
5.	 Šefyldo	Halamo	universitetas	(Jungtinė	Karalystė),	Slaugos	fakultetas.
6.	 Lodzės	medicinos	universitetas	(Lenkija),	Medicinos	ir	Slaugos	fakultetai.	
7.	 Varnos	medicinos	universitetas	(Bulgarija),	Medicinos	ir	Visuomenės	sveikatos	fakul-

tetai.
8.	 Leono	universitetas	(Ispanija),	Veterinarijos	fakultetas.
9.	 Vizėjaus	politechnikos	institutas	(Portugalija),	Veterinarijos	fakultetas.
10.	 Sevilijos	universitetas	(Ispanija),	Farmacijos	fakultetas.
11.	 Kristianos	aukštoji	mokykla	(Norvegija),	Visuomenės	sveikatos	fakultetas.
12.	 Latvijos	universitetas	(Latvija),	Odontologijos	fakultetas.
Taip	pat	buvo	išplėstas	bendradarbiavimas	su	keletu	partnerinių	institucijų,	pasirašytos	su-

tartys	su	kitų	fakultetų	ar	studijų	programų	studentų,	dėstytojų	ir	personalo	judumui:
1.	 Oulu	universitetas	(Suomija),	Slaugos	fakultetas.
2.	 Ščegedo	universitetas	(Vengrija),	Gyvulininkystės	technologijos	fakultetas.
3.	 Seinijokio	taikomųjų	mokslų	universitetas	(Suomija),	Veterinarijos	fakultetas.	
4.	 Austrijos	gamtinių	išteklių	ir	gyvybės	mokslų	universitetas	(Austrija),	Veterinarijos	fa-

kultetas.
Iš	viso	šiuo	metu	LSMU	turi	167	Erasmus	partnerius	įvairioms	studijų	programoms	iš	28	Eu-

ropos	šalių.
Išsiplėtus	Erasmus+	programai	 ir	atsiradus	galimybei	bendradarbiauti	su	šalimis	partnerė-

mis,	LSMU	pradėjo	vykdyti	 judumo	veiklas	 su	Australijos,	Kazachstano,	Libano,	Moldovos,	
Ukrainos	bei	Tadžikistano	universitetais.	2016	m.	pasirašytos	Erasmus+	bendradarbiavimo	su-
tartys	su	šiais	užsienio	partneriais:
1.	 Grifito	universitetas	(Australija),	Visuomenės	sveikatos	fakultetas.
2.	 Valstybinis	Nicolae	Testemitanu	medicinos	ir	farmacijos	universitetas	(Moldova),	Medi-

cinos	fakultetas.
3.	 Tadžikistano	žemės	ūkio	universitetas	(Tadžikistanas),	Veterinarijos	fakultetas,	Gyvuli-

ninkystės	technologijos	fakultetas.
4.	 Avicenos	valstybinis	medicinos	universitetas	(Tadžikistanas),	Medicinos	fakultetas.
5.	 Užgorodo	nacionalinis	universitetas	(Ukraina),	Medicinos	fakultetas,	Odontologijos	fa-

kultetas.
6.	 Nacionalinis	farmacijos	universitetas	(Ukraina),	Farmacijos	fakultetas.	

Erasmus programos finansavimas

2016	metais	Erasmus	programa	buvo	finansuojama	iš	dviejų	šaltinių:	Europos	Komisijos	lėšų	
ir	papildomų	Valstybės	biudžeto	lėšų	(2.4.3.5	pav.).	Bendros	Erasmus	programai	vykdyti	gautos	
lėšos	išlieka	panašios	kaip	ir	ankstesniais	metais.
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Apibendrinant	Akademinių	mainų	skyriaus	veiklą,	svarbu	pabrėžti,	kad	2016	m.	Švietimo	
mainų	paramos	fondas	LSMU	įvertino	kaip	vieną	iš	trijų	kokybiškiausiai	vykdžiusių	aukštojo	
mokslo	sektoriaus	Erasmus+	mobilumo	projektus	universitetų.	Taip	pat	svarbu	pastebėti,	kad	
padidėjo	 atvykstančių	Erasmus studentų	 ir	dėstytojų,	 taigi	 gerėja	mainų	dvikryptiškumo	 ro-
diklis.	Be	 to,	dalyvaujančių	Erasmus	atrankose	LSMU	studentų	skaičius	nuolat	didėja,	 tačiau	
finansavimo	galimybės	nulemia	tai,	kad	išvykstančių	studentų	studijoms	ir	praktikoms	skaičiai	
išlieka	stabilūs.

2.4.4. Kitos veiklos
Nordplus programos projektai

2016	metais	LSMU	padalinių	aktyvumas	Nordplus	programos	projektuose,	kurie	finansuoja	
trumpalaikį	(1–4	savaičių)	ir	ilgalaikį	(1–12	mėn.)	studentų	akademinį	judumą	tarp	Šiaurės	ir	
Baltijos	šalių	universitetų	išliko	stabilus.	

2.4.4.1 lentelė

LSMU dalyvavimas Nordplus programos projektuose 2016 metais
Projekto numeris Pavadinimas Statusas LSMU atstovaujantis padalinys
NPHE-2016/10016 NOVA/BOVA Nordplus Network Partneris Veterinarijos	fakultetas

Gyvulininkystės	technologijos	
fakultetas

NPHE-2016/10145 Nordic-Baltic Dental Hygiene-Oral 
Health

Partneris Odontologijos	fakultetas

NPHE-2016/10165 Nordman Network-cooperation between 
Nordic and Baltic nursing HEIs

Partneris Slaugos	fakultetas

NPHE-2016/10054 Trollnet Partneris Slaugos	fakultetas
NPHE-2016/10289 Nordinnett Partneris Slaugos	fakultetas
NPHE-2016/10244 Rosa-Linea 2016–2017 Partneris Slaugos	fakultetas

Kiti Universiteto tarptautiškumą didinantys projektai ir darbai

Įgyvendintas	Švietimo	mainų	paramos	fondo	finansuojamas	užsienio	dėstytojų	vizitų	Lie-
tuvos	AMI	projektas	(sutartis	Nr.	UD-2016-LT-1475),	kurio	vertė	–	7,6	tūkst.	Eur.	Siekiant	įgy-
vendinti	projekto	veiklas,	LSMU	buvo	įdarbinti	ir	paskaitas	skaitė	3	užsienio	šalių	dėstytojai	iš	
Nyderlandų,	Vokietijos	ir	Slovakijos.	Bendra	dėstymo	LSMU	studentams	trukmė	–	4	savaitės.
Svarbus	Universiteto	tarptautiškumo	didinimo	aspektas –	rinkodara	strateginėse	ir	naujose	

rinkose.	Šiam	tikslui	2016	metais	sukurti	nauji	produktai –	interaktyvūs	pristatymai	parodoms	
ir	individualiems	LSMU	pristatymams	apie	siūlomas	studijų	programas,	studentų	prisitaikymą,	
priėmimo	taisykles,	bei	bendradarbiavimą	su	Kazachstano	respublika.	Sukurta	nauja	prezenta-
cija	apie	LSMU,	atnaujinta	įvairi	atributika	taip	sukuriant	naują,	vientisą	stilių,	reprezentuojantį	
LSMU	užsienio	rinkose.	
Išleistas	naujas	leidinys	apie	LSMU	anglų	kalba,	atnaujintas	studijų	galimybes	reklamuojan-

tis	leidinys.	Visi	 leidiniai	bei	prezentacijos	įvairiomis	kalbomis	patalpinti	LSMU	internetinėje	
svetainėje.

2.4.5. LSMU bendradarbiavimas su Kazachstano Respublika ir Rytų partnerystės šalimis
LSMU bendradarbiavimo Kazachstane veikla

2016	metais	pasirašyta	12	bendradarbiavimo	sutarčių	su	partneriais	Kazachstane,	pagal	ku-
rias	19	specialistų	iš	Kazachstano	dalyvavo	kvalifikacijos	kėlimo	kursuose	(2.4.4.1	lentelė).	
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2.4.4.1 lentelė 

Kazachstano specialistų, kėlusių kvalifikaciją  
LSMU įvairiose klinikose ir katedrose, skaičius

Eil. Nr. Klinika Stažuotojų skaičius
1. MA	MF	Kardiologijos	klinika 4
2. MA	MF	Širdies,	krūtinės	ir	kraujagyslių	klinika 1
4. MA	MF	Neurologijos	klinika 1
5. MA	MF	Intensyviosios	terapijos	klinika 2
6. MA	MF	Gastroenterologijos	klinika 1
7. MA	MF	Anesteziologijos	klinika 1
8. MA	MF	Laboratorinės	medicinos	klinika 6
9. MA	SF	Reabilitacijos	klinika 2
11. MA	VSF	Profilaktinės	medicinos	katedra 1

Iš viso: 19

2016	metais	LSMU	stažuotes	atliko	3	Kazachstano	Respublikos	prezidento	tarptautinių	sti-
pendijų	fondo	„Bolašak“	stipendininkai	(2012	m.	–	2;	2013	m.	–	9;	2014	m.	–	5;	2015	m.	–	2).
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2.4.4.1 pav.	Atvykusių	į	LSMU	stažuotojų	iš	Kazachstano	skaičius	2011–2016	metais
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2.4.4.2 pav.	Pasirašytų	sutarčių	skaičius	su	Kazachstano	partneriais	2011–2016	metais

2016	m.	5	LSMU	dėstytojai	vedė	dalykinius	seminarus	Kazachstano	institucijose.	
Veiklų	su	Kazachstano	Respublikos	partneriais	rodiklių	mažėjimas	vyksta	dėl	tebesitęsiančios	

ekonominės	krizės	šalyje	ir	sumažėjusio	finansavimo	sveikatos	specialistų	užsienio	stažuotėms.
2016	m.	 pirmoji	 doktorantė	Dana	Myrzaliyeva	 iš	Kazachstano	 apgynė	daktaro	disertaciją	

„Ankstyvų	krūties	vėžiu	sergančių	pacienčių	germinacinių	polimorfizmų	prognozinės	vertės	
tyrimas“	(biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06B).	Mokslinė	vadovė	–	prof.	Elona	Juozaitytė.
Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas	ir	Europos	socialinio	fondo	agentūra	2016	m.	gruo-

džio	30	d.	pasirašė	projekto	„Lietuvos	aukštųjų	mokyklų	žinomumo	ir	prestižo	didinimas	Ka-
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zachstane,	studijų	Lietuvoje	populiarinimas“,	Nr.	09.3.1-ESFA-V-709-01-0001,	administravimo	
ir	finansavimo	sutartį.
Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas	kartu	su	kitais	Lietuvos	universitetais	(KTU,	VDU,	

LSU,	ASU,	VU,	VGTU,	ŠU)	įgyvendins	projektą,	kurio	tikslas	–	Lietuvos	aukštojo	mokslo	žino-
mumo	ir	prestižo	didinimas	Kazachstano	Respublikoje,	siekiant	pritraukti	studentus	nuolati-
nėms	bei	dalinėms	studijoms	Lietuvos	universitetuose,	bei	skatinti	bendrus	projektus	aukštojo	
mokslo	srityje.	Projekto	metu	planuojama:	suorganizuoti	72	Lietuvos	universitetų	atstovų	vizi-
tus	į	Kazachstaną	ir	pravesti	8	renginius	Kazachstane,	pristatant	Lietuvos	aukštąjį	mokslą.	Pla-
nuojama,	kad	įgyvendinus	projekto	veiklas	padidės	Lietuvos	ir	jos	aukštojo	mokslo	žinomumas	
ir	prestižas,	kartu	Lietuvos	universitetai	padidins	 savo	 tarptautiškumą.	Projekto	koordinato-
rius	–	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas.	Projekto	trukmė	–	nuo	2016	m.	rugsėjo	1	d.	iki	
2020	m.	balandžio	30	d.	Projektui	įgyvendinti	yra	skirtos	Europos	Sąjungos	struktūrinių	fondų	
ir	Lietuvos	Respublikos	valstybės	biudžeto	lėšos.
2016	m.	lapkričio	28–29	d.	Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas	kartu	su	partneriais	iš	Ny-

derlandų	Radboudumc	sveikatos	akademijos	ir	Kazachstano	nacionalinio	S.	D.	Asfendijarovo	
medicinos	universiteto	surengė	pirmą	konferenciją	Almatoje	„Inovacijų	taikymo	patirtis	aukš-
tojo	medicinos	mokslo	srityje	Lietuvoje	ir	Nyderlanduose“.	Tai	jau	penktoji	LSMU	konferencija,	
organizuojama	Kazachstane.

LSMU bendradarbiavimo Rytų partnerystės šalyse veikla

2016	m.	2	gydytojai	iš	Moldovos	po	6	mėn.	stažavosi	MA	Kardiologijos	klinikoje	ir	MA	Vaikų	
ligų	klinikoje.
Suintensyvėjo	bendradarbiavimas	su	partneriais	Ukrainoje.	2016	m.	pasirašyta	3	bendradar-

biavimo	memorandumai.	2016	m.	LSMU	lankėsi	5	specialistų	delegacijos	iš	Ivano	Frankovsko,	
Užkarpatės,	Lvovo,	Ternopolio,	Charkovo,	Odesos	srities.	Susitikimų	metu	pristatyta	studijų,	
mokslo	ir	praktikos	potencialas,	supažindinta	su	Kauno	klinikomis	ir	aptarta	tolesnio	bendra-
darbiavimo	galimybės.	
Sudarytos	Kazachstano,	Ukrainos,	Moldovos,	Baltarusijos,	Gruzijos,	Azerbaidžano,	Armėni-

jos,	Tadžikijos,	Uzbekijos	ir	Omano,	Jordanijos,	JAE	ministerijų,	sveikatos	priežiūros	įstaigų	ir	
medicinos	universitetų	duomenų	bazės	kontaktams	(iš	viso	425	kontaktai),	kuriems	sistemingai	
siunčiama	informacija	apie	LSMU	siūlomas	studijų,	mokslo,	praktikos	programas	ir	LSMU	or-
ganizuojamas	tarptautines	konferencijas.
Apibendrinant	2016	m.	LSMU	bendradarbiavimo	Kazachstano	Respublikoje	ir	Rytų	partne-

rystės	šalyse	veiklas	stebimas	veiklų	mažėjimas	su	Kazachstano	Respublikos	partneriais	 (dėl	
ekonominės	situacijos	šalyje).	Tačiau	atsirado	naujos	veiklos	su	Rytų	partnerystės	šalimis.	Pasi-
teisino	pradėta	veikla	pristatant	LSMU	studijų,	mokslo	ir	praktikos	potencialą	Rytų	partnerys-
tės	šalyse	ir	ieškant	bendradarbiavimo	projektų	su	partneriais	šiose	šalyse.

2.4.6. Išvados ir apibendrinimai
1.	 Universitete	studijuojančių	užsienio	piliečių	skaičiaus	didėjimas	per	penkerių	metų	lai-

kotarpį	išlieka	stabilus	–	vidutiniškai	12	proc.	kasmet.	Per	penkmetį	užsienio	studentų	
skaičius	padidėjo	35	proc.	

2.	 2016	m.	pabaigoje	Universitete	mokėsi	761	užsienio	studentas	iš	52	valstybių,	rugsėjo	mė-
nesį	į	pirmąjį	kursą	priimti	176	užsienio	piliečiai.	Didžiausias	užsieniečių	bendruomenes	
pagal	šalis	sudaro	studentai	iš	Švedijos	–	138,	Izraelio	–	136,	Vokietijos	–	80,	Ispanijos	–	74.	

3.	 Adaptacijos	tyrimo	rezultatai	rodo	padidėjusius	studentų	lūkesčius	studentų	užklasinės	
veiklos	pasiūlai	bei	jos	prieinamumui;	gyvenimo	bendrabutyje	kokybei;	neformaliam	as-
meniniam	kontaktui	su	dėstytojais.	Rinkdamiesi	LSMU	užsienio	studentai	priima	uni-
versitetą	kaip	aukšto	akademinio	lygio	instituciją	ir	tikisi	sunkių	studijų.	

4.	 Vykdant	bendradarbiavimo	su	užsieniečiais	absolventais	veiklas,	sukurta	LSMU	Alumni	
internetinė	 svetainė	 ir	nuotolinė	 registracijos	 forma,	 įsteigta	LSMU	Alumni	 asociacija,	
surengtas	Izraeliečių	alumnų	susitikimas	Tel	Avive,	alumnų	užsieniečių	duomenų	bazė	
papildyta	naujais	kontaktais,	alumnai	dalyvauja	pristatant	LSMU	renginiuose	užsienyje.	
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5.	 Įsteigta	ir	pradėta	vykdyti	LSMU	ambasadorių	programa,	kurioje	atrinkti	ir	atitinkamai	
paruošti	19	studentų	padeda	viešinti	Universitetą	ir	talkina	bendraujant	su	potencialiais	
stojančiaisiais.	

6.	 Akademinių	mainų	srityje	pasiekti	LSMU	strateginės	plėtros	2011	–	2016	m.	m.	gairėse	
numatyti	rezultatai	(11.2	uždavinys).	LSMU	yra	pasirašiusi	167	dvišales	tarpinstitucines	
Erasmus	mainų	sutartis	su	partneriais	iš	28	Europos	šalių	ir	8	sutartis	su	partneriais	už	
Europos	ribų.	Erasmus mainų	programoje	2016	m.	dalyvavo	230	LSMU	studentų	 ir	59	
darbuotojai	įvykdę	39	dėstymo	ir	20	mokymosi	veiklų	vizitus.	

7.	 Universitete	išlieka	stabilus	Nordplus	projektų	skaičius.	Fakultetai	dalyvavo	6	Nordplus 
programos	patvirtintuose	projektuose,	dažniausiai	susijusiuose	su	studentų	ir	dėstytojų	
judumo	veiklomis.

8.	 Mažėjant	mobilumui	 ir	pajamoms	už	 teikiamas	paslaugas	 iš	veiklų	su	partneriais	Ka-
zachstane	 (dėl	 ekonominės	 situacijos	 šalyje),	vykdyta	LSMU	gerosios	patirties	 sklaida	
Rytų	partnerystės	šalyse.	Toliau	bus	tęsiama	veikla	pristatant	LSMU	studijų,	mokslo	ir	
praktikos	potencialą	bei	planuojant	bendradarbiavimo	projektus	Rytų	partnerystės	ir	ki-
tose	šalyse.

9.	 Pradėtas	vykdyti	projektas	„Lietuvos	aukštųjų	mokyklų	žinomumo	 ir	prestižo	didini-
mas	Kazachstane,	studijų	Lietuvoje	populiarinimas“	leis	užtikrinti	veiklų	tęstinumą	ke-
turiems	metams,	vykdant	LSMU	žinomumo	ir	prestižo	didinimą	Kazachstano	Respub-
likoje,	 siekiant	 pritraukti	 studentus	 nuolatinėms	 bei	 dalinėms	 studijoms	 bei	 vykdant	
bendrus	projektus	aukštojo	mokslo	srityje.

2.4.7. Perspektyvos 2017 metų veikloms
Atsižvelgiant	į	LSMU	Strateginės	plėtros	gaires	2017–2021	metais	ir	jų	įgyvendinimo	planą	

2017	metais	didžiausias	dėmesys	bus	skiriamas	šių	uždavinių	įgyvendinimui:
• Užsienio	studentų	studijų	administravimą	perduoti	fakultetams.
• Sudaryti	perspektyvinį	planą	anglų	kalba	dėstomų	studijų	programų	skaičiaus	didini-

mui.
• Atrinktas	Slaugos	fakulteto	studijų	programas	(Slauga	I,	Klinikinė	slauga	II,	Ergoterapi-

ja	I)	įtraukti	į	dėstomas	anglų	kalba	ir	paruošti	bei	vykdyti	užsienio	studentų	į	jas	pritrau-
kimo	strategiją.

• Didinti	studijų	procesą	reglamentuojančių	dokumentų	anglų	kalba	skaičių.
• Tobulinti	užsienio	studentų	pritraukimą	 į	 studijų	programas	anglų	kalba	 į	 rinkodaros	

procesą	įtraukiant	dabartinius	studentus,	jų	tėvus,	alumnus,	universiteto	ambasadorius,	
fakultetų	atstovus.	Sistemingai	pateikti	informaciją	apie	studijų	programą	nurodant	įsi-
darbinimo	 galimybes	 baigus	 studijas	 ir	 taip	 siekti	 pritraukti	 didesnį	 studijuojančiųjų	
skaičių.

• Tęsti	užsieniečių	studentų	adaptacijos	universitete	tyrimą,	tobulinti	mentorių,	ambasa-
dorių,	akademinių	tutorių	programas.

• Sistemingai	įtraukti	studijas	baigusius	absolventus	į	universiteto	alumnus,	1,5	proc.	pa-
didinti	su	universitetu	ryšį	palaikančių	alumnų	skaičių.

• Skatinti	tarptautinį	studentų	ir	dėstytojų	judumą.	
• Nuolat	didinti	atvykstančių	bei	išvykstančių	studentų	ir	dėstytojų	skaičių;	
• Pritraukti	užsienio	dėstytojus	ir	mokslininkus	dėstyti	visose	LSMU	studijų	programose,	

įsteigiant	specialų	LSMU	fondą.	
• Tęsti	LSMU	bendradarbiavimą	su	Kazachstano	Respublikos	ir	Rytų	partnerystės	šalimis	

identifikuojant	strateginius	partnerius	Universiteto,	fakultetų	ir	mokslo	institutų	lygme-
nyje.	

• Plėtoti	strateginius	studijų,	mokslo,	sveikatos	priežiūros	ir	verslo	programas	bei	projek-
tus,	taip	pat	siekti	vykdyti	bent	1	vieną	naują	projektą	su	strateginiais	partneriais.

• LSMU	studijų	programų,	kursų,	metodikų,	mokslo	paslaugų	ir	kitų	inovacijų	pristatymų	
parengimas	rusų	kalba	ir	pardavimas	Rytų	partnerystės,	NVS,	kitose	šalyse.
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2.5. Biblioteka ir informacijos centras

2.5.1. Veiklos sritys
Pagrindinės	Bibliotekos	ir	informacijos	centro	veiklos	sritys	–	aprūpinti	LSMU	studentus	ir	

darbuotojus	mokomąja	ir	mokslo	literatūra;	teikti	akademinei	bendruomenei	informacijos	pas-
laugas	atsižvelgiant	į	kintamą	akademinę	aplinką,	greitą	mokslo,	informacinių	ir	komunikaci-
nių	technologijų	plėtrą,	garantuoti	prieigą	prie	šalies	ir	užsienio	medicinos	informacijos	išteklių;	
kelti	bendruomenės	informacinio	raštingumo	lygį.

2.5.2. Veiklos rezultatai
2016	 m.	 Biblioteka	 ir	 informacijos	 centras	 įsigijo	 leidinių	 ir	 elektroninių	 dokumentų	 už	

411 386,23 Eur.

2.5.2.1 lentelė 

Įsigytų informacijos išteklių vertė (Eur)
Universiteto	skirtos	lėšos 402 311,81 411 386,23 
Dovanos	iš	įvairių	asmenų	ir	organizacijų 9	074,42

2.5.2.2 lentelė 

Universiteto lėšų panaudojimas informacijos ištekliams įsigyti (Eur)
Elektroniniai informacijos ištekliai
Duomenų	bazės,	el.	žurnalai,	el.	knygos:
Prenumerata	(visa kaina) 86	172,88 210 616,24
Prenumerata	per	LMBA	(16 proc. visos sumos)* 80 000,00

El.	žurnalai,	neįtraukti	į	DB 44 443,36
Spausdintiniai informacijos ištekliai
Knygos:
Bibliotekai	skirtos	lėšos 180	701,20 191	695,57
LSMU	Leidybos	namai 6	226,91

Spausdintinė	periodika 4	767,46
Iš viso: 402 311,81

*84 proc. el. informacijos išteklių prenumeratos kainos yra finansuojama iš ES SF projekto „eMoDB.LT: Elektroninių duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai“. 

Lėšos,	tenkančios	vienam	studentui	informacijos	ištekliams	įsigyti	–	50,7	Eur	(24,2	Eur	spaus-
dintiniams	leidiniams	ir	26,5	Eur	–	elektroniniams	informacijos	ištekliams).	
Daugiausia	dėmesio	buvo	skiriama	kryptingai	perkamiems	spaudiniams,	duomenų	bazių	ir	

elektroninės	periodikos	prenumeratai.	2016	metais	nupirkta	6	171	vienetas	spausdintų	leidinių	
791	pavadinimo;	prenumeruoti	66	pavadinimų	(87	komplektai)	periodinių	leidinių:	13	pav.	lai-
kraščių	ir	53	pav.	žurnalų;	tęsiama	36	pav.	elektroninių	periodinių	leidinių	prenumerata.	Prenu-
meruotos	52	duomenų	bazės,	kuriose	Universiteto	bendruomenei	buvo	prieinami	visateksčiai	
dokumentai	–	299	078	pavad.	el.	knygų	ir	29	474	pavad.	el.	žurnalų.	Didžioji	dauguma	duomenų	
bazių	prenumeruota	per	 LMBA	vykdomą	projektą	 eMoDB.LT3:	Elektroninių mokslo duomenų 
bazių atvėrimas Lietuvai;	 savarankiškai	prenumeruota	10	duomenų	bazių	 (Acland‘s Video Atlas 
of Human Anatomy, InCites, JoVE, European Pharmacopeia, British National Formulary, Neofax & 
Pediatrics, AdisInsight, Rosh Review, Hippo EM, RADPrimer),	taip	pat	Lietuvos	leidėjų	154	pava-
dinimų	elektroninės	knygos.	
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Duomenų	bazės	ir	elektroninės	
knygos	(41	proc.)

Elektroninė	periodika	(11	proc.)

Spausdintinė	periodika	(1	proc.)

Spausdintinės	knygos	(47	proc.)

2.5.2.1 pav. Universiteto	lėšų	skirstinys	(proc.)	pagal	dokumentų	rūšis

2.5.2.3 lentelė

Bibliotekos fondo kiekybiniai rodikliai 
	Bibliotekos	fondas,	pavadinimai	/	vienetai 210	056	/	744	677
Įsigyta	spausdintinių	leidinių	per	metus,	pavadinimai	/	vienetai 791	/	6	171
Nurašyta	leidinių	per	metus,	pavadinimai	/	vienetai 17	959	/	80	584
Prenumeruojama	duomenų	bazių,	pavadinimai 52
Elektroniniai	ištekliai	(el.	žurnalai)	duomenų	bazėse,	pavadinimai 29	474
Elektroniniai	ištekliai	(el.	knygos)	duomenų	bazėse,	pavadinimai 299	078
Prenumeruojama	el.žurnalų,	neįtrauktų	į	DB,	pavadinimai 36

2016	metais	39	proc.	Bibliotekos	fondo	sudarė	spausdintiniai	leidiniai	(210	056	pav.)	ir	61	proc.	
(328	552	pav.)	–	elektroniniai	informacijos	ištekliai.	Tradicinių	dokumentų	fondo	mažėjimą	lėmė	
sumažėjęs	spausdintinių	leidinių	pirkimas	ir	kryptingas	susidėvėjusių,	praradusių	aktualumą,	
nepaklausių	leidinių	nurašymas.	Toks	fondo	dokumentų	skirstinys	rodo	nuoseklią	informacijos	
išteklių	plėtrą	į	elektroninę	erdvę.	
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2.5.2.4 lentelė 

Gautų dokumentų komplektavimo šaltiniai
Šaltinis Pavadinimai Fiziniai vienetai Suma (Eur)

Knygynai 596 3	921 152 802,42
LSMU	Leidybos	namai 17 455 6	573,55
Nemokamai 275 1	337 9	519,44

Iš viso: 888 5 713 168 895,41

2.5.2.5 lentelė 

Gautų dokumentų forma
Dokumentų rūšis Pavadinimai Fiziniai vienetai

Mokomoji	literatūra 68 3 842
Knygos,	brošiūros 669 2	109
Serijiniai	leidiniai 3 158
Disertacijos 35 35
Disertacijų	santraukos 9 9
Kompiuteriniai	dokumentai 7 18

Iš viso: 791 6 171

2.5.2.6 lentelė 

Gauti dokumentai pagal Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK)
UDK skyrius Pavadinimas Fiziniai vienetai

1 Filosofija.	Psichologija 98
5 Gamtos	mokslai 739

611 Anatomija	 558
612 Fiziologija 80
613 Higiena 67
614 Socialinė	higiena 96
615 Farmakologija.	Bendroji	terapija 340
616 Klinikinė	medicina.	Patologija 1 841

616.31 Odontologija 257
617 Chirurgija.	Ortopedija.	Oftalmologija 452
618 Ginekologija.	Akušerija 120
619 Veterinarija 347
63 Žemės	ūkio	mokslai 136
636 Gyvulininkystė 211
664 Maisto	pramonė 36

0,	2,	3,	7,	8,	9 Kita	literatūra 793
Iš viso: 6 171
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Anatomija	(9	proc.)

Gamtos	mokslai	(12	proc.)

Chirurgija.	Ortopedija.	
Oftalmologija	(7	proc.)

Veterinarija	(6	proc.)

Farmakologija.	Bendroji	terapija
(5	proc.)

Odontologija	(4	proc.)
Gyvulininkystė	(3	proc.)
Žemės	ūkio	mokslai	(2	proc.)
Ginekologija.	Akušerija	(2	proc.)
Filosofi	ja.	Psichologija		(2	proc.)

Kita	literatūra	(13	proc.)

Klinikinė	medicina.
Patologija	(30	proc.)

Higiena	(1	proc.)
Maisto	pramonė	(1	proc.)

Fiziologija	(1	proc.)
Socialinė	higiena	(2	proc.)

 2.5.2.3 pav. Gautų	dokumentų	skirstinys	(proc.)	pagal	UDK	dalykus

Pastaraisiais	metais	pastebimai	sumažėjo	tradicinių	leidinių	įsigijimas,	sumažėjo	vieno	pava-
dinimo	perkamų	leidinių	egzempliorių	skaičius.	Spausdintinių	leidinių	mažėjimas	Bibliotekos	
fonde	rodo	nuoseklią	informacijos	išteklių	plėtrą	į	elektroninę	erdvę.	
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	Pavadinimai										 	Fiziniai	vienetai

2.5.2.4 pav. Gautų	spausdintinių	dokumentų	dinamika	2012−2016	m.	

Bibliotekos	ir	informacijos	centro	fondai	yra	sistemingai	tvarkomi:	nurašomi	dubletai,	susi-
dėvėję,	nepaklausūs,	aktualumą	praradę	dokumentai.

2.5.2.7 lentelė

Nurašyti dokumentai pagal pagrindinius dalykus
Dalykai Pavadinimai Fiziniai vienetai

Medicina	ir	gretimi	mokslai 14 444 24 882
Veterinarija	ir	gretimi	mokslai 756 46 001
Grožinė	literatūra 18 27
Kiti	mokslai 2	741 9	674

Iš viso: 17 959 80 584
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17	927
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2.5.2.5 pav. Nurašytų	dokumentų	skirstinys	pagal	nurašymo	priežastis

Pagrindinė	 2016	metais	 padidėjusio	 nurašytų	 dokumentų	 skaičiaus	 priežastis	 –	 tvarkytas	
Baisogalos	Gyvulininkystės	instituto	bibliotekos	fondas,	iš	kurio	buvo	nurašyta	didžioji	dalis	
senų,	aktualumą	praradusių	periodinių	leidinių.	
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	Pavadinimai										 	Fiziniai	vienetai

2016	m.

2.5.2.6 pav. Nurašytų	dokumentų	dinamika	2012−2016	m.	

2.5.3. Vartotojų aptarnavimas
Bibliotekoje	ir	informacijos	centre	vartotojai	galėjo	naudotis	6	skaityklomis,	kuriose	yra	544	

darbo	vietos,	iš	jų	–	130	kompiuterizuotos,	taip	pat	3	grupinio	mokymosi	kabinetais,	8	vietų	
multimedijos	kabinetu,	12	vietų	mokomąja	kompiuterių	klase,	2	seminarų	ir	konferencijų	sa-
lėmis.	
Dėl	 lankytojų	patogumo	veikia	knygų	savitarnos	 registracijos	 ir	grąžinimo	RFID	Bibliote-

kos	sistema,	dokumentų	kopijavimo	ir	spausdinimo	savitarnos	sistemos,	belaidis	kompiuterių	
tinklas,	nuotolinės	prieigos	prie	LSMU	prenumeruojamų	duomenų	bazių	paslauga	per	VPN ir 
Ezproxy,	skaitytojų	informavimo	elektroniniu	paštu	paslauga.
Bibliotekos	vartotojai	turėjo	galimybę	naudotis	Bibliotekos	el.	katalogu	http://lsmu.library.lt/,	

iš	anksto	užsisakyti	leidinius,	pratęsti	grąžinimo	terminus.	Dėl	įdiegtos	informacijos	atradimo	
(angl.	Discovery Tool)	 priemonės	Primo	 veikia	LSMU	virtualioji	 biblioteka,	 http://lsmu.lvb.lt/,	
leidžianti	vienu	metu	ieškoti	informacijos	ir	gauti	visateksčius	dokumentus	Bibliotekos	ir	pre-
numeruojamuose	bei	atvirosios	prieigos	el.	ištekliuose.
Biblioteka	mokslo	metais	buvo	atvira	7	dienas	per	savaitę,	darbo	dienomis	7.30–22.30	val.,	o	

savaitgaliais	–	10.00–20.00	valandomis.	Per	2016	metus	Bibliotekoje	apsilankė	355	240	lankytojų.	
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2.5.3.1 lentelė

Apsilankymai Bibliotekos padaliniuose
Padaliniai Lankytojai

Biblioteka	(Eivenių	g.	6) 261	787
Slaugos	mokslų	skaitykla 9	280
Veterinarijos	akademijos	biblioteka 84 144
Gyvulininkystės	instituto	biblioteka 29

Iš viso: 355 240

2012	m. 2013	m. 2014	m. 2015	m. 2016	m.
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2.5.3.1 pav.	Lankomumo	2012–2016	m.	dinamika	

Lankomumo	rodikliai	Bibliotekoje	(Eivenių	g.	6)	mažėjo	antrus	metus.	Per	2016	m.,	palyginti	
su	2015	m.,	bendras	lankomumas	sumažėjo	15	proc.,	tačiau	VA	bibliotekoje	padidėjo	2,5	proc.	
Tai	galima	paiškinti	tuo,	kad	į	Tilžės	gatvėje	esančius	Universiteto	pastatus	persikėlė	Visuome-
nės	sveikatos	fakultetas	ir	ten	vyksta	daugiau	paskaitų.	Kita	mažėjančio	lankomumo	priežas-
tis	–	vis	daugiau	įsigyjama	ir	prenumeruojama	el.	leidinių,	kurie	yra	prieinami	naudojantis	per	
nuotolinę	prieigą.	
Didžiausias	lankomumas	buvo	gegužės	mėnesį,	mažiausias	–	birželio	mėnesį.	Pirmoje	darbo	

dienos	pusėje	tarp	12.00	ir	17.00	vidutiniškai	ateidavo	93	proc.	visos	dienos	lankytojų.	Vakaro	
valandomis	18.00–22.00	prie	anksčiau	atėjusių	dirbti	 skaityklose	vartotojų	per	valandą	pagal	
metinį	vidurkį	prisijungdavo	po	36,	o	prieš	egzaminus	ir	kitus	akademinius	atsiskaitymus	be-
veik	dvigubai	daugiau,	–	po	61	lankytoją.
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2.5.3.2 pav. Lankytojų	srautai	Bibliotekoje	(Eivenių	g.	6)	mokslo	metų	mėnesiais	
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Aptarnavimo	postuose	užsiregistravo	7	906	bibliotekos	vartotojai,	190	laikinieji	vartotojai	iš	
kitų	institucijų.	Bibliotekos	dokumentus	į	namus	skolinosi	95	proc.	visų	aptarnavimo	postuose	
užregistruotų	vartotojų.
Pagal	cirkuliuojančių	leidinių	išduoties	statistiką	per	metus	vidutiniškai	vienam	skaitytojui	

išduota	po	15,	vienam	studentui	–	po	18,	pedagogui	/	mokslininkui	–	po	4	leidinius.	Internetu	
vienas	skaitytojas	prasitęsė	grąžinimo	terminą	vidutiniškai	41	kartą,	išduoties	vietoje	–	26.	Pagal	
išankstinius	užsakymus	leidinių	išduota	1,2	proc.	nuo	visos	išduoties.	

2.5.3.2 lentelė

Spaudinių išdavimo statistika
Bibliotekos filialai Išduota  

į namus
Grąžinimo 

terminų 
pratęsimas

Grąžinimas Išankstiniai 
užsakymai

Išduotis 
vietoje

Saugykla	ir	skaityklos	(Eivenių	g.	6) 6 334 5 286 6	096 942 134 235
Slaugos	mokslų	skaitykla 0 0 0 0 2 610
Vadovėlių	skaitykla	(Eivenių	g.	6) 92	156 174	892 91	505 4 828 0
VA biblioteka 19	729 29	356 18 851 708 73	377

Iš viso: 118 219 209 534 116 454 6 478 210 222

Individualiam	ir	grupiniam	studentų	darbui	bei	konferencijoms	buvo	skolinami	planšetiniai,	
nešiojamieji	kompiuteriai	ir	multimedijos	priemonės.	Planšetiniais	kompiuteriais	studentai	pa-
sinaudojo	258,	nešiojamaisiais	–	39	kartus.	Projektoriai	studentų	grupėms	buvo	paskolinti	61	
kartą.

2.5.4. Informacinių sistemų priežiūra ir informacijos paslaugų teikimas
2016	m.	toliau	buvo	prižiūrimos	ir	plėtojamos	Bibliotekos	informacinės	sistemos	ir	duome-

nų	bazės:	integrali	sistema	Aleph	ir	el.	katalogas,	Virtualioji	biblioteka,	studijų	baigiamųjų	dar-
bų	duomenų	bazė	(ETD),	mokslinių	publikacijų	duomenų	bazė	(PDB),	el.	dokumentų	talpykla	
eLABa,	RFID	savitarnos	leidinių	registravimo	/	grąžinimo	bibliotekinė	sistema,	bendra	spaus-
dinimo	/	kopijavimo	naudojant	programuojamas	korteles	sistema,	prižiūrima	130	viešojo	nau-
dojimo	kompiuterių,	belaidis	tinklas	ir	kita	Bibliotekos	technika.	
Duomenų	bazėse	nuolatos	buvo	kuriami	leidinių	metaduomenys,	iš	viso	jų	sukurta	MARC21	

formate	169	228	įrašai.	Į	ETD	informacinę	sistemą	buvo	įkelta	711	magistro	darbų	ir	32	diserta-
cijos.	Visi	įkelti	darbai	buvo	patikrinti	plagiato	patikros	programa.

2.5.4.1 lentelė 

Įrašai Bibliotekos informacinėse sistemose
Bibliotekėlė Pavadinimai 

2015 2016
El.	katalogas	(LSM01) 72	439 73	283
Publikacijų	katalogas	(LSM02) 88	819 91	881
Modulių	literatūros	bibliotekėlė	(LSM03) – 1	945
eLABa	ETD	objektai 1 241 1	986
Kiti	eLABa	objektai 120 133

Iš viso: 162 619 169 228
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Kartu	 su	kitais	 eLABa	konsorciumo	nariais	 intensyviai	 buvo	 tobulinamos	 eLABa	posiste-
mės,	taisomos	programinės	įrangos	kūrėjų	paliktos	klaidos,	šalinami	įrašų	dubletai,	testuojami	
duomenys.	 Tam	 reikėjo	 skirti	 daug	 laiko	 ir	 sudarė	nepatogumų	Universiteto	 bendruomenei	
teikti	teisingus	mokslinių	publikacijų	sąrašus	ir	ataskaitas.	Dėl	nekokybiškos	naujos	sistemos	
veikimo	teko	dubliuoti	darbus	dviejose	analogiškose	duomenų	bazėse.	Nors	ir	buvo	problemų,	
2016	metais	Universiteto	darbuotojų	visateksčius	el.	straipsnius	pradėta	įkelti	į	eLABa	talpyklą.	
Tuo	siekiama	sudaryti	atviros	prieigos	sąlygas	prie	visateksčių	dokumentų	ne	tik	bendruome-
nės	nariams,	bet	ir	plačiajai	visuomenei,	didinti	Universiteto	mokslininkų	darbų	matomumą,	
skaitomumą	ir	cituojamumą.	
Toliau	kartu	su	kitų	universitetų	darbuotojais	buvo	tobulinama	sutapties	aptikimo	programa	

(ESAS),	kuri	yra	integruota	į	ETD	informacinę	sistemą	ir	naudojama	studijų	baigiamųjų	darbų	
plagiato	prevencijai.	
Per	2016	metus	toliau	stebima	informacijos	paieškų	LSMU	virtualiojoje	bibliotekoje	(Primo)	

skaičiaus	didėjimo	tendencija	–	palyginti	su	paieškomis	WWW Opac (Aleph)	el.	kataloge.	Padidė-
jo	paieškų	skaičius	prenumeruojamose	ir	atviros	prieigos	duomenų	bazėse	per	LSMU	virtualią-
ją	biblioteką.	Todėl	galima	daryti	išvadą,	kad	LSMU	virtualiosios	bibliotekos	paslaugos	geriau	
atitinka	skaitytojų	poreikius,	pateikiami	šaltiniai	geriau	tenkina	didėjantį	skaitytojų	el.	išteklių	
bei	visateksčių	el.	dokumentų	poreikį.	Dėl	ES	SF	projekto	trečiojo	etapo	vėlavimo	laikinai	buvo	
sustabdyta	prieiga	prie	kai	kurių	duomenų	bazių	visateksčių	dokumentų,	kas	sukėlė	moksli-
ninkų	nepasitenkinimą.	Tačiau	2017	m.	pradžioje	numatyta	atnaujinti	prieigą	prie	visų	anksčiau	
naudotų	duomenų	bazių	ir	papildomai	prenumeruoti	naujų.	

2.5.4.2 lentelė

WWW paieškos ištekliuose
Duomenų bazės pavadinimas 2015 2016

El.	katalogas 212	976 310 088
Publikacijų	DB 76	922 77	102
Virtualioji	biblioteka	vietiniuose	ištekliuose 785	174 987	268
Virtualioji	biblioteka	išoriniuose	ištekliuose 392	136 396	725

2016	m.	 Biblioteka	 prenumeravo	 53	 duomenų	 bazes,	 kuriose	 buvo	 teikiama	 prieiga	 prie	
29	474	pavadinimų	el.	visateksčių	žurnalų	ir	299	078	el.	knygų.	Didžioji	dalis	prenumeruoja-
mų	duomenų	bazių	buvo	finansuojama	iš	ES	SF	projekto	eMoDB.LT: Elektroninių duomenų bazių 
atvėrimas Lietuvai. 
Kasmet	didėja	duomenų	bazių	panaudojimas	ir	visateksčių	dokumentų	atsisiuntimas.

2.5.4.3 lentelė

Prenumeruojamų DB panaudos statistika
Metai Sesijos Paieškos Santraukos Straipsniai Knygos 
2015 115	489 152 684 99	324 182	339 57	270
2016 84	772 383	691 90	177 185	725 66 145

Buvo	 bandoma	 13	 DB:	 American Academy of Pediatrics, American Society of Nephrology, 
Scriver’s OMMBID, The American Society for Nutrition, Lecturio, MEDLINE Complete, AnatomyTV, 
BoardVitals, DynaMed Plus, eBook Clinical Collection, BioWorld, AccessAnesthesiology, Karger.
Jau	kelerius	metus	Bibliotekos	skaitytojai,	įsidiegę	į	asmeninius	kompiuterius	VPN	progra-

minę	įrangą	arba	naudodamiesi	EzProxy	paslauga,	aktyviai	naudojasi	nuotolinės	prieigos	prie	
prenumeruojamų	duomenų	bazių	paslaugomis.	2016	m.	registruoti	6158	VPN	vartotojai,	prisi-
jungimų	skaičius,	naudojantis	EzProxy paslauga,	–	21	233	kartų.
Siekiant	padėti	dėstytojams	sudaryti	studijų	modulių	rekomenduojamos	literatūros	sąrašus,	

studentams	sukurta	studijų	modulių	literatūros	bibliotekėlė,	kuri	prieinama	virtualiojoje	biblio-
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tekoje	pagal	studijų	modulio	kodą	arba	tikslų	modulio	pavadinimą.	Atrinkta	ir	įtraukta	1535	
studijų	modulių	rekomenduojama	literatūra,	iš	viso	pateikta	20	943	šaltiniai.	Literatūros	sąrašai	
dar	bus	tobulinami	ir	tikslinami	patariant	dėstytojams.
LSMU	bendruomenės	nariams	organizuoti	5	seminarai,	kuriuos	vedė	užsienio	informacijos	

leidybos	kompanijų	atstovai:	Ovid, EBSCO, Kluwer, Thomson Reuters, Elsevier.
Nuolatos	buvo	publikuojama,	redaguojama	BIC	interneto	tinklalapio	informacija,	prižiūrima	

socialinio tinklo Facebook	paskyra.	Parengti	3	informaciniai	lankstinukai	apie	Bibliotekoje	teikia-
mas	paslaugas.	Surengtos	4	parodos,	pagaminti	35	plakatai	žymioms	datoms	paminėti.

2.5.5. Edukacinė veikla
Informacijos	paslaugų	skyriaus	darbuotojai	visus	metus	organizavo	 trumpalaikius	kursus	

LSMU	darbuotojams	 ir	studentams	temomis:	 Informacijos paieška duomenų bazėje PubMed ME-
DLINE, Straipsnių paieška visatekstėse duomenų bazėse.	Iš	viso	pravesta	12	paskaitų	(18	akad.	val.)	
58	klausytojai	(16	–	rezidentų;	9	–	magistrantai;	33	–	studentai).
	Vyko	 į	 studijų	programas	 integruotos	paskaitos,	 pratybos,	 seminarai:	 31	 –	 Studijų	 įvado	

modulio	I	kurso	MA	ir	VA	studentams,	(81	akad.	val.,	560	studentų);	12	–	Visuomenės	sveikata	
modulio	IV	kurso	MF	studentams,	iš	viso	36	akad.	val.	379	klausytojai.	
Pravesti	citavimo	programų	mokymai	programa	Mendeley	–	1	pratybos	(2	akad.	val.)	2	klau-

sytojai.	Sudijų	baigiamųjų	darbų	įkėlimo	į	eLABa	talpykla	tema	pravesti	2	mokymai	VA	studen-
tams	(4	akad.	val.,	110	klausytojų).
Iš	viso	Bibliotekos	vartotojų	mokymams	buvo	skirta	152	akad.	val.,	kurių	metu	pravesti	62	

mokymai	1217	klausytojų.
Visiems	kursams	atnaujinta	ir	papildyta	mokomoji	medžiaga,	atnaujinti	mokomieji	naudoji-

mosi	virtualiąja	biblioteka	filmukai.

2.5.5.1 lentelė 

Edukacinė veikla
Pavadinimas Klausytojai Kursai Akad. val.

Trumpi	kursai 58 12 24
Integruoti	į	mokymo	programas	kursai:
I	kurso	studentai 560 31 81
IV	kurso	studentai 379 12 36

Mendeley	mokymai 2 1 2
Kiti kursai 218 6 9

Iš viso: 1217 62 152

2.5.6. Mokamosios paslaugos
Bibliotekoje	 buvo	 teikiamos	 mokamosios	 kopijavimo,	 spausdinimo,	 mokslo	 informacijos	

paieškos	duomenų	bazėse,	TBA,	plakatų	gaminimo,	įrišimo	paslaugos.	Į	Bibliotekos	specialių-
jų	lėšų	sąskaitą	įnešta	59	565	Eur.	Mokėjimai	buvo	atliekami	per	kasą,	vienkartinių	mokėjimo	
kortelių	pardavimo	aparatu,	pagal	pinigų	priėmimo	kvitus	 ir	 internetiniu	pavedimu.	Pinigų	
inkasavimą	vykdė	Euro Cash	tarnyba.

2.5.6.1 lentelė

Surinkta lėšų už mokamas paslaugas
Padalinys Kopijavimas

spausdinimas
Delspinigiai Dokumentų 

įrišimas
Informacinės 

paslaugos
Iš viso:

2015 21 613 28	786 102 2 504 53 005
2016 23	307 34 481 75 1	706 59 565
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2.5.6.2 lentelė

Ilgalaikio ir mažaverčio turto įsigijimas
Pavadinimas Lėšos, Eur

1. Ilgalaikis	turtas	(projektoriai,	spausdintuvas	ir	kt.) 13 541
2. Mažavertis	turtas	(kanceliarinės	prekės,	dažomieji	milteliai,	lipdės	ir	kt.) 57	749

Iš viso: 71 290

2.5.7. Kvalifikacijos kėlimas
2016	m.	Bibliotekos	darbuotojai	kėlė	kvalifikaciją	Lietuvoje	 ir	užsienyje	organizuojamuose	

renginiuose	 bei	 dalyvaudami	 užsienio	 interaktyviuosiuose	 interneto	 seminaruose.	 Trys	 dar-
buotojos	stažavosi	pagal	Erasmus	darbuotojų	kvalifikacijos	kėlimo	programą	Vokietijos,	Čeki-
jos	ir	Graikijos	universitetuose.	Trys	darbuotojai	dalyvavo	Europos	medicinos	informacijos	ir	
bibliotekų	asociacijos	(EAHIL)	konferencijoje	Knowledge, Research, Innovation...eHealth!. Danijos 
nacionalinės	bibliotekos	ir	Kopenhagos	universiteto	bibliotekos	kvietimu	15	darbuotojų	dalyva-
vo	specialiai	LSMU	Bibliotekai	surengtame	seminare.	Dvylika	darbuotojų	dalyvavo	Lietuvoje	
organizuotose	konferencijose.	Aktyviai	dalyvauta	virtualiuosiuose	seminaruose	(angl.	webinar),	
kuriuos	organizavo	užsienio	specialistai	ir	duomenų	bazių	tiekėjai.	Dvidešimt	du	darbuotojai	
dalyvavo	septyniolikoje	virtualiųjų	seminarų.

2.5.8. Projektai ir veikla šalies bei tarptautinėse organizacijose
Biblioteka,	 atstovaudama	LSMU	 ir	būdama	projekto	koordinatorė,	dalyvavo	 ir	 sėkmingai	

užbaigė	Europos	EACEA	(Education, Adiovisual and Cultural Executive Agency)	TEMPUS	projektą	
Modern Information Services for Improvement Study Quality	su	3	partneriais	iš	ES	šalių	ir	7	Moldo-
vos	universitetais.	Projekto	sąmata	–	1,1	mln.	Eur.	Už	įdiegtas	modernias	bibliotekų	informaci-
nes	technologijas	Bibliotekos	darbuotojams	buvo	įteikti	Moldovos	švietimo	ir	mokslo	ministro	
diplomai,	projekto	vadovė	apdovanota	N.	Testemitanu	medicinos	ir	farmacijos	universiteto	ir	
Moldovos	valstybinio	universiteto	medaliais.	
Bibliotekos	darbuotojai,	atstovaudami	LSMU	ir	būdami	projekto	partneriai,	toliau	dalyvavo	

rengiant	ir	įgyvendinant	ES	SF	projektus:	
ES	SF	eMoDB.LT.	LSMU	gaunamos	vertės	suma	2,7	mln.	Eur.	Už	šią	sumą	pradėtas	vykdyti	

el.	 išteklių	pirkimas:	klinikinės,	vaistų,	 el.	 žurnalų,	 el.	 knygų,	 el.	 vadovėlių	duomenų	bazes,	
kurios	bus	prieinamos	2017–2020	metų	laikotarpiu.

eLABa: Integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra,	kurio	tikslas	–	kurti	ir	plėtoti	LSMU	virtualiąją	
biblioteką	bei	integruoti	ją	į	šalies	ir	tarptautines	informacines	sistemas	–	sudaryti	sąlygas	dėti	
ir	saugoti	Universiteto	el.	mokslo	darbus	bei	atverti	prieigą	prie	jų.	Bibliotekos	darbuotojai	ak-
tyviai	dalyvavo	projekto	darbo	grupių	veikloje,	testavo	ir	tobulino	sistemą.
Bibliotekos	darbuotojai	dalyvavo	šalies	ir	tarptautinių	organizacijų	veikloje.	Bibliotekos	In-

formacinių	sistemų	skyriaus	vedėja	išrinkta	į	Europos	medicinos	informacijos	ir	bibliotekų	aso-
ciacijos	(EAHIL)	tarybą,	taip	pat	atstovauja	eLABa	konsorciumui	EURIG	Europos	RDA	grupės	
veikloje.	Bibliotekos	direktorė	dalyvavo	SPARC	Europe	(Scholarly Publishing and Academic Re-
sources Coalition)	valdybos	veikloje,	atstovaudama	Lietuvos	mokslinių	bibliotekų	asociacijai.
Bibliotekos	darbuotojai	taip	pat	dalyvavo	šalies	bibliotekų	svarbiausių	organizacijų	valdymo	

struktūrose:	Bibliotekų	taryboje	prie	LR	Kultūros	ministerijos,	eLABa	Konsorciumo	valdyboje,	
LMBA	(Lietuvos	mokslinių	bibliotekų	asociacija)	taryboje,	LABA	(Lietuvos	akademinių	biblio-
tekų	direktorių	asociacija)	taryboje.
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2.5.9. Ateities planai
Vienas	iš	svarbiausių	ateities	planų	yra	modernizuoti	VA	biblioteką,	padidinti	studentų	dar-

bo	vietų	skaičių,	įrengti	atviruosius	knygų	fondus,	grupių	darbo	kabinetus	ir	įdiegti	daugiau	
bibliotekos	paslaugų.
Siekdami	tobulinti	ir	plėtoti	informacijos	paslaugų	teikimą	Universiteto	studentams	ir	moks-

lo	darbuotojams,	kartu	su	kitais	eLABa	konsorciumo	nariais	planuojame	įsigyti	ir	įdiegti	naujos	
kartos	bibliotekų	informacinę	sistemą,	naudojančią	debesų	technologijas.	Tuo	tikslu	planuoja-
me	aktyviai	prisidėti	rengdami	ir	įgyvendindami	ES	SF	eLABa	plėtros	projektą	2017–2021	m.	
laikotarpiu.	Taip	pat	planuojame	tobulinti	mokslinių	publikacijų	duomenų	bazės	funkcionalu-
mą,	plagiato	prevencijos	ir	teksto	sutapties	aptikimo	sistemą,	institucinės	talpyklos	panaudoji-
mo	galimybes.
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3. MOKSLINĖ VEIKLA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padaliniuose mokslinių tyrimų planavimas ir moksli-
nės veiklos produkcijos analizė 2016 metais buvo atliekama vadovaujantis 2011–2016 m. LSMU 
strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinamo plano pagrindinėmis nuostatomis, susijusiomis su 
moksline veikla. Mokslo srityje siekiama darniai plėtoti įvairių sričių mokslo pažinimą, vykdyti 
aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengti mokslininkus, vykdyti įvairia-
pusę praktinę veiklą, mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais.

2016 m. Universiteto veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie:
1. LSMU Mokslo fondo ir Atviro LSMU fondo veiklą.
2. Ataskaitinių metų LSMU mokslo produkciją.
3. LSMU padalinių aktyvumą dalyvaujant konkursuose, gaunant papildomą finansavimą 

iš tarptautinių institucijų ir Lietuvos ūkio subjektų mokslo projektams ir programoms 
vykdyti bei mokslo infrastruktūrai plėtoti.

4. LSMU doktorantūros studijų kokybę.
5. Šviečiamąją veiklą populiarinant mokslo laimėjimus ir didinant mokslo matomumą.
6. Suteiktus pedagoginius vardus ir gautus apdovanojimus.
7. Svarbiausius mokslo institutų veiklos rezultatus.

3.1. 2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Mokslo fondo  
ir Atviro LSMU fondo veikla

Mokslo fondas 2016 m. sėkmingai tęsė veiklą. Mokslo fondo parama skirta Universiteto 
doktorantų moksliniams tyrimams remti. Paskelbus konkursus ir įvertinus gautas paraiškas, 
2016 m. buvo finansuoti 34 biomedicinos mokslų srities doktorantų atliekami moksliniai tyri-
mai ir atitinkamai 12 žemės ūkio mokslų srities doktorantų atliekamų mokslinių tyrimų. Dok-
torantai 2016 m. panaudojo 81,35 tūkst. Eur skirto finansavimo.

Mokslo fondo lėšų panaudojimo analizė pateikta 3.1.1 lentelėje.

3.1.1 lentelė

Mokslo fondo lėšų panaudojimas (tūkst. Eur) 2016 m.
Veikla Išleista

Doktorantų mokslinių tyrimų rėmimas 81,35
Bendrų projektų su KTU rėmimas 59,22
Produktyviausių mokslininkų skatinimas 3,32
Kita parama doktorantams, konferencija Pasaulinei sveikatos dienai paminėti 7,83
Straipsnių publikavimo išlaidos 92,82

Iš viso: 244,54

Siekdamas remti Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimą žurnaluose, kurių agre-
guotasis cituojamumo rodiklis Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje yra didesnis 
kaip 30 proc. nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo 
krypties kategorijai, Mokslo fondas 2016 m. apmokėjo 65 mokslininkų (iš jų, 37 straipsnių ben-
draautoriai doktorantai) straipsnių publikavimo išlaidas už 92,82 tūkst. Eur. Pažymėtina ir tai, 
kad trims LSMU mokslininkams 2016 m. buvo skirta Lietuvos mokslo tarybos parama (kurios 
bendra vertė – 5,95 tūkst. Eur) paskelbti mokslo straipsnius, kurie buvo priimti spausdinti ypač 
aukšto mokslinio lygio recenzuojamuose žurnaluose.
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Mokslo fondo valdyba, siekdama nustatyti ir skatinti geriausius Universiteto mokslininkus 
ir tyrėjus, paskelbė geriausių jaunųjų (iki 40 m.) mokslininkų ir geriausio metų doktoranto kon-
kursus apdovanojimams gauti. Iš viso Mokslo fondui buvo pateikta 21 paraiška. Konkursui 
pateiktų paraiškų analizė pateikta 3.1.2 lentelėje. LSMU Mokslo fondo geriausio metų moks-
lininko konkursų nugalėtojai LSMU senato 2016 m. gruodžio 23 d. posėdyje buvo iškilmingai 
apdovanoti vardiniais diplomais ir premijomis – 2,6 tūkst. Eur skirta mokslininkams ir dokto-
rantams. LSMU Mokslo fondo geriausio metų mokslininko ir doktoranto konkursų nugalėtojai:

„Doktorantas 2016“:
I vieta – Vita Krunglevičiūtė (Maisto saugos ir kokybės katedra)
II vieta – Ada Stelmakienė (Klinikinės farmacijos katedra)
III vieta – Vytautė Starkutė (Maisto saugos ir kokybės katedra)
III vieta – Kęstutis Maciūnas (KI Molekulinės kardiologijos laboratorija)

„Jaunasis mokslininkas 2016“:
I vieta – dr. Valdas Jakštas (Farmakognozijos katedra)
II vieta – dr. Genovaitė Liobikienė (Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra)
III vieta – dr. Jurgita Skiecevičienė (Virškinimo sistemos tyrimų instituto Klinikinės ir mo-
lekulinės gastroenterologijos laboratorija)

3.1.2 lentelė

Mokslo fondo geriausio Universiteto mokslininko ir  
doktoranto konkursams 2012–2016 m. teiktos paraiškos

Konkursas Gautų paraiškų skaičius
2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

Doktorantas 10 9 13 10 12
Jaunasis mokslininkas 5 8 3 7 9

Iš viso: 15 17 16 17 21

Mokslo fondo skatinamąsias premijas gauna aktyviausi ir produktyviausi Universiteto moks-
lininkai ir doktorantai, kurių straipsniai publikuojami leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuo-
se cituojamumo rodiklį duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science (toliau – CA WoS) ir 
kituose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį. Mokslo fondo valdyba, vertindama pro-
duktyviausių Universiteto mokslininkų ir doktorantų paraiškas, atsižvelgė ne tik į straipsnių, 
publikuotų CA WoS duomenų bazės leidiniuose ir kituose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo 
rodiklį, skaičių, bet ir į žurnalų cituojamumo rodiklį (Impact Factor), autorių indėlį, prieskyras 
(afiliacijas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetui bei sėkmingą dalyvavimą pritraukiant lėšas 
per LMT ir Lietuvos bei užsienio partnerių finansuojamus projektus.

Stiprinant eksperimentinę Universiteto bazę, planuojama ir toliau skatinti doktorantų moks-
linius tyrimus. 2017 metais tam planuojama skirti 122,86 tūkst. Eur. 

Skatindamos Universiteto ir Kauno technologijos universiteto mokslininkų bendradarbia-
vimą, abi aukštosios mokyklos 2016 m. vėl organizavo konkursą bendriems LSMU ir KTU 
mokslo projektams finansuoti. Konkursui buvo pateiktos 27 paraiškos. Finansavimas skirtas 
7 LSMU ir KTU ekspertų atrinktiems projektams (3.1.3 lentelė), kuriems vykdyti panaudota 
lėšų – 59,22 tūkst. Eur. LSMU ir KTU bendrų projektų vykdytojai už atliktus darbus ir panau-
dotas lėšas atsiskaitė bendroje ataskaitinėje-mokslinėje konferencijoje, vykusioje 2017 m. sausio 
19 dieną. Konferencijos metu buvo išrinktas geriausias projektas – „Virtualios realybės stimulo 
sukūrimas ir panaudojimas inovatyviame vestibulinės sistemos tyrimo prietaise (VIRVEST)“ 
(projekto vadovai – dr. I. Ulozienė, LSMU, dr. V. Marozas, KTU), kuris apdovanotas 500 eurų 
premija. 
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3.1.3 lentelė

Bendrų LSMU ir KTU mokslo projektų, finansuotų 2016 m., sąrašas
Eil. 
Nr.

Projekto pavadinimas Projekto vadovai Projektą vykdantys padaliniai

1. Virtualios realybės stimulo 
sukūrimas ir panaudojimas 
inovatyviame vestibulinės 
sistemos tyrimo prietaise 
(VIRVEST)

prof. dr. Ingrida Ulozienė (LSMU), 
dr. Vaidotas Marozas (KTU)

LSMU MA MF Ausų, nosies ir 
gerklės ligų klinika, KTU Biome-
dicininės inžinierijos institutas

2. Neinvazinių ultragarsinių 
kepenų fibrozės diagnostikos 
metodų kūrimas ir tyrimai 
(HepaCareII)

prof. habil. dr. L. Kupčinskas 
(LSMU), dr. A. Sakalauskas (KTU)

LSMU MA MF Gastroenterolo-
gijos klinika; KTU Biomedicini-
nės inžinerijos institutas

3. Ultragarso, optinių ir spektro-
fotometrinių duomenų apjun-
gimo technologija paviršinių 
audinių pažeidimų diagnosti-
ka (ImageFusion)

prof. dr. S. Valiukevičienė 
(LSMU), dr. R. Raišutis (KTU)

LSMU MA MF Odos ir veneri-
nių ligų klinika; MF Patologinės 
anatomijos klinika; KTU Prof. 
K. Baršausko ultragarso mokslo 
inst.; MGF Taikomosios mate-
matikos k-ra

4. Senyvo amžiaus žmonių 
judėsenos stebėsenos sistema 
(GRIŪTIS)

prof. habil. dr. Vita Lesauskai-
tė (LSMU), dr. E. Kazanavičius 
(KTU)

LSMU MA SF Geriatrijos 
klinika; KTU IF Realaus laiko 
kompiuterių sistemų centras

5. Inovatyvios sudėties rek-
talinio preparato prototipo 
su antocininų/karageninų 
kompleksu technologijos su-
kūrimas ir vertinimas (MEDi-
KOMPLEKSAS)

prof. dr. V. Jakštas (LSMU),
dr. R. Klimavičiūtė (KTU)

LSMU MA FF Farmakognozijos 
k-ra; FF Analizinės ir toksikolo-
ginės chemijos k-ra; FF Vaistų 
techn. ir soc. farmacijos k-ra; 
KTU Polimerų chemijos ir tech-
nologijos k-ra

6. Mašininių endodontinių 
instrumentų, su fiksuotu ir 
kintančiu konusiškumu, dan-
ties šaknies kanalo spindžio 
centralizacijos ir transporta-
cijos galimybių palyginimas, 
naudojant rentgeninį mikro-
tomografą (MEICENTRANSP)

prof. dr. V. Mačiulskienė (LSMU), 
dr. E. Jasiūnienė (KTU)

LSMU MA OF Dantų ir bur-
nos ligų klinika; KTU Prof. 
K. Baršausko ultragarso mokslo 
institutas

7. Polimerinių kompozitų nagų 
ir kanopų rekonstrukcijai kū-
rimas (POLIMERNAGAS)

doc. dr. A. Grigonis (LSMU),  
dr. J. Ostrauskaitė (KTU)

LSMU VA VF dr. L. Kriaučeliū-
no smulkiųjų gyvūnų klinika, 
KTU CHTF Polimerų chemijos ir 
technologijos k-ra

Pažymėtina, kad svarbus šių vykdytų projektų rezultatas yra Lietuvos patentų biurui rengia-
mos trys paraiškos:

• išradimas „Mobili virtualios realybės sistema subjektyvios regos vertikalės suvokimo ty-
rimui atlikti“, I. Ulozienė (LSMU), V. Ulozas (LSMU), M. Totilienė (LSMU), V. Marozas 
(KTU), T. Blažauskas (KTU), A. Paulauskas (KTU);

• išradimas „Specializuota programinė įranga automatiniam odos navikų storiui ultragar-
siniuose B-tipo vaizduose matuoti“, S. Valiukevičienė (LSMU), G. Linkevičiūtė (LSMU), 
K. Andrėkutė (KTU), R. Raišutis (KTU);

• išradimas „Specializuota programinė įranga ultragarso, optinių ir spektrofotometrinių 
duomenų apjungimui ir automatiniam paviršinių audinių pažeidimų diagnostikai“, 
S. Valiukevičienė (LSMU), G. Linkevičiūtė (LSMU), K. Andrėkutė (KTU), R. Raišutis 
(KTU).
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2016 metais balandžio 13 dieną vyko 9-oji nacionalinė mokslinė doktorantų konferencija 
„Mokslas – sveikatai“, kurią parėmė LSMU Mokslo fondas. Sėkmingas tradicinis renginys 
kasmet suburia įvairių šalies mokslo ir studijų institucijų doktorantus. 2017 m. balandžio 7 d. 
organizuojama 10-oji nacionalinė mokslinė doktorantų konferenciją „Mokslas – sveikatai“, 
skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti, Mokslo fondas parems konferencijos organiza-
vimą.

Atviro LSMU fondo tikslas – finansiškai remti LSMU doktorantus, pedagogus ir mokslo dar-
buotojus, vykstančius į stažuotes kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti konferencijose arba pa-
našiuose renginiuose užsienyje (3.1.4. lentelė). Fondas 2016 m. 32 Universiteto doktorantams ir 
82 mokslininkams skyrė paramą už 66,97 tūkst. Eur. 

3.1.4 lentelė

Atviro LSMU fondo paremtų doktorantų ir mokslininkų skaičius 2011–2016 m.
Veikla 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

Paremtų doktorantų išvykų skaičius 13 31 19 29 34 32
Paremtų mokslininkų išvykų skaičius 23 44 42 54 44 82

Iš viso: 36 75 61 83 78 114

3.2. Mokslinės veiklos apžvalga

Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykdoma biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių 
integruota mokslinė veikla. 2013 m. gruodžio 20 d. Universiteto senato posėdyje patvirtintos 
LSMU mokslinės veiklos kryptys (3.2.1 pav.), kurios buvo patikslintos dėl nacionalinių kom-
pleksinių mokslo programų vykdymo bei „Nemuno“ ir „Santakos“ slėnių plėtros.

Mokslinė veikla vykdoma vadovaujantis šiais 2014 m. birželio 20 d. Senato posėdyje patvir-
tintais dokumentais: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų reglamentas.
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Gyvūnų fiziologinių 
funkcinių savybių tyrimai

Gyvūnų morfologija

Gyvūnų imunologija

Gyvūnų epidemiologija

Gyvūnų farmakologija

Gyvūnų sveikatingumas  
ir gerovė

Funkcionaliųjų produktų 
kūrimas

Gyvūnų mityba ir efektyvus 
pašarų panaudojimas

Zoohigiena ir ekologija

Gyvūnų reprodukcija, 
veisimas ir genetika

Maistas ir biotechnologijos

Kardiologija

Onkologija

Neuromokslai

Endokrinologija

Gastroenterologija

Pulmonologija ir imunologija

Veido, žandikaulių  
ir burnos patologija

Reabilitacija ir slauga

Infektologija

Skubioji medicina

Judėjimo sistemos patologija

Motinos ir vaiko sveikata

Nefrologija ir urologija

Dermatologija

Naujų vaistų paieškos ir 
rinkos tyrimai

Elgesio medicina

Oftalmologija ir 
otorinolaringologija

Maistinių žaliavų kokybė  
ir maisto sauga

Gyvųjų audinių 
funkcionavimo mechanizmai

Gyvensenos ir aplinkos 
veiksnių įtakos  

sveikatai tyrimai

Sveikatos ekonomika ir 
sveikatos sistemos tyrimai

Klinikiniai  
moksliniai tyrimai

Gyvūnų sveikatingumas  
ir gyvūnų žaliavų kokybė 

3.2.1 pav. LSMU mokslinių tyrimų kryptys

3.2.1. LSMU padalinių 2016 m. mokslo produkcijos analizė
Universiteto mokslo produkcijos analizė atlikta vartojant LIEMSIS-PDB parengtas progra-

mas. Ataskaitoje analizuojami svarbiausių mokslo publikacijų absoliutieji ir santykiniai rodik-
liai (absoliutusis publikacijų skaičius, institucijos autorių indėlio dalys, rodikliai, tenkantys 
vienam mokslininko etatui padaliniuose). 2016 metų ataskaitoje ypatingas dėmesys atkreiptas 
į svariausias mokslo publikacijas – monografijas ir straipsnius leidiniuose, referuojamuose ir 
turinčiuose cituojamumo rodiklį duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science (toliau – CA 
WoS). 2016 m. Medicinos akademijos penkių fakultetų – Medicinos (MF), Odontologijos (OF), 
Farmacijos (FF), Visuomenės sveikatos (VSF) ir Slaugos (SF) – ir keturių mokslo institutų – Neu-
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romokslų (NI), Endokrinologijos (EI), Kardiologijos (KI) ir Elgesio medicinos (EMI) – mokslinė 
produkcija buvo įvertinta ir palyginta su ankstesnių metų moksline produkcija. Atitinkamai 
palyginta ir dviejų Veterinarijos akademijos fakultetų – Veterinarijos (VF) ir Gyvulininkystės 
technologijos (GTF) – bei Gyvulininkystės instituto (GI) mokslinė produkcija. 

Ataskaitoje atsižvelgta į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 
10 d. įsakymu Nr. V-1128 patvirtintą Mokslo ir studijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodi-
ką (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-572 
redakcija). Ataskaitoje išsamiai pateikiama informacija apie publikacijas, kurių yra reikšmin
gas cituojamumo rodiklis, t. y. mokslo straipsniai žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis 
(Impact Factor) leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose cituojamumo rodiklį duomenų bazė-
je CA WoS, yra didesnis kaip 20 proc. nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo 
rodik lio, nustatyto krypties žurnalo kategorijai. Ataskaitoje pateikiami ir palyginami 2011–2016 
metų reikšmingo cituojamumo rodiklio lygio straipsniai, lyginami visi 2011–2016 m. straips-
niai, skelbti leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose cituojamumo rodiklį duomenų bazėje CA 
WoS, monografi jos, vadovėliai ir mokomosios knygos.

2016 metais Universiteto mokslininkai paskelbė 346 straipsnius leidiniuose, referuojamuose 
ir turinčiuose cituojamumo rodiklį duomenų bazėje CA WoS. Straipsnių, priskiriamų Q1 ir Q2 
kvartiliams, skaičius sudaro 47 proc. (3.2.1.1 pav.).

Q4; 86 (25 proc.)

Q3; 99 (28 proc.) Q2; 65 (19 proc.)

Q1; 96 (28 proc.)

3.2.1.1 pav. Universiteto mokslininkų publikacijų pasiskirstymas pagal kvartilius leidiniuose, 
referuojamuose ir turinčiuose cituojamumo rodiklį duomenų bazėje CA WoS

LSMU fakultetų ir mokslo institutų 2016 m. mokslo produkciją atspindintys duomenys pa-
teikti 3.2.1.1–3.2.1.3 lentelėse. LSMU Biblioteka ir informacijos centras, vartodamas automati-
zuotą publikacijų apskaitos bazę ir sukurtas programas, apskaičiuoja ne tik bendrą tam tikrų 
rūšių spausdintų darbų skaičių (absoliutusis skaičius), bet ir publikacijų skaičių pagal jų dalis, 
tenkančias padalinyje dirbantiems dėstytojams ir / ar mokslininkams (institucijos autorių in-
dėlis). Iš 3.2.1.1, 3.2.1.2 lentelių matyti, kad daugiausia publikacijų CA WoS bazės leidiniuose 
išspausdino MF dėstytojai (institucijos autorių indėlis n = 71,48) – tai rodo absoliutieji publika-
cijų skaičiai ir straipsnių dalys, tenkančios institucijos autoriams. Fakultetuose ir institutuose 
institucijos autorių dalis ataskaitiniais metais sudarė 25–83 proc., biomedicinos mokslų srities 
daugiausia buvo VSF (83,2 proc.) ir OF (57,9 proc.), mažiausiai – KI (32,1 proc.), o žemės ūkio 
mokslų srities daugiausia buvo GI (49,4 proc.), mažiausiai – GTF (25,4 proc.) (3.2.1.1–3.2.1.3 
lentelės). Tai rodo, kad VSF mokslininkai, kurių institucijos autorių dalis yra 83,2 proc., vykdo 
mažiau bendrų mokslo tyrimų su kitais Universiteto padaliniais arba kitomis mokslo ir studijų 
institucijomis.
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3.2.1.3 lentelė

LSMU Veterinarijos akademijos fakultetų ir mokslo instituto 2016 m. mokslo produkcija
Publikacijų rūšis Gyvulininkystės tech

nologijos fakultetas
Veterinarijos 

fakultetas
Gyvulininkystės 

institutas
Abso

liutusis 
skaičius

Institucijos* 
autorių 
indėlis

Abso
liutusis 
skaičius

Institucijos* 
autorių 
indėlis

Abso
liutusis 
skaičius

Institucijos* 
autorių 
indėlis

Monografijos

Knygų dalys

Vadovėliai 1 1,0
(100 proc.)

Mokomosios knygos 1 0,05
(5,0 proc.)

Straipsniai CA WoS, kurių 
cituojamumo rodiklis > 0 

16 4,06 (25,4 
proc.)

54 26,04
(48,2 proc.)

5 2,47
(49,4 proc.)

Iš jų: straipsniai CA 
WoS, kurių cituojamu
mo rodiklis > 20 proc. 
nuo atitinkamos mokslo 
kategorijos ACR

15 3,71
(24,7 proc.)

49 23,07
(47,1 proc.)

5 2,47
(49,4 proc.)

Straipsniai kitose duomenų 
bazėse

38 24,0
(63,2 proc.)

42 22,45
(53,5 proc.)

16 8,49 (53,1
proc.)

Straipsniai kituose recenzuo-
jamuose žurnaluose

1 0,33
(33,3 proc.)

Patentai 2 0,67
(33,4 proc.)

Iš viso: 55 28,11
(51,1 proc.)

100 50,49
(50,5 proc.)

21 10,96
(52,2 proc.)

* skliaustuose pateiktas institucijos („institucija“ – šiuo atveju yra mokslo institutas) autorių indėlis procentais. 

2016 metais rengiant 2 monografijas dalyvavo tik MF mokslininkai. Išleista 13 naujų vadovė-
lių (2015 m. – 8, 2014 m. – 14), 12 – biomedicinos mokslų srities ir 1 – žemės ūkio mokslų srities. 
Vadovėlių rengimu išsiskiria MF, parengęs 5 vadovėlius.

3.2.1.2–3.2.1.4 paveiksluose palyginti fakultetų ir mokslo institutų 2011–2016 metų reikšmin
go cituojamumo rodiklio darbų institucijos autorių indėlis. Kaip ir kasmet, didžiausias fakul-
tetas – Medicinos fakultetas – tokių publikacijų paskelbė daugiausia. Šio fakulteto mokslininkų 
indėlis rengiant straipsnius taip pat didžiausias. Pažymėtina, kad padidėjo visų fakultetų, iš-
skyrus VSF, mokslininkų produktyvumas. Atkreiptinas dėmesys, kad svarbiausias mokslišku-
mo didėjimo rodiklis yra institucijos autorių indėlio didėjimas reikšmingo cituojamumo lygio 
darbuose.
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,4 47  2011 m. inst. aut. ind.
 2012 m. inst. aut. ind.
 2013 m. inst. aut. ind.

 2014 m. inst. aut. ind.
 2015 m. inst. aut. ind.
 2016 m. inst. aut. ind.

3.2.1.2 pav. 2011–2016 m. LSMU fakultetų publikacijos reikšmingo cituojamumo rodiklio leidiniuose 
(institucijos autorių indėlio dalys)
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 2011 m. inst. aut. ind.
 2012 m. inst. aut. ind.
 2013 m. inst. aut. ind.
 2014 m. inst. aut. ind.
 2015 m. inst. aut. ind.
 2016 m. inst. aut. ind.

3.2.1.3 pav. 2011–2016 m. LSMU mokslo institutų publikacijos reikšmingo  
cituojamumo rodiklio leidiniuose (institucijos autorių indėlio dalys)

Taip pat palyginome, koks yra reikšmingo cituojamumo rodiklio mokslo produkcijos (verti-
nant institucijos autorių indėlį) santykis su visais CA WoS straipsniais tarp fakultetų ir mokslo 
institutų 2011–2016 metais. Pažymėtina, kad EMI, GI, GTF, FF ir VF ir reikšmingo cituojamumo 
rodiklio darbai sudarė daugiau nei 90 proc., o mažiausias rodiklis buvo SF – 70 proc.

Vertinant vienam mokslininkui tenkančių publikacijų skaičių, vadovaujamasi Lietuvos Res-
publikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 patvirtinta Moks-
lo ir studijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodika (Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo ministro 2011 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-572 redakcija). Joje mokslininko viso darbo 
laiko ekvivalentas apibrėžiamas taip: „Atitinkamoje Institucijoje dirbančių mokslininkų skai-
čius, gaunamas sudėjus visų Institucijos mokslo darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtus 
etatus ir 1/3 visų dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, užimtus etatus.“ Publikacijų dalis, tenkanti 
vienam mokslininko etatui, geriausiai atspindi mokslinių tyrimų efektyvumą. Atsižvelgiant į 
tai, kad reikšmingo cituojamumo rodiklio publikacijos šiuo metu yra vienos svariausių ver-
tinant institucijos moksliškumą, ataskaitoje apskaičiuota jų dalis, tekusi vienam mokslininko 
etatui 2011–2016 metais institucijos indėlio dalimis, t. y. vienetais, lemiančiais institucijos moks-
liškumo vertinimą (3.2.1.4–3.2.1.5 pav.). Nustatyta, kad šie MA fakultetų ir institutų 2016 metų 
rodikliai yra geri, t. y. fakultetų sudaro 0,33–0,93 institucijos autorių indėlio dalies, tenkančios 
vienam etatui, o mokslo institutų atitinkamai 0,31–0,8. 2016 metais šie svarbiausių publikacijų 
rodikliai padidėjo FF, EI ir OF. VA fakultetų ir instituto rodikliai 2016 metais yra 0,11–0,70.
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 2012 m.      2013 m.      2014 m.      2015 m.      2016 m.

3.2.1.5 pav. 2011–2016 m. LSMU mokslo institutų publikacijos, tenkančios vienam mokslininko etatui,  
reikšmingo cituojamumo rodiklio leidiniuose (institucijos autorių indėlio dalys)

Įvertinus visų CA WoS bazės ir kitų leidinių, turinčių cituojamumo rodiklį, straipsnių, kurie 
svarbūs mokslininkų ir pedagogų atestacijai bei kvalifikacinių reikalavimų atitikimo vertini-
mui, tenkančių vienam fakultetų ir mokslo institutų mokslininko etatui, 2016 metais duomenis, 
galima teigti, kad 2016 metais geriausi rodikliai buvo EI, SF, OF, FF, VF. Atkreiptinas dėmesys, 
kad GI šis rodiklis mažėja (3.2.1.6 pav.).
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 2012 m.      2013 m.      2014 m.      2015 m.      2016 m.

3.2.1.6 pav. 2012–2016 m. CA WoS bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį,  
LSMU padalinių publikacijos, tenkančios vienam mokslininko etatui (absoliutusis skaičius)

Apibendrinant LSMU mokslo produkciją pagal reikšmingo cituojamumo rodiklio darbų 
skaičių pastaraisiais 2012–2016 metais ir jų dalį, tenkančią vienam mokslininko etatui, gali-
ma teigti – LSMU strateginiai biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sričių tikslai yra vykdomi 
(3.2.1.7 pav.).

 MA fakultetai
 MA institutai
 VA fakultetai
 VA institutas

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

0,3 0,28 0,26
0,33

0,15

0,51

0,46
0,40

0,29
0,24 0,22

0,31
0,32

0,23
0,13 0,11 0,210,18
0,1 0,09

3.2.1.7 pav. LSMU fakultetų ir mokslo institutų reikšmingo cituojamumo rodiklio darbų skaičiaus,  
tenkančio vienam mokslininko etatui, pokyčiai 2012–2016 m. (institucijos autorių dalimis)

Per pastaruosius keletą metų didėja LSMU publikacijų matomumas tarptautinėje mokslinė-
je erdvėje. Tai iliustruoja cituojamumo didėjimas ir didėjantis h indeksas, ypač biomedicinos 
mokslų srities (3.2.1.8–3.2.1.9 pav.).
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3.2.1.8 pav. Biomedicinos mokslų srities publikacijų skaičiaus ir cituojamumo pokyčiai
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Metai Metai

Citavimų skaičius: 594
Citavimas be savicitavimo: 489
Vienos publikacijos citavimo vidurkis: 2,14
h indeksas: 10

3.2.1.9 pav. Žemės ūkio mokslų srities publikacijų skaičiaus ir cituojamumo pokyčiai

Apibendrinant galima teigti, kad LSMU padalinių mokslo produktyvumas yra didelis pagal 
CA WoS duomenų bazės straipsnių skaičių. 2016 metais padidėjo vienam biomedicinos moks-
lų srities mokslininko etatui tenkantis reikšmingo cituojamumo rodiklio publikacijų skaičius – 
0,49 – institucijos autorių dalimis. Padidėjo ir vienam žemės ūkio mokslų srities mokslininko 
etatui tenkantis reikšmingo cituojamumo rodiklio publikacijų skaičius – 0,35 – institucijos auto-
rių dalimis. 

Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. spren-
dimo Nr. 8-6 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvar-
kos pakeitimo“ 14.7 punktu, prorektorės mokslui prof. Vaivos Lesauskaitės teikimu ir rekto-
riaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. P-3.1 „Dėl priedų mokėjimo“, už aktyvią mokslinę veiklą 
ir didelį indėlį, 2013–2015 metais publikuojant LSMU vykdomų tyrimų rezultatus prestižiniuo-
se tarptautiniuose žurnaluose, turinčiuose aukštą cituojamumo rodiklį, 2016 metais buvo pa-
skirta mokėti atlyginimo priedus šiems tyrėjams:



98

Biomedicinos mokslų srities
1. Habil. dr. Abdonui Tamošiūnui
2. Habil. dr. Limui Kupčinskui
3. Dr. Raimundui Sakalauskui
4. Dr. Vilmantei Borutaitei
5. Dr. Adomui Bunevičiui
6. Dr. Juozui Kupčinskui
7. Dr. Ryčiui Ostrauskui
8. Dr. Vitaliui Briedžiui
9. Daliai Virvičiūtei
10. Habil. dr. Arimantui Tamašauskui
11. Dr. Rimantui Benečiui
12. Dr. Sonatai Trumbeckaitei
13. Habil. dr. Julijai Brožaitienei
14. Dr. Laimiui Jonaičiui
15. Habil. dr. Apolinarui Zaborskiui
16. Dr. Valdui Jakštui
17. Habil. dr. Vaivai Lesauskaitei
18. Dr. Dainiui Haroldui Paužai
19. Dr. Daliai Lukšienei
20. Dr. Vyteniui Arvydui Skeberdžiui
21. Dr. Jūratei Klumbienei
22. Dr. Gintarui Juodžbaliui
23. Habil. dr. Virgilijui Ulozui
24. Dr. Skaidrai Valiukevičienei
25. Dr. Jurgitai Skiecevičienei
26. Dr. Gediminui Kiudeliui
27. Dr. Linai Radzevičienei
28. Dr. Liudui Ivanauskui

29. Dr. Janinai Petkevičienei
30. Dr. Kristinai Ramanauskienei
31. Dr. Astrai Vitkauskienei
32. Dr. Vyteniui Pranui Deltuvai
33. Dr. Edgarui Stankevičiui
34. Dr. Žilvinui Dambrauskui
35. Dr. Antanui Gulbinui
36. Habil. dr. Adolfui Toleikiui
37. Dr. Jūratei Butnorienei
38. Dr. Jūratei Macijauskienei
39. Habil. dr. Ramunei Kalėdienei
40. Dr. Juliui Liobikui
41. Habil. dr. Marijai Rūtai Babarskienei
42. Dr. Romaldui Mačiulaičiui
43. Dr. Ričardui Radišauskui
44. Dr. Skaidriui Miliauskui
45. Dr. Aušrai Kavoliūnienei
46. Dr. Linai Jaruševičienei
47. Dr. Virginijai Dulskienei
48. Dr. Renatai Kučienei
49. Dr. Kristinai Rysevaitei-Kyguolienei
50. Dr. Vilijai Malinauskienei

Žemės ūkio mokslų srities
1. Dr. Elenai Bartkienei
2. Dr. Mindaugaui Malakauskui
3. Dr. Pauliui Matusevičiui
4. Dr. Modestui Ružauskui
5. Habil. dr. Sauliui Petkevičiui

3.3. LSMU padalinių, gavusių papildomą finansavimą mokslinės veiklos plėtrai,  
vertinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo perspektyvos

Remdamasis 2011 m. gegužės 4 d. LSMU tarybos nutarimu Nr. 3-1 „Dėl 2011–2016 m. Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano patvirti-
nimo“, LSMU aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) projektuose 
bei skatina mokslininkus rengti konkursinio finansavimo projektus mokslinių tyrimų infra-
struktūrai atnaujinti.

Atlikta preliminari mokslo programų ir pajamų, papildžiusių pagrindinę valstybės subsidiją 
mokslui, analizė vartojant Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos duomenis. Įver-
tintas gautas papildomas finansavimas iš LMT, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 
(MITA), Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), užsakomųjų 
projektų su ūkio subjektais ir valstybinėmis institucijomis, tarptautinių projektų, taip pat para-
ma iš įvairių šaltinių, kuriuose dalyvauja LSMU fakultetai ir LSMU mokslo institutai. Vadovau-
jantis Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos duomenimis, buvo vertintos ne panau-
dotos, o gautosios lėšos. Tarptautiniai projektai – tai 7BP, HORIZON 2020, COST programos ir 
tarptautinės programos, inicijuotos, koordinuojamos ir vykdomos trečiosiose šalyse, tarptauti-
nių organizacijų, dvišalio ir trišalio bendradarbiavimo sutartys.

3.3.1 paveiksle pateikiamos per 2016 metus gautos papildomos finansavimo lėšos bei paly-
ginti 2010–2016 metų duomenys. 2016 metais fakultetų ir institutų, vykdančių biomedicinos ir 
žemės ūkio mokslų projektus, papildomas mokslo finansavimas siekė beveik 2,6 milijonų eurų 
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(MA fakultetai pritraukė 988 670 Eur, o MA institutai – 841 712 Eur lėšų). VA fakultetai ir Gyvu-
lininkystės institutas taip pat aktyviai dalyvavo vykdant projektus bei pritraukiant lėšas, kurios 
sudarė 739 900 Eur. 2016 m. didžiausią dalį pritrauktų projektinių lėšų sudarė LMT projektinės 
lėšos. Remiantis pastarųjų septynerių metų duomenimis, 2010–2016 m. didžiausią papildomą 
finansavimą (aukščiausias vidurkis) turėjo MA fakultetai.

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
 LSMU MA institutų papildomas 

finansavimas (tūkst. Eur) 467,7 1810,96 1201,89 1493,27 1330,84 985,18 841,71

 LSMU MA fakultetų papildomas 
finansavimas (tūkst. Eur) 409,3 8949,39 4183,11 10 149,37 7937,73 7976,47 988,67

 LSMU VA instituto papildomas 
finansavimas (tūkst. Eur) 348,59 961,65 562,35 421,06 575,46 579,04 421,15

 LSMU VA fakultetų papildomas 
finansavimas (tūkst. Eur) 1007,41 3519,61 4031,24 907,44 3087,55 2483,39 318,75
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3.3.1 pav. 2010–2016 metais gautos papildomo finansavimo lėšos mokslinės veiklos plėtrai,  
LSMU fakultetuose ir institutuose (tūkst. Eur)*.

* pateikiama be ES struktūrinių fondų skiriamų lėšų (baigėsi 2007–2013 m. 
ES paramos laikotarpio metu projektams skirtų lėšų panaudojimas).

Remiantis preliminariais Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybos apskaičiavimais, 
2016 metais iš LMT finansuojamų projektų MA fakultetai gavo 589 763 Eur lėšų, tarptautinių 
projektų lėšos sudarė 272 310 Eur (3.3.1 lentelė). Lėšos, gautos iš sutarčių su ūkio subjektais 
LSMU MA fakultetų mokslo projektams, palyginti su 2015 m., sumažėjo nuo 82 310 Eur iki 
50 942 Eur. Paramos lėšos, kaip ir 2015 m., buvo apie 10 000 Eur (2016 m. – 9 978 Eur). 65 677 
Eur MITA skyrė subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymams remti. Dau-
giausia papildomų lėšų iš visų projektų gavo Medicinos fakultetas.

2016 metais VA fakultetams dalyvaujant tarptautiniuose projektuose buvo gauta 20 666 Eur 
papildomų lėšų, LMT projektų finansavimas VA fakultetuose siekė 124 851 Eur (3.3.1 lentelė). 
Gautos lėšos iš projektų su ūkio subjektais VA fakultetuose sumažėjo nuo 50 010 Eur (2015 m.) 
iki 11 123 Eur. 27 771 Eur MITA skyrė subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
užsakymams remti. NMA papildomas finansavimas moksliniams tyrimams, renginiams ir se-
minarams sudarė 129 134 Eur. Paramos lėšos sudarė 5 203 Eur.

2016 metais LSMU MA mokslo institutų pagrindinis papildomo finansavimo šaltinis buvo 
sutartys su LMT. 2016 metais pritrauktos papildomos LMT lėšos sudarė 760 459 Eur (3.3.2 lente-
lė). Papildomas finansavimas, gautas iš tarptautinių projektų, sumažėjo 5 kartus ir siekė 23 734 
Eur. Palyginti su 2015 metais, MITA skyrė per pusę mažiau skatinamųjų lėšų, tik 45 690 Eur. 
Paramos lėšos LSMU MA institutams sudarė 11 829 Eur.

2016 metais LSMU VA Gyvulininkystės instituto finansavimas, gautas iš LMT, sudarė 4 344 
Eur, o iš tarptautinių projektų – 23 226 Eur. Mokslo tyrimams, renginiams ir seminarams Gy-
vulininkystės institutui NMA skyrė 67 509 Eur, MITA – 19 563 Eur. Gautos lėšos iš projektų su 
ūkio subjektais 2016 metais VA GI siekė 306 510 Eur.



100

3.3.1 lentelė
LSMU fakultetų dalyvavimas LMT, tarptautiniuose projektuose ir projektuose  

su ūkio subjektais bei 2016 metais gautos lėšos
Metai Fakultetai LMT finansuojami 

projektai
Tarptautiniai 

projektai
Projektai su ūkio 

subjektais
Iš viso

(tūkst. Eur)
Skai
čius

Lėšos
(tūkst. Eur)

Skai
čius

Lėšos
(tūkst. Eur)

Skai
čius

Lėšos 
(tūkst. Eur)

2016 m. Medicinos fakultetas 23 544,84 4 45,23 3 18,31 608,38

Farmacijos fakultetas 2 23,48 0 0,00 13 32,63 56,11
Odontologijos fakultetas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Slaugos fakultetas 3 21,44 1 6,8 0 0,00 28,24
Visuomenės sveikatos 
fakultetas

0 0,00 3 220,28 0 0,00 220,28

Gyvulininkystės 
technologijos fakultetas

0 0,00 0 0,00 2 7,50 7,50

Veterinarijos fakultetas 5 124,85 3 20,67 2 3,62 149,14

Iš viso: 33 714,61 11 292,98 20 62,06 1069,65

3.3.2 lentelė
LSMU mokslo institutų dalyvavimas LMT, tarptautiniuose projektuose  

ir projektuose su ūkio subjektais bei 2016 metais gautos lėšos
Metai Institutai LMT finansuojami

projektai
Tarptautiniai

projektai
Projektai su ūkio 

subjektais
Iš viso
(tūkst. 
Eur)Skai

čius
Lėšos

(tūkst. Eur)
Skai
čius

Lėšos
(tūkst. Eur)

Skai
čius

Lėšos
(tūkst. Eur)

2016 m.

Kardiologijos institutas 13 397,59 1 20,85 0 0,00 418,44
Neuromokslų institutas 5 134,66 1 1,5 0 0,00 136,16
Elgesio medicinos 
institutas

0 0,00 1 1,38 0 0,00 1,38

Endokrinologijos 
institutas

4 228,21 2 0,00 0 0,00 228,21

Gyvulininkystės 
institutas

1 4,34 3 23,23 5 306,51 334,08

Iš viso: 23 764,80 8 46,96 5 306,51 1118,27

3.3.1. Mokslinis konkursinis finansavimas, vykdomas LMT
Lietuvos sveikatos mokslo universitetas LMT organizuojamuose projektuose aktyviai daly-

vauja nuo 2010 m. 2016 m. buvo vykdomi 56 įvairūs LMT mokslo projektai. Daugiausia papil-
domų lėšų buvo pritraukta dalyvaujant nacionalinės programos „Sveikas senėjimas“ ir moksli-
ninkų grupių projektuose (atitinkamai gauta 653 529 Eur ir 491 586 Eur). Pažymėtina, kad LMT 
mokslo konkursinis finansavimas MA projektams 2016 metais sudarė net 1 350 222 Eur, o VA 
papildomas finansavimas sudarė 129 195 Eur (3.3.1.1 lentelė).

Nacionalinės mokslo programos. 2013 m. spalio 11 d. LR švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu Nr. V-949 buvo patvirtintas Nacionalinių mokslo programų sąrašas, kurį sudaro 5 
programos (1. „Modernybė Lietuvoje“; 2. „Gerovės visuomenė“; 3. „Link ateities technologi-
jų“; 4. „Sveikas senėjimas“; 5. „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“). Aktyviausiai 
2016 m. LSMU mokslininkai dalyvavo programoje „Sveikas senėjimas“ (vykdė 15 projektų). 
Vienas projektas buvo vykdomas programoje „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“.

Mokslininkų grupių projektai. 2016 metais LSMU mokslininkai dalyvavo 21 mokslininkų gru-
pių projekte, iš kurių 9 buvo bendri su kitais universitetais ir institucijomis (Vilniaus universitetu, 
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Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno technologijos universitetu, Oto fon Gerikės (Otto von Guericke) 
universitetu (Vokietija) ir Kylio (Christian-Albrechts) universitetu (Vokietija).

Tarptautinės programos. 2016 metais LSMU mokslininkai dalyvavo keturiose LMT finan-
suojamose tarptautinėse programose: Lietuvos–Šveicarijos programa (2 projektai) ir Atviros 
partnerystės mokslo projektai (2 projektai), Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 
(1 projektas) ir EuroNanoMed II programa (1 projektas).

3.3.2. Tarptautiniai projektai
Siekiama patenkinti visuomenės poreikius ir paskatinti greitesnę mokslinių tyrimų ir tech-

nologijų inovacijų plėtrą, Europos Sąjunga remia tarptautinius, tarpdisciplininius projektus, ku-
rie padėtų išspręsti minėtas problemas. „7BP“, „HORIZON 2020“ ir COST programos padeda 
įveikti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos, skatina kurti komerciškus produktus ir remia 
Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas vi-
sose mokslinių tyrimų srityse.

2016 m. LSMU mokslininkai aktyviai dalyvavo „7BP“, „HORIZON 2020“ ir COST programų 
projektuose.

Septintoji bendroji programa (7BP). LSMU dalyvauja 1 specifinėje programoje:
1. Bendradarbiavimas:

 ▪ teminė sritis / veikla Sveikata (HEALTH; 2 projektai):
1) „Early Prevention of Diabetes Complications in people with Hyperglycaemia in 

Europe“ (e-PREDICE, 2012–2016), vadovė – doc. dr. D. Veličkienė;
2) „Comparative effectiveness research of exizting technologies for prevention, 

diag nosis and treatment of cardiovascular diseases“ (DISCHARGE, 2014–2019), 
vadovė – doc. dr. G. Šakalytė.

 ▪ teminė sritis / veikla Maistas, žemės ūkis, žuvininkystė ir biotechnologijos (ERANET, 
2 projektai):
1) „Tackling the parasitological challenges arising from organic farming practices“ 

(PROPARA, ERANET, Core Organic Plus, 2015–2018), vadovas – prof. habil. dr. 
S. Petkevičius.

2) „Improving animal health and welfare in organic cattle milk production through 
breeding and management“ (ORGANICDAIRYHEALTH, ERANET, Core Orga-
nic Plus, 2015–2017), vadovas – dr. V. Ribikauskas.

HORIZON 2020 programa. LSMU mokslininkai dalyvavo penkiuose HORIZON 2020 pro-
gramos projektuose.

Biomedicinos mokslo krypties mokslininkai dalyvavo šiuose projektuose:
1. „Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies“ (ATHLOS, 

2015–2020), vadovas – prof. habil. dr. A. Tamošiūnas.
2. „Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced 

age in Europe: the ADVANTAGE initiative“ (ADVANTAGE, 2016–2019), vadovė – prof. 
dr. J. Macijauskienė.

Projekto „Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing“ (HEALTH-
TECH, 2015–2016), vadovė – prof. habil. dr. V. Lesauskaitė, paraiškos rengimui buvo skirtos ES 
lėšos.

Žemės ūkio mokslo krypties mokslininkai dalyvavo šiuose projektuose:
1. „Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional pro-

ducts and sustainable pork chains“ (TREASURE, 2015–2019), vadovė – dr. V. Razmaitė.
2. „European research area on sustainable animal production systems“ (SusAn, 2016–2021), 

vadovė – dr. V. Juškienė.
COST programa. LSMU mokslininkai dalyvavo net 18 COST projektų.
Biomedicinos mokslo krypties mokslininkai dalyvavo 11 COST programos projektuose:
1. „Adapting European Health Systems to diversity“ (ADAPT, 2011–2016), vadovas – prof. 

dr. L. Šumskas.
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2. „GnRH defiency: Elucidation of the neuroendocrine control of human reproduction“ 
(2012–2016), vadovė – prof. dr. R. Verkauskienė.

3. „Development orifins of chronic lung disease“ (2012–2016), vadovas – prof. K. Malakaus-
kas.

4. „An integrated European platform for pancreas cancer research: from basic science to 
clinical at public health intervantions for a rare disease“ (2012–2016), vadovas – prof. dr. 
G. Barauskas.

5. „New generation biomimetic and customized implants for bone engineering“ (2013–
2017), vadovas – prof. dr. G. Juodžbalys.

6. „Development and implementation of European Standards on prevention of occupatio-
nal skin diseases“ (STANDERM, 2013–2016), vadovė – G. Šliuževičienė.

7. „Better understanding the heterogeneity of Tinnitus to improve and develop new tra-
etments“ (TINNET, 2014–2018), vadovė – prof. dr. I. Ulozienė.

8. „Building Intrapartum Research Through Health: An interdisciplinary whole system 
approach to understanding and contextualising physiological labour and birth Structu-
ring“ (BIRTH, 2014–2018), vadovė – dr. G. Širvinskienė.

9. „Rationing-missed nursing care: an international and multidimensional problem“ (2016–
2020), vadovė – doc. dr. O. Riklikienė.

10. „Mitochondrial mapping: Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment“ (MITOEA-
GLE, 2016–2020), vadovė – prof. dr. V. Borutaitė.

11. „An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks“ 
(2016–2020), vadovas – prof. dr. K. Malakauskas.

Žemės ūkio mokslo krypties mokslininkai dalyvavo 7 COST programos projektuose:
1.  „Epigenetics and Periconception Environment – Periconception environment as an epi-

genomic lever for optimising food production and health in livestock“ (EPICONCEPT, 
2012–2016), vadovė dr. – dr. R. Nainienė.

2. „Large-scale methane measurements on individual ruminants for genetic evaluations“ 
(2013–2017), vadovė – dr. V. Juškienė.

3. „European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections“ (EURNEGVEC, 
2013 2017), vadovas – prof. habil. dr. S. Petkevičius.

4. „New and Emerging challenges and opportunities in wastewater REUSe“ (NEREUS, 
2014–2018), vadovė – prof. dr. J. Šiugždaitė.

5. „Anti-microbial coating innovations to prevent infectiuos diseases“ (AMCI, 2015–2019), 
vadovė – prof. dr. J. Šiugždaitė.

6. „Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens“ (Group-
HouseNet, 2016–2020), vadovė – dr. V. Juškienė.

7. „Understanding and combating African Swine Fever in Europe“ (ASF-STOP, 2016–2020), 
vadovas – prof. dr. A. Stankevičius.

3.3.3. Pritrauktos lėšos per konkursinio finansavimo projektus mokslinių tyrimų infrastruktūrai 
atnaujinti
Viena iš 2011–2016 m. LSMU strateginės plėtros gairių buvo skatinti mokslininkus rengti 

konkursinio finansavimo projektus mokslinių tyrimų infrastruktūrai atnaujinti. Šis strateginio 
plano kriterijus – pritrauktos lėšos per konkursinio finansavimo projektus mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai atnaujinti – pradėtas vertinti 2012 metais.

2012–2015 m. LSMU aktyviai dalyvaujant ES struktūriniuose ir LMT finansuojamuose pro-
jektuose, buvo skiriama nemažai lėšų MTEP infrastruktūrai gerinti ir MTEP veikloms vykdyti 
skirtai įrangai atnaujinti – vien 2015 m. MTEP infrastruktūrai buvo skirta 9 105,13 tūkst. Eur. 
2016 m. MTEP infrastruktūrai LSMU skyrė daug mažiau lėšų (91,71 tūkst. Eur), nes buvo sie-
kiama vykdyti ankstesniais metais įsigytos įrangos įveiklinimą, gerinti MTEP veiklų kokybę, 
komercinimo, bendradarbiavimo su verslu apimties plėtrą (užsakomieji projektai su ūkio sub-
jektais, gautos lėšos, bendri projektai, patentų paraiškos ir kt.).
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3.4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų tikslas ir uždaviniai grindžia-
mi galiojančių Lietuvos teisės aktų, susijusių su doktorantūra, nuostatomis, o studijų procesą 
ir daktaro disertacijos rengimą siekiama priartinti prie Europos universitetų asociacijos (EUA) 
Zalcburgo II rekomendacijų (2010). 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros tikslas – rengti biomedicinos, fizinių 
ir žemės ūkio mokslų sričių tam tikrų mokslo krypčių aukščiausiosios kompetencijos moksli-
ninkus, vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus žmonių ir gyvūnų sveikatinimui, patologinių pro-
cesų patogenezei analizuoti, ligų priežastims, jų profilaktikai, gydymo ir reabilitacijos mokslu 
pagrįstiems metodams kurti ir taikyti siekiant išsaugoti bei stiprinti žmonių ir gyvūnų sveikatą 
bei gerovę. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra patvirtintos šių mokslo sričių, krypčių 
doktorantūros teisės:

1. Biomedicinos mokslų srities, biologijos krypties (01B).
2. Biomedicinos mokslų srities, medicinos krypties (06B).
3. Biomedicinos mokslų srities, odontologijos krypties (07B).
4. Biomedicinos mokslų srities, farmacijos krypties (08B).
5. Biomedicinos mokslų srities, visuomenės sveikatos krypties (09B).
6. Biomedicinos mokslų srities, slaugos krypties (10B).
7. Biomedicinos mokslų srities, biofizikos krypties (02B) kartu su Vytauto Didžiojo univer-

sitetu; LSMU koordinuojančioji institucija.
8. Fizinių mokslų srities, biochemijos krypties (04P) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu 

(VDU), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, M. Nenckio eksperimentinės biologi-
jos institutu (Lenkija) – VDU koordinuojančioji institucija.

9. Žemės ūkio mokslų srities, veterinarijos krypties (02A).
10. Žemės ūkio mokslų srities, zootechnikos krypties (03A).
2016 m. buvo vykdoma žemės ūkio mokslų srities veterinarijos ir zootechnikos mokslo kryp-

čių 2011–2015 metų laikotarpio doktorantūros studijų vertinimas. Remiantis 2013-12-16 Lietu-
vos mokslo tarybos nutarimu Nr. VIII-12 patvirtintu mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos 
aprašu, doktorantūros vertinimo kriterijai buvo šie:

1. Doktorantūros komiteto veikla.
2. Doktorantūros reglamento nuostatų laikymasis.
3. Doktorantūros studijų vykdymas.
4. Disertacijos gynimo tvarka.
5. Doktorantūros efektyvumas.
6. Apeliacijų ir mokslo laipsnio atšaukimų (jei tokių būta) nagrinėjimas.
Doktorantūros vertinimo išvada: doktorantūrą tęsti.

3.4.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantai
2016 metais Universitete studijavo 260 doktorantų: 214 nuolatinių studijų biomedicinos 

mokslų srities doktorantų, 42 nuolatinių studijų žemės ūkio mokslų srities doktorantai, 1 nuola-
tinių studijų fizinių mokslų srities doktorantas, 1 ištęstinių studijų biomedicinos mokslų srities 
doktorantas ir 3 ištęstinių studijų žemės ūkio mokslų srities doktorantai. Dalies doktorantų stu-
dijos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kitų – Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšomis (3.4.1.1 lentelė). Universitete studijavo 1 doktorantas iš Kazachstano 
Respublikos, apgynęs daktaro disertaciją 2016 metais. 
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3.4.1.1 lentelė

Lietuvos sveikatos mokslų universitete studijuojančių doktorantų skaičius  
pagal finansavimo pobūdį

Kodas Mokslo kryptis Nuolatinių studijų 
doktorantų skaičius, 

finansuojamas 
biudžeto lėšomis

Ištęstinių studijų 
doktorantų skaičius, 

finansuojamas 
biudžeto lėšomis

Nuolatinių studijų 
doktorantų skaičius, 

finansuojamas ES 
struktūrinių fondų lėšomis 

01B Biologija 19 1
02B Biofizika 5 1
06B Medicina 102 13
07B Odontologija 8 5
08B Farmacija 12
09B Visuomenės sveikata 19 1 6
10B Slauga 17 5
02A Veterinarija 17 2 5
03A Zootechnika 15 1 5
04P Biochemija 1

Iš viso: 215 4 41

Doktorantūros studijos vyksta visuose pagrindiniuose Universiteto padaliniuose (3.4.1.2 len-
telė).

3.4.1.2 lentelė

2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete studijuojantys doktorantai  
pagal mokslo kryptis

Mokslo kryptis Padalinys Iš viso:
MF OF FF VSF SF NI EI KI EMI GTF VF GI

Biologija – 01B 14 2 3 1 20
Biofizika – 02B 6 6
Medicina – 06B 101 3 3 1 4 3 115
Odontologija – 07B 13 13
Farmacija – 08B 12 12
Visuomenės sveikata – 09B 2 22 1 1 26
Slauga – 10B 1 18 3 22
Veterinarija – 02A 24 24
Zootechnika – 03A 13 4 4 21
Biochemija – 04P 1 1

Iš viso: 118 13 12 22 21 6 1 14 7 14 28 4 260

2016 m. liepos 21 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-670 2016 m. priimtų dokto-
rantų studijos finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Vadovaujantis 
priėmimo į doktorantūrą kriterijais ir atsižvelgiant į esamą padalinio mokslinę bazę, mokslinį 
įdirbį, poreikį atnaujinti mokslo ir pedagoginį personalą bei padalinio doktorantų studijų veiks-
mingumą, 2016 m. į nuolatinės studijų formos doktorantūrą priimta 41 biomedicinos mokslų 
srities, 1 fizinių mokslų srities ir 7 žemės ūkio mokslų srities doktorantai.

Lietuvos mokslo taryba 2016 m., kaip ir ankstesniais metais, skelbė konkursą papildomoms 
doktorantūros vietoms gauti. Mokslo ir studijų institucijų ir individualių mokslininkų prašymai 
papildomai doktorantūrai vykdyti buvo atrenkami atsižvelgiant į pasiūlytas doktorantūros te-
matikas ir mokslo sričių (krypčių) plėtros poreikių atitiktį, į doktorantūros vadovų kompetenci-
ją, taip pat į kiekvienos mokslo srities gautų siūlymų skaičių.
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LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-666 Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetui patvirtintos 5 papildomos doktorantūros vietos (3.4.1.3 lentelė), finansuo-
jamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis biomedicinos mokslų srities medicinos, 
odontologijos, visuomenės sveikatos ir slaugos krypčių bei žemės ūkio mokslų srities zootech-
nikos krypties.

3.4.1.3 lentelė

2016 m. Universiteto mokslininkų, kurių siūlymai buvo atrinkti  
papildomos doktorantūros vietoms, sąrašas

Nr. Doktorantūros vadovas Mokslo sritis, kryptis Doktorantūros tematika

1. Prof. habil. dr. Virgilijus 
Ulozas

Biomedicinos mokslai
medicina – 06B

Balso sutrikimų automatinės analizės sis-
tema

2. Prof. dr. Gintaras Juodžbalys Biomedicinos mokslai
odontologija – 07B

Kokybinis žandikaulių kaulinės struktūros 
vertinimas bei žandikaulių kaulinių defek-
tų regeneracija bioinžineriniais metodais

3. Prof. dr. Nida Žemaitienė Biomedicinos mokslai
visuomenės sveikata – 09B

Savižudybių sąsajos su ličio koncentracija 
organizme ir aplinkoje

4. Prof. dr. Rimtautas Gudas Biomedicinos mokslai
slauga – 10B

Jauno amžiaus fiziškai aktyvių asmenų, 
patyrusių kelio sąnario priekinio kryžmi-
nio raiščio traumą, tolimųjų gydymo re-
zultatų įvertinimas

5. Prof. dr. Elena Bartkienė Žemės ūkio mokslai
zootechnika – 03A

Šalutinių gamybos produktų taikymas mik-
roorganizmų įkapsuliavimui / įmobili za vi-
mui bei tvarių ir antimikrobinėmis savybė-
mis pasižyminčių pašarų priedų gamybai

2016 metais konkursiniu ir bendruoju priėmimu priimtų doktorantų skirstinys pagal kryptis 
ir padalinius pateiktas 3.4.1.4 lentelėje.

3.4.1.4 lentelė

2016 m. priimti doktorantai į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą  
pagal mokslo kryptis ir pagrindinius padalinius 

Mokslo kryptis Padalinys Iš viso:
MF OF FF VSF SF KI NI EMI GTF VF GI

Biologija – 01B 2 1 1 4
Biofizika – 02B 2 2
Medicina – 06B 23 1 1 25
Odontologija – 07B 2 2
Farmacija – 08B 2 2
Visuomenės sveikata – 09B 5 1 6
Slauga – 10B 4 4
Veterinarija– 02A 3 3
Zootechnika – 03A 1 2 2 5
Biochemija – 04P 1 1

Iš viso: 25 2 2 5 4 3 3 2 1 5 2 54
 
2016 m. biomedicinos mokslų srities doktorantai rinkosi studijuoti dalykus iš 119 parengtų 

studijų dalykų, t. y. 114 pasirenkamųjų ir 5 privalomųjų. Žemės ūkio mokslų srities doktorantai 
rinkosi studijų dalykus iš 26, t. y. iš 24 pasirenkamųjų ir 2 privalomųjų.

2016 m. rugsėjo–spalio mėn. visi studijuojantys doktorantai buvo atestuoti doktorantūros 
komitetuose įvertinus jų atliktą mokslo tiriamąjį darbą ir paskelbtas publikacijas.
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Nuo 2012 m. Lietuvos mokslo taryba vykdo paramos konkursą doktorantams, aktyviai vyk-
dantiems mokslinius tyrimus. Konkursinė parama doktorantams skiriama siekiant skatinti 
mokslinį doktorantų iniciatyvumą, remti doktorantų mokslines tiriamąsias ar kūrybines idėjas 
ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Vadovaujantis Lietuvos mokslo ta-
rybos pirmininko 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl 2016 metų doktorantų stipen-
dijų už akademinius pasiekimus skyrimo“ buvo paskirtos stipendijos 15 LSMU biomedicinos 
mokslų srities doktorantų iš 43 aplikavusių ir 1 LSMU žemės ūkio mokslų srities doktorantui iš 
6. Bendra paramos vertė – 37,84 tūkst. Eur: biomedicinos mokslų srities doktorantams – 35,26 
tūkst. Eur; žemės ūkio mokslų srities doktorantui – 2,58 tūkst. Eur.

Kartu su stipendija už akademinius laimėjimus vieną kartą per metus gali būti suteikta ne 
didesnė kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio parama kelionės į tarptautinį mokslo renginį 
pristatyti savo mokslinį tyrimą išlaidoms padengti. 2016 m. buvo paskelbti 2 kvietimai paramai 
gauti. Paramą doktoranto akademinei išvykai gavo 3 biomedicinos mokslų srities doktorantai 
ir 1 žemės ūkio mokslų srities doktorantė. 

2013 m. pradėtas doktorantūros studijų kokybės vertinimas buvo tęsiamas ir 2016 m. Vado-
vaujantis 2013 m. birželio 12 d. LSMU studijų kokybės stebėsenos komisijos posėdžio protokolu 
Nr. 4, patvirtinta doktorantų apklausos anketa, 2016 m. rugsėjo mėnesį buvo atlikta doktorantų 
apklausa, kurios rezultatai parodė, kad:

1. Dauguma doktorantų puikiai ir labai gerai vertina doktorantūros studijas.
2. Dauguma doktorantų puikiai ir labai gerai vertina mokslinių vadovų ir konsultantų da-

lyvavimą doktorantūros procese.
3. Palyginti su 2013 m., 2016 m. sumažėjo doktorantų, nurodančių materialiųjų išteklių 

doktorantūrai vykdyti trūkumą.
Apklausos rezultatai skelbiami Universiteto tinklalapyje.

3.4.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų veiksmingumas 
2012 metais buvo priimti 45 biomedicinos mokslų srities ir 9 žemės ūkio mokslų srities dokto-

rantai. 26 biomedicinos mokslų srities ir 4 žemės ūkio mokslų srities doktorantai baigė studijas. 
2 biomedicinos mokslų srities doktorantai nutraukė studijas savo noru. Pratęstas doktorantūros 
studijų laikas dėl ligos, gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų 17 biomedicinos mokslų srities 
doktorantų ir 5 žemės ūkio mokslų srities doktorantams. 

2012 m. įstojusių ir 2016 m. baigusių doktorantūros studijas doktorantų laidos bendros situ-
acijos analizė pateikiama 3.4.2.1 lentelėje. 

3.4.2.1 lentelė

Bendrieji 2012 m. įstojusių ir 2016 m. baigusiųjų doktorantūros studijas  
doktorantų laidos duomenys

Mokslo kryptis Priimta
2012 m.

Nebaigė /
baigė  

2016 m.

Apgynė  
disertaciją 

arba patvirtin
ta gynimo data

Teigiamos bai
giamosios atas
kaitos, rengia 

disertacijas

Pratęstas 
doktoran

tūros 
laikas

Nutrauk
tos 

studijos

Biologija – 01B 4 0/4 1 3
Biofizika – 02B 1 0/1 1
Medicina – 06B 23 14/9 1 8 13 1
Odontologija – 07B 2 0/2 2
Farmacija – 08B 4 1/3 3 1
Visuomenės sveikata – 09B 7 1/6 2 4 1
Slauga – 10B 4 3/1 1 2 1
Veterinarija – 02A 5 2/3 1 2 2
Zootechnika – 03A 4 3/1 1 3

Iš viso: 54 24/30 7 23 22 2
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Analizuotas 2012–2016 metų doktorantų laidos studijų veiksmingumas palygintas su 2011–
2015 m., 2010–2014 m., 2009–2013 m., 2008–2012 m., 2007–2011 m. ir 2006–2010 m. doktorantų 
laidomis (3.4.2.2 lentelė). Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad galutiniai veiksmingumo rodikliai 
gali būti vertinami tik tada, kai baigia visi tos laidos doktorantai, o šis procesas kartais užtrunka 
ilgiau dėl įvairių priežasčių – dažniausiai dėl akademinių atostogų, susijusių su vaiko gimimu ir 
auginimu iki 3 metų, ligų ir kt. Todėl kasmet veiklos ataskaitai yra tikslinami ankstesniųjų metų 
rezultatai ir pateikiami galutiniai aptariamo laikotarpio rezultatai.

3.4.2.2 lentelė

Biomedicinos mokslų srities ir žemės ūkio mokslų srities  
doktorantūros studijų veiksmingumo palyginimas

Laida Biomedicinos mokslų srities doktorantūros 
studijų veiksmingumas (apgynusiųjų 

daktaro disertacijas ir baigusiųjų 
doktorantūrą santykis proc.)

Žemės ūkio mokslų srities doktorantūros 
studijų veiksmingumas (apgynusiųjų 

daktaro disertacijas ir baigusiųjų 
doktorantūrą santykis proc.)

2006–2010 m. 83 91
2007–2011 m. 87 80
2008–2012 m. 82 69
2009–2013 m. 82 75
2010–2014 m. 81 86
2011–2015 m. 91 100
2012–2016 m. 70

Tikėtinas veiksmingumas,  
gynimo terminas iki 2017-08-31

80
Tikėtinas veiksmingumas,  

gynimo terminas iki 2017-08-31

Apibendrinant doktorantūros laidų, baigusių doktorantūros studijas per pastaruosius me-
tus, rezultatus galima teigti, kad studijų eiga yra sklandi ir doktorantūros studijos yra veiksmin-
gos (baigusiųjų doktorantūrą ir apgynusiųjų daktaro disertacijas santykis).

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (toliau – MOSTA) doktorantūros studijų 
veiksmingumą vertina apskaičiuodamas santykį tarp apgynusiųjų daktaro disertacijas ir įsto-
jusiųjų į doktorantūrą. Pageidautinas visų universitetų veiksmingumas būtų 70 proc. LSMU 
doktorantūros studijų veiksmingumas, apskaičiuotas tuo metodu, pateiktas 3.4.2.1 paveiksle.

2014 m.

83

61,5

90

80

70

60

50

40

30
2011 m.

62

42,9

2012 m.

76,9

66,7

2013 m.

64,2

56,3

2015 m.

66,1

66,7

2016 m.

73

57,1

 LSMU biomedicinos sri-
ties doktorantų veiksmingumas

 LSMU žemės ūkio srities 
doktorantų veiksmingumas

 Pageidautinas vidurkis 
70 proc.

3.4.2.1 pav. LSMU doktorantų, apgynusių disertacijas 2011–2016 m., studijų veiksmingumo analizė (proc.)

2016 metais Universiteto doktorantai apgynė 27 biomedicinos mokslų srities ir 4 žemės ūkio 
mokslų srities daktaro disertacijas. 2016 metais 3 asmenys, iš kurių 2 biomedicinos mokslų sri-
ties ir 1 žemės ūkio mokslų srities, gynė daktaro disertacijas eksternu. 
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2011–2015 m. biomedicinos mokslų srities doktorantų laidos (n = 19) ir žemės ūkio mokslų 
srities doktorantų laidos (n=2) vienam doktorantui tenkančių publikacijų skaičius palygintas su 
2010–2014 m. ir 2009–2013 m. laidų duomenimis (3.4.2.2 pav.). Vertinimo kriterijai – straipsnių 
skaičius duomenų bazės CA WoS leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį, bei kituose re-
cenzuojamuose žurnaluose

Biomedicinos doktorantai
2011–2015 laida

Biomedicinos doktorantai
2010–2014 laida

Žemės ūkio doktorantai
2011–2015 laida

Žemės ūkio doktorantai
2010–2014 laida

0 2 4

  Straipsniai kituose 
recenzuojamuose žurnaluose

  Straipsniai duomenų bazės 
Clarivate Analytics Web of 
Science leidiniuose turinčiuose 
cituojamumo rodiklį

1,2

0,9

1

0,7 1,3

1,5

1,6

1,9 3,1

2,5

2,5

2,0

3.4.2.2 pav. Vienam doktorantui tenkančios publikacijos

Pažymėtina, kad dauguma doktorantų savo rezultatus skelbia reikšmingo cituojamumo ro-
diklio leidiniuose. 

Doktorantūros studijų veiksmingumas neatsiejamas nuo tolesnės buvusio doktoranto, ta-
pusio mokslininku, karjeros. Todėl kasmet analizuojama, kaip įdarbinami Lietuvos sveikatos 
mokslų universitete disertacijas apgynę doktorantai. Pastarųjų metų duomenimis, apie 80 proc. 
apgynusių biomedicinos mokslų srities doktorantų tęsia mokslinį darbą LSMU. Apie 50 proc. 
žemės ūkio mokslų srities disertacijas apgynusių doktorantų tęsia mokslinį darbą Universitete 
(3.4.2.3, 3.4.2.4 lentelės). Dalis apsigynusiųjų doktorantų dirba mokslinį darbą kitose Lietuvos ir 
užsienio mokslo ir studijų institucijose.

3.4.2.3 lentelė

Biomedicinos mokslų srities daktaro disertacijas  
apgynusiųjų mokslinės karjeros stebėsena 2011–2016 m.

Metai,  
kada apginta 

disertacija

Apgynė  
disertaciją
(abs. sk.)

Dirba LSMU
po 1 metų nuo

gynimo (abs. sk.)

Dirba LSMU
po 1 metų nuo  
gynimo (proc.)

Dirba LSMU
po 3 metų nuo  
gynimo (proc.)

2011 m. 34 30 88,2 70,6
2012 m. 34 31 91,2 73,5
2013 m. 34 26 76,5 70,6
2014 m. 44 36 81,8
2015 m. 37 32 86,5
2016 m. 27 18 66,7
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3.4.2.4 lentelė

Žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijas  
apgynusiųjų mokslinės karjeros stebėsena 2011–2016 m.

Metai,  
kada apginta  

disertacija

Apgynė  
disertaciją
(abs. sk.)

Dirba LSMU
po 1 metų nuo

gynimo (abs. sk.)

Dirba LSMU
po 1 metų nuo 
gynimo (proc.)

Dirba LSMU
po 3 metų nuo 
gynimo (proc.)

2011 m. 6 3 50,0 50,0
2012 m. 10 4 40,0 50,0
2013 m. 9 4 44,4 22,2
2014 m. 8 3 37,5
2015 m. 6 5 83,3
2016 m. 4 3 75,0

Manome, kad sėkmingai baigusių doktorantūrą ir daktaro disertacijas apgynusių biomedici-
nos mokslų srities doktorantų įdarbinimo Universitete rodikliai, reprezentuojantys doktorantū-
rą, kaip mokslininkų pamainos rengimą, yra geri ir stabilūs, o sėkmingai baigusių doktorantūrą 
ir daktaro disertacijas apgynusių žemės ūkio mokslų srities doktorantų įdarbinimo Universitete 
rodikliai yra patenkinami ir gerėjantys.

3.5. LSMU padalinių šviečiamoji veikla populiarinant mokslo laimėjimus  
ir didinant mokslo matomumą

2016 m. LSMU padaliniai kartu su specialybių mokslinėmis draugijomis organizavo 296 
mokslines praktines konferencijas ir seminarus.

Pažymėtini tarptautiniai renginiai, t. y. Vidaus ligų klinikos organizuota konferencija „Natū-
ralių gydymo metodų taikymas klinikinėje praktikoje“, Fiziologijos ir farmakologijos instituto 
„Jungtinis Europos fiziologų draugijų federacijos ir Baltijos šalių fiziologų draugijų susitiki-
mas“, Elgesio medicinos instituto konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicinoje“, Ortopedijos 
traumatologijos klinikos vykdytas Lietuvos ortopedų traumatologų suvažiavimas „Infekcija 
ortopedijoje“, LSMU, bendradarbiaudamas su partneriais, organizavo pirmąją medicininės 
edukacijos tarptautinę konferenciją „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė 
praktika“, taip pat Vidaus ligų klinikos konferenciją „Šiuolaikiniai natūralūs gydymo metodai“, 
Reumatologijos klinikos „Skeleto-raumenų sistemos ultragarsinio tyrimo mokymus“, Sporto 
instituto konferenciją „Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai“, Psichiatrijos klinikos 
konferenciją „Psichiatrijos ir teismo psichiatrijos paslaugų teikimo ypatumai Lietuvoje ir Izrae-
lyje“ bei Visuomenės sveikatos fakulteto konferenciją „Socialinis darbuotojas medicinoje: teisės, 
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

Iš viso LSMU MA padalinių konferencijose dalyvavo 46 021 dalyvis, kuriam buvo išduoti 
registruoti dalyvavimą patvirtinantys pažymėjimai. Daugiausia dalyvių buvo šiose konferen-
cijose:

• „Vidaus ligų algoritmai“ (Vidaus ligų klinika, 870 dalyvių).
• „2016 m. Vidaus ligų aktualijos / Pavasaris“ (Vidaus ligų klinika, 650 dalyvių).
• „Perioperacinės medicinos aktualijos: skausmo ir kraujavimo valdymas. GERL gydymo 

naujovės. Onkologinio skausmo gydymas“ (Anesteziologijos klinika, 705 dalyviai).
• „Išeminės širdies aktualijos 2016 – Nuo aterosklerozės plokštelės iki miokardo infarkto: 

netipiniai ir sudėtingi atvejai diagnozuojant ir gydant išeminę širdies ligą“ (Kardiologijos 
klinika, 450 dalyvių).

• „2016 – Slaugos studijų, mokslo ir praktikos integracija: slaugos kokybės gerinimui“ 
(Slaugos ir rūpybos katedra, 379 dalyviai).

• „Chronobiologija ir sveikata“ (Šeimos medicinos klinika, 400 dalyvių).
• „Infekcija ortopedijoje“ (Ortopedijos traumatologijos klinika, 500 dalyvių).
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• „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė praktika“ (LSMU, 500 dalyvių).
• „Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai“ (Visuomenės sveikatos fakultetas, 400 dalyvių).
• „2016 m. kardiologijos gydymo metodikos ir naujovės“ (Kardiologijos klinika, 408 da-

lyviai).
• „Ūminių išemijos sindromų aktualijos 2016“ (Kardiologijos klinika, 500 dalyvių).
• „Kardiologijos naujienos 2016“ (Kardiologijos klinika, 550 dalyvių).
MA Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra 2016 m. organizavo 10 konferencijų 

(judriųjų sesijų), kuriose dalyvavo 2706 farmacijos specialistai.
Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko devintoji nacionalinė doktorantų mokslinė 

konferencija „Mokslas – sveikatai“, tradiciškai skirta Pasaulinei sveikatos dienai paminėti, 
ypatingas dėmesys skirtas tinkamai cukrinio diabeto profilaktikai, kontrolei bei priežiūros ak-
tualijoms. Konferenciją organizavo LSMU Doktorantų taryba, LSMU Mokslo fondas ir LSMU 
Mokslo centras. 

Taip pat LSMU mokslininkai dalyvavo nacionaliniame Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis 
Žemė“ – 2016, kuriame LSMU komandai vaizdo reportažų kategorijoje už reportažą „LSMU @ 
Lithuanian Science Festival 2016“ atiteko – trečioji vieta.

2016 m. LSMU VA padalinių organizuotuose 30 renginių dalyvavusiems asmenims išduoti 
782 registruoti dalyvavimą patvirtinantys pažymėjimai.

Pažymėtina, kad Maisto saugos ir kokybės katedra vykdė mokymų „Skerdenų vertintojų 
kvalifikacijos kėlimas“, Anatomijos ir fiziologijos katedra „Mokslo ir mokymo tikslais naudo-
jamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai“, Veterinarinės patobiologijos ka-
tedra „Vištų ligų patomorfologinė diagnostika“ kursus, Gyvulininkystės institutas organiza-
vo mokslinę konferenciją „Lietuvoje laikomų produktyvių karvių pašarų gamybos ir mitybos 
prob lemos ir jų sprendimo būdai“, kuriuose dalyvavo 112 dalyvių.

Gyvūnų auginimo technologijų institutas kartu su užsienio mokslo ir studijų institucijų par-
tneriais rengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Vietinių pašarinių žaliavų panaudojimas gyvū-
nų mitybai: nauda ir apribojimai, susiję su virškinimo fiziologija bei jų įtaka produkcijos kokybei 
ir gyvūnų sveikatai“, skirtą LSMU Veterinarijos akademijos įkūrimo 80-čiui ir LSMU Veterinari-
jos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakulteto įkūrimo 70-čiui paminėti (130 dalyvių). 

Gyvūnų auginimo technologijų instituto Josifo Taco melžimo technologijų centras organiza-
vo pradedančiųjų dirbti pieno supirkėjais „Pieno supirkėjų mokymo“ ir „Pieno supirkėjų kva-
lifikacijos tobulinimo kursus“ (162 dalyviai), taip pat kasmetinį tradicija tapusį Respublikinį 
šviečiamąjį renginį „Geriausi melžėjai 2016“.

2016 m. Maisto saugos ir kokybės katedra taip pat organizavo tradicija tapusią „Saugaus ir 
sveiko maisto šventę“, kurios metu vyko konferencija „Maistas ir mityba“, sulaukusi nemažo 
saugaus ir sveiko maisto gamintojų bei kūrėjų, akademinės bendruomenės bei visų besidomi-
nančiųjų sveika mityba dėmesio.

LSMU VA vyko tarptautinis „Veterinarijos kongresas 2016“ (angl. „Vet Congress 2016 
Lithuania“), laikomas išskirtiniu renginiu Baltijos šalyse. Renginys bendrai mokslinei diskusijai 
sutraukė daugiau nei 800 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių. Šį tradicinį kongresą LSMU VA or-
ganizavo kartu su AB „Kauno grūdai“. Kongresas buvo skirtas LSMU Veterinarijos akademijos 
įkūrimo 80-čiui paminėti bei skleisti naujausias žinias apie šių dienų veterinarinės medicinos 
mokslo tendencijas tarptautiniu mastu.

3.6. Pedagoginių vardų suteikimas ir apdovanojimai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus ir docento pedagoginiai vardai teikiami 
Universiteto senato, vadovaujantis 2015 m. kovo 20 d. Senato nutarimu Nr. 57-05 patvirtintais 
naujos redakcijos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų suteiki-
mo nuostatais.

2016 metais Universiteto senato Mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisija įvertino 43 
LSMU dėstytojų dokumentus ir nusprendė, kad visų dėstytojų pateikti dokumentai įrodo, kad 
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dėstytojai atitinka pedagoginio vardo suteikimo reikalavimus. Senatas suteikė Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto profesoriaus pedagoginį vardą 18 dėstytojų:

1. Prof. Virginijai Adomaitienei
2. Prof. Pranui Vyteniui Deltuvai
3. Prof. Rimantui Kėvalui
4. Prof. Romaldui Rubikui
5. Prof. Šarūnui Kinduriui
6. Prof. Mindaugui Kiudeliui
7. Prof. Andriui Macui
8. Prof. Daliai Marčiulionytei
9. Prof. Kristinai Ramanauskienei
10. Prof. Sonatai Trumbeckaitei
11. Prof. Artūrui Stimbiriui
12. Prof. Daivai Majienei
13. Prof. Gražinai Januškevičienei
14. Prof. Algirdui Januškevičiui
15. Prof. Ingridai Monkevičienei
16. Prof. Loretai Šernienei
17. Prof. Rasai Želvytei
18. Prof. Juditai Žymantienei
Docento pedagoginis vardas buvo suteiktas 25 dėstytojams:
1. Doc. Sauliui Sadauskui
2. Doc. Birutei Briaukienei
3. Doc. Loretai Kubilienei
4. Doc. Saulei Velžienei
5. Doc. Giedrei Kasparavičienei
6. Doc. Kęstučiui Petrikoniui
7. Doc. Aidai Žvirblienei
8. Doc. Liudmilai Dulksienei
9. Doc. Gediminui Jaruševičiui
10. Doc. Taurui Antanui Mekui
11. Doc. Sandritai Šimonytei
12. Doc. Eglei Barčaitei
13. Doc. Audriui Ivanauskui
14. Doc. Laimai Jankauskienei
15. Doc. Dainai Krančiukaitei-Butylkinienei
16. Doc. Daliai Lukšienei
17. Doc. Darijui Skaudickui
18. Doc. Neriai Stoškutei
19. Doc. Gintarei Šakalytei
20. Doc. Ramūnui Unikui
21. Doc. Elenai Bartkienei
22. Doc. Gintarei Zaborskienei
23. Doc. Sauliui Grižui
24. Doc. Jolantai Šumskienei
25. Doc. Rasai Tamelienei
2016 m. „Globalios Lietuvos apdovanojimai“ nominacijoje už įį Lietuvą atvestas mokslines 

inovacijas apdovanojimą pelnė Kardiologijos instituto mokslininkų grupės, priklausančios Mo-
lekulinės kardiologijos laboratorijai, įkūrėjas a. a. prof. habil. dr. Feliksas Bukauskas.

2016 m. prof. habil. dr. Daiva Rastenytė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kanclerė, 
Neurologijos klinikos vadovė – už nuopelnus Lietuvos mokslui apdovanota Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (4-ojo laipsnio).
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2016 m. už pasiekimus fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srityje prof. 
habil. dr. Limui Kupčinskui – Gastroenterologijos klinikos vadovui, Virškinimo sistemos tyri-
mo instituto vadovui – skirta Kauno miesto mokslininko premija.

Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus gruodžio 7 d. orga-
nizuotoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspek-
tyvos“ I vietą laimėjo Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos doktorantė dr. Alina Kuzminienė 
už pranešimą „Gerklų plokščiųjų ląstelių karcinomos ir gerklų papilomos biologinės išraiškos 
viščiuko embriono chorioalantojinėje membranoje“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. V. Ulo-
zas). Diplomu už mokslinio metodo pritaikymą praktikoje apdovanotas dr. Juozas Kupčinskas 
(Gastroenterologijos klinika).

Lietuvos mokslo akademijos organizuotame jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių 
darbų konkurse 2016 m. Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštu įvertinta dr. Alina Kuz
minienė už mokslinį darbą „Gerklų plokščiųjų ląstelių karcinomos ir gerklų papilomos biologi-
nės išraiškos viščiuko embriono chorioalantojinėje membranoje“.

3.7. Mokslo institutų veiklos apibendrinimas

LSMU Kardiologijos institutas 

Iš LRV biudžeto finansuojami projektai:
1. Biologinių, psichosocialinių rodiklių, ir gyvensenos veiksnių reikšmė prognozuojant vi-

dutinio ir pagyvenusio amžiaus žmonių sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir krau-
jagyslių ligų (2012–2016 metai). Temos vadovas prof. A. Tamošiūnas, KI Populiacinių 
tyrimų laboratorija.

2. Arterinio kraujo spaudimo kitimo dėsningumai nuo vaikystės iki paauglystės Kauno 
mieste (2014–2018 metai). Temos vadovė vyresn. m. d. V. Dulskienė, KI Populiacinių 
tyrimų laboratorija.

3. Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančiųjų perioperacinio laikotarpio prognozinių veiks-
nių, lemiančių gydymo baigtis, įvertinimas (2014–2018 metai). Temos vadovas prof. 
E. Širvinskas, KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.

4. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos ir klinikinės eigos prognozavimas: molekulinių žy-
menų paieška (2012–2016 metai). Temos vadovė prof. V. Lesauskaitė, KI Molekulinės 
kardiologijos laboratorija.

5. Koneksinų ir jų formuojamų plyšinių jungčių kanalų savybės fiziologinėmis ir patologi-
nėmis sąlygomis (2016–2017 metai). Temos vadovas a. a. prof. habil. dr. Feliksas Bukaus-
kas, KI Molekulinės kardiologijos laboratorijos mokslininkų grupė.

6. Išeminės kilmės širdies nepakankamumo struktūrinių pokyčių ir molekulinių mechaniz-
mų tyrimas (2014–2017). Temos vadovė prof. D. Pangonytė, KI Kardialinės patologijos 
laboratorija. 

LMT remiami projektai:
1.  „Kalcio jonų apykaitos mechanizmai išeminiame miokarde“ (Nr. MIP-15433); Projekto 

trukmė: 2015–2017 metai. Projekto vadovas vyr. m. d. J. Jurevičius.
2. Programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Širdies elektrinio jaudinimo registravimo ir 

kraujagyslių vaizdinimo optiniu būdu metodikos kardiochirurginėms operacijoms su-
kūrimas“ (Nr. SEN-15052). Projekto trukmė: 2015–2018 metai. Projekto vadovas prof. dr. 
R. Benetis.

3. „Smegenų kraujotakos autoreguliacijos (SKAR) tyrimas, finansuojamas“. Lietuvos moks-
lo tarybos (projekto sutarties Nr. MIP-022/2014). Projekto trukmė: 2014–2016 m. Projekto 
vadovas vyr. m. d. E. Širvinskas.

4. Programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Pagyvenusių žmonių psichinė gerovė ir šir-
dies ir kraujagyslių ligos“. Projekto trukmė: 2015–2018 metai. Projekto vadovas prof. 
habil. dr. A. Tamošiūnas.
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5. Programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Pseudoeksfoliacinio sindromo klinikinių ypa-
tumų sąsajos su išemine širdies liga ir oksidaciniu stresu“. Projekto trukmė: 2015–2018. 
Projekto vadovė dr. G. Bernotienė.

6. Programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Ūminiais išeminiais sindromais sergančių 
ligonių personalizuotas gydymas antiagregantais: kraujo krešėjimo sistemos biožyme-
nys“. Projekto trukmė: 2015–2018. Projekto vadovas dr. V. Tatarūnas.

7. „Amžinis aortos remodeliavimasis ir kylančios aortos dilatacinė patologija: epigeneti-
nių biožymenų paieška“ (SEN-05-2016). Projekto trukmė: 2016–2018. Projekto vadovė 
vyr. m. d. V. Lesauskaitė.

8. Atviros partnerystės projekto „Tarpinio kūnelio paveldimumo reguliavimo mechaniz-
mai ir jo įtaka naviko ląstelių dalijimuisi ir invazyvumui“. Projekto trukmė: 2016–2018. 
Projekto vadovas vyr. m. d. V. A. Skeberdis.

9. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Senėjimo įtaka lipidų 
metabolizmui ir naviko ląstelių gyvybingumui“. Projekto trukmė: 2016–2018. Projekto 
vadovas vyr. m. d. Sergio Bordel Velasco.

10. „Plyšinių jungčių (PJ‘ių) jautrumo pH struktūriniai-funkciniai tyrimai; PJ‘ių kanalų var-
tinių savybių modeliavimas“; sutarties Nr. MIP-76/2015. projekto trukmė: 2015– 2018. 
Projekto vadovas a. a. prof. habil. dr. Feliksas Bukauskas.

Kiti projektai:
1. Kraujagyslių rekanalizacijos ir funkcinės reparacijos ultragarso sistemų generuojamais 

kavitaciniais srautais eksperimentinis – klinikinis tyrimas (Jungtinės veiklos sutartis 
Nr. BN15-171). Tyrimas atliekamas bendradarbiaujant su Kauno technologijos universi-
teto mokslininkais. Projekto trukmė: 2015–2018 metai. Už sutarties vykdymą atsakingas 
dr. V. Veikutis.

Tarptautinės mokslo programos:
1. EK Horizon 2020 – „ATHLOS – sveikatos trajektorijos senėjant: ilgalaikės galimybės ir 

sinergija“. Programos trukmė: 2015–2020 m. Vadovas prof. habil. dr. A. Tamošiūnas.
2. EK Horizon 2020 – „HEALTH-TECH – Sveiko senėjimo mokslinių tyrimų ir technologijų 

kokybės centras“ Mokslinių tyrimų koordinatorė prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė.
Kitos sutartys
LMT ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojama doktorantūra:
1. LSMU MA KI Membranų biofizikos laboratorija, doktorantė M. Almanaitytė. Doktoran-

tūros trukmė: 2013–2017 m. Vadovė vyr. m. d. R. Mačianskienė.
2. LSMU MA KI Molekulinės kardiologijos laboratorija, doktorantė R. Šepetienė. Doktoran-

tūros trukmė: 2012–2016 m. Vadovė vyr. m. d. V. Lesauskaitė.
3. LSMU MA KI Populiacinių tyrimų laboratorija, doktorantė L. Bernotaitė. Doktorantūros 

trukmė: 2012–2016 m. Vadovas vyr. m. d. A. Tamošiūnas.
4. LSMU MA KI Populiacinių tyrimų laboratorija, doktorantė I. Grabauskytė. Doktorantū-

ros trukmė: 2014–2018 m. Vadovas vyr. m. d. A. Tamošiūnas.
Darbuotojai ir etatai 2016 m.
2016 metais LSMU Kardiologijos institute buvo 27,47 mokslininkų etato, kitų tyrėjų – 12,25 

etato ir 33,88 kitų darbuotojų etato. 
Publikacijos
2016 m. Kardiologijos instituto mokslo darbuotojai publikavo: 
• 38 straipsnius Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose;
• 10 straipsnių recenzuojamuose kituose periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose 

mokslo leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes.
Instituto bazėje 2016 m. organizuota 17 intraląstelinės signalizacijos seminarų, kuriuose pra-

nešimus skaitė specialistai iš užsienio ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (seminarų organi-
zatorius dr. A. Skeberdis).

LSMU Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorija, nusprendusi savo veik-
lą akredituoti pagal LST EN ISO 17025 standarto reikalavimus, užtikrinančius kokybiškų tyrimų 
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atlikimą, teikė pirminius dokumentus Nacionaliniam akreditacijos biurui atitikties vertinimui. 
Gautos ekspertų pastabos ir siūlymai veiklai tobulinti ateinančiu laikotarpiu. Laboratorija ir 
toliau gerins savo veiklą pagal LST EN ISO 17025 standarto nuostatus ir sieks atitikties įvertini-
mo. Gautas sertifikatas palengvintų bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, keistis informacija ir 
būtų pripažįstama tarptautiniu mastu. Tai gerintų mokslinio, tiriamojo darbo vertę ir duomenų 
sklaidą bei didintų konkurencingumą. 

LSMU Endokrinologijos institutas 

LSMU Endokrinologijos instituto moksliniai darbai įgyvendinami vykdant LSMU mokslo 
programą „Endokrinologija“. 2016 m. vykdytos šios LRV biudžeto finansuojamos mokslo te
mos:

A. Cukrinio diabeto laboratorijoje (vadovė doc. dr. Džilda Veličkienė):
1. Pirmojo tipo cukrinio diabeto registras ir imuninių, genetinių ir aplinkos veiksnių 

įtakos ligos etiologijai, profilaktikai ir gydymo strategijai tyrimai.
2. Cukrinio diabeto komplikacijų raidos rizikos veiksnių tyrimai.
3. Antrojo tipo cukrinio diabeto profilaktikos tyrimai.
4. Monogeninio diabeto tyrimai.

B. Bendrosios endokrinologijos laboratorijoje (vadovė prof. dr. Birutė Žilaitienė):
1. Neuroendokrininės reguliacijos mechanizmų tyrimai.
2. Genetinių ir aplinkos veiksnių įtaka žmogaus reprodukcinei funkcijai.
3. Skydliaukės tyrimai.

2016 m. LSMU EI vykdyti šie papildomo (konkursinio) finansavimo projektai:
1. CH-3-ŠMM-01/09 Lietuvos–Šveicarijos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ projek-

tas „Genetinis diabetas Lietuvoje“. Projekto vadovė prof. dr. Dalia Marčiulionytė. Projek-
tas įvykdytas. Ataskaita patvirtinta.

2. Europos Sąjungos 7-osios Bendrosios programos projektas FP-HEALTH-2011 Manage – 
care „2 tipo diabetu sergančiųjų aktyvus senėjimo, kaip inovatyvios lėtinės priežiūros, 
valdymo modelis Europoje“. Projekto vadovė Lietuvoje doc. dr. Džilda Veličkienė. Pro-
jektas įvykdytas. Ataskaita patvirtinta.

3. Lietuvos mokslo tarybos remiami projektai:
a) SEN-14/2015 nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Gene-

tinių ir epigenetinių veiksnių, prognozuojančių papilinio skydliaukės klinikinę eigą 
skirtingo amžiaus asmenų grupėse, tyrimas“. Projekto vadovė prof. dr. Birutė Žilai-
tienė. Projektas bus tęsiamas 2017 m.;

b) MIP-016/2014 mokslininkų grupės projektas „Gestacinio diabeto ir nutukimo tolimo-
sios pasekmės motinoms ir jų vaikams“. Projekto vadovė doc. dr. Džilda Veličkienė. 
Projektas įvykdytas. Ataskaita patvirtinta;

c) MIP-048/2015 mokslininkų grupės projektas „Kardiometabolinės rizikos veiksniai, 
sergant Turner sindromu: perspektyvus kohortinis vienos populiacijos tyrimas“. 
Projekto vadovė prof. dr. Rasa Verkauskienė. Projektas bus tęsiamas 2017 m.

Dalyvauta šiose tarptautinėse programose:
1. DIAMOND (Diabetes Mondiale).
2. EURODIAB-TIGER (Europe and diabetes: type 1 genetic epidemiology resource).
3. COST-Action (BM1105) GnRH deficiency: Elucidation of the neuroendocrine control of human 

reproduction.
4. InterDiane (LitDiane). Bendradarbiavimo projektas su Suomijos mokslo institucijomis 

(Folkhalsan Institute of Genetics, Research Center, University of Helsinki) „Klinikinių, geneti-
nių ir aplinkos rizikos veiksnių įtaka 1 tipo cukrinio diabeto vėlyvųjų diabetinių kompli-
kacijų raidos patogenezei“.

5. Kitos nebiudžetinės tarptautinės programos, pvz., Baltijos šalių reprodukcinės sveikatos 
programa, SWEET (Tarptautinis 1 tipo cukrinio diabeto socialinio auklėjimo ir mokymo 
konsorciumas), FIRCAVA (Antrojo tipo cukrinio diabeto komplikacijų profilaktikos pro-
jektas) ir MEDIGENE – HEALTH.2011.2.4.3-4 (Genetinis atsparumo insulinui tyrimas).
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Publikacijos
2016 m. Endokrinologijos instituto mokslo darbuotojai paskelbė 78 publikacijas, iš kurių 15 

straipsnių Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės žurnaluose. Bendras instituto moks-
lininkų cituojamumo indeksas 2016 m. buvo 10,44.

Organizuoti šie mokslo renginiai:
Konferencija „Endokrininė hipertenzija“ 2016 m. gegužės 20 d., Kaune ir mokslinė-praktinė 

konferencija „Cukrinis diabetas ir kardiovaskulinė rizika“ 2016 m. lapkričio 18–19 d., Klaipėdo-
je ir kt.

Apdovanojimai
Du mokslo pranešimai apdovanoti 10-ojo Moterų sveikatos ir ligų kongreso (Atėnai, Graiki-

ja, 2016 m. rugsėjo 1–3 d.) diplomais.
Darbuotojai ir etatai 2016 m.
LSMU Endokrinologijos institute 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 4 administracijos ir pagalbinio 

ūkinio personalo darbuotojai (2,25 etato), 17 mokslininkų (7,75 etato), iš jų 2 kviestiniai moksli-
ninkai, ir 6 laborantai (3,25 etato). Iš viso – 27 darbuotojai (13,25 etato).

LSMU Elgesio medicinos institutas 

LSMU Elgesio medicinos instituto padaliniai: Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos labora-
torija, Psichosomatinių tyrimų laboratorija ir Klinika (mokslinė eksperimentinė bazė teikianti 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas).

Iš LR Valstybės biudžeto finansuojamos mokslo temos:
1. Elgesio ir biomolekulinių veiksnių įtaka kardiovaskulinių ligų eigai, reabilitacijai ir baig-

tims. Temos vadovė habil. dr. Julija Brožaitienė.
2. Meteorologinių, heliofizinių ir kurortinių veiksnių įtaka žmonių sveikatai. Temos vado-

vo pareigas vykdė dr. Dalia Stroputė.
3. Genetinių veiksnių ir aplinkos sąveikos įtaka psichikos sutrikimų eigai ir gydymui. Te-

mos vadovė dr. Narseta Mickuvienė.
4. Informacinės technologijos biomedicininiuose tyrimuose. Temos vadovė dr. Aurelija 

Pod lipskytė.
Tarptautiniai projektai:
Sėkmingai baigtas Europos Komisijos projektas (2013–2016 m.): CIP (Competitiviness and 

Innovation Framework Programme) projektas: Open Science Link: Open Semantically-enabled, 
Social-aware Access to Scientific Data (CIP-ICT PSP-2012-6) (Sut. Nr. 325101). Lietuvos atstovas 
projekte nuo 2015 m. dr. A. Bunevičius (2013–2014 m. – habil. dr. R. Bunevičius).

Organizuotos konferencijos, seminarai, kursai:
1. XV metinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Iššūkiai gyvensenos medicino-

je“. Konferencija organizuota kartu su Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija. 
2. Mokslinė praktinė konferencija „Streso prevencija Kauno mieste“ skirta Pasaulinei psi-

chikos sveikatos dienai paminėti. Kartu su Kauno miesto savivaldybės visuomenės svei-
katos biuru ir Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija organizuota: 

3. Seminaras „Dvasingumas ir psichoterapija“, kartu su VšĮ Neuromedicinos institutas.
4. Konferencija ,,Kūno terapijos pagrindai“, kartu su VšĮ Neuromedicinos institutas. 
5. Praktinis seminaras „Įsisąmoninimo psichologijos (mindfulness) metodikos jauniems 

žmonėms ir vaikams“, organizuotas kartu su Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologi-
jos asociacija.

Dalyvavimas ir apdovanojimai konferencijose, kongresuose: 
LSMU EMI darbuotojai savo darbus pristatė 14 tarptautinių ir respublikinių konferencijų. Du 

jauni tyrėjai pelnė apdovanojimus geriausio mokslinio pranešimo „Psichikos sveikatos“ sekcijo-
je IX nacionalinėje doktorantų mokslinėje konferencijoje „Mokslas – sveikatai“ I vietą – praneši-
mas j. m. d., doktorantės A. Juškienės ir II vietą – pranešimas j. m. d., doktoranto J. Burkausko.

J. Burkauskas – laimėjo konkursą Lietuvos mokslo tarybos doktoranto stipendijai gauti 
(DOK-16157, 2016 m.).



117

Stažuotės užsienyje:
Europos neuropsichofarmakologijos kolegijos (ECNP) konkursinis finansavimas:
1. „Research Internship under the supervision of Prof. Naomi Fineberg“, Hárfordšyro uni-

versiteto Queen Elizabeth II ligoninės psichiatrijos departamente, Welwyn Garden City , 
Jungtinė karalystė – j. m. d. J. Burkauskas (14 d.)

2. „Research Internship under the supervision of Prof. Hans-Ulrich Wittchen“, Psichologi-
jos ir psichoterapijos institute, Dresdeno technikos universitete, Dresdene, Vokietijoje – 
j. m. d. A. Juškienė (14 d.).

Kiti renginiai ar veiklos:
Organizuotas X sveikatinimo renginys „Pasirūpink ir savo sveikata (CURA TE IPSUM)“, 

skirtas Medicinos darbuotojų dienai pažymėti, remiamas Palangos savivaldybės.
Diskusija-seminaras, skirtas Pasaulinei diabeto dienai paminėti.
Kartu su Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija išleisti du recenzuojamo atviros prieigos 

mokslinio žurnalo „Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija“ numeriai. 
Dalyvavimas pedagoginėje veikloje
LSMU Elgesio medicinos institutas dalyvauja visų pakopų studijų programose: Sveikatos 

psichologijos bakalauro ir magistro; Gyvensenos medicinos magistro; Psichiatrijos bei fizinės 
medicinos ir reabilitacijos rezidentūros; Medicinos, slaugos, visuomenės sveikatos srities dok-
torantūros. Institute studijavo 7 doktorantai. Iš jų 2 doktorantai studijavo LMT konkursinės 
doktorantūros vietose – J. Burkauskas (vadovė dr. N. Mickuvienė) ir V. Liaugaudaitė (vadovė 
prof. N. Žemaitienė), Psichosomatinių tyrimų laboratorija. Mokslininkai pagal savo kompeten-
ciją veda gydytojų tobulinimosi kursus, patvirtintus LSMU MF tarybos. 

EMI klinika yra studentų (LSMU, KU, VDU) praktikos ir rezidentūros (LSMU, VU) bazė. 
LSMU EMI kartu su VšĮ Neuromedicinos institutu vykdo podiplominių studijų programas:
1. 3 metų (120 kreditų, 4800 val.) trukmės studijos pagal „Įvadinio psichoterapijos kursas 

(Kognityvioji ir elgesio terapija)“ programą (kodas KMU 668). Baigusiems studijas specia-
listams suteikiama psichoterapeuto kvalifikacija, išduodamas LSMU pažymėjimas, lei-
džiantis užsiimti psichoterapijos praktika Lietuvos Respublikoje. 2016 m. studijavo 110 
dalyvių ir studijas sėkmingai baigė pirmieji 58 specialistai.

2. 160 val. trukmės studijos pagal mokymų „Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio 
terapijos pagrindai“ programą (kodas KMU 743). 2016 m. studijavo 40 dalyvių.

2016 m. studijose dėstė kviestiniai lektoriai iš užsienio universitetų – prof. Jan Prasko Pavlov, 
Čekija, prof. Sarah Corrie, Didžioji Britanija, prof. Maria do Ceu Salvador, Portugalija, prof. Jil-
lian Schofield, Didžioji Britanija.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos EMI klinikoje:
EMI Klinika yra mokslinė-eksperimentinė ir rezidentūros bazė, teikianti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas. 
Klinikoje funkcionuoja 72 stacionarinės reabilitacijos lovos. 2016 metais suteikta paslaugų: 

stacionarinė širdies ir kraujagyslių ligų reabilitacija – 898 pacientai (13 121 lovadienis), psichia-
trijos dienos stacionaras – 194 pacientai (5563 apsilankymai), ambulatorinė reabilitacija – 4 
pacien tai (151 apsilankymai), antrojo lygio specialistų konsultacijos – 3611 apsilankymų, 2638 
konsultacijos.

2016 m. daugėjo apsilankymų pas specialistus skaičius, o mažas apsilankymų ir konsultacijų 
santykis (1,37) rodo, kad daugumai pacientų nereikėjo atvykti pakartotinai, o įstaigai už dides-
nę dalį apsilankymų buvo apmokėta.

Darbuotojai 2016 metais: 
Elgesio medicinos institute 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 104 darbuotojai (91,85 et.).
Mokslinėse laboratorijose dirbo 23 mokslo darbuotojai (14,70 et.), iš jų 14 (7,45 et.) mokslinin-

kų, 9 (7,25 et.) tyrėjai neturi mokslo laipsnio, 8 (8,25 et.) laborantai, 4 (3,25 et.) – kitas inžinerinis 
techninis personalas. Instituto klinikoje dirbo 41 (35,65 et.) specialistas (gydytojai, slaugytojai, 
kiti specialistai) kitas personalas – 22 (22,75 et.). Instituto administracija ir ūkio skyriuje dirbo – 6 
(7,25 et.). Institute dirbo 3 habilituoti mokslo daktarai, 14 mokslo daktarų.
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Finansavimas 2016 m. 
LRV biudžetinis finansavimas – 311 792 eurai; pavediminės lėšos – 16 279 eurai; pajamos už 

teikiamas paslaugas – 800 479 eurai.
Publikacijos 2016 m.
2016 m. Elgesio medicinos instituto mokslo darbuotojai publikavo 43 publikacijas, iš jų 11 

straipsnių Clarivate Analytics Web of Science, turinčiuose cituojamumo rodiklį didesnį negu 20 
proc. agreguotojo cituojamumo rodiklio (nuo 1,185 iki 5,008). 

LSMU Neuromokslų institutas

LSMU Neuromokslų institutas 2016 m. vykdė mokslo programą „Nervų sistemos ligų tyri-
mai bei klinikinių sprendimų tobulinimas“ (vadovas prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas). 
Programos temas vykdantys padaliniai ir jų vadovai yra:

• Biochemijos laboratorija – Ląstelių žūties ir apsaugos mechanizmų tyrimas smegenų iše-
mijos ir neurodegeneracinių ligų modeliuose, prof. dr. V. Borutaitė,

• Biofizikos ir bioinformatikos laboratorija – Gyvųjų audinių ir sistemų funkcinių savybių 
tyrimai: biofizikiniais modeliais grįstas daugiamatis multimodalinių duomenų vertini-
mas, prof. dr. A. Kriščiukaitis,

• Klinikinių tyrimų laboratorija – Neuroendokrininių ir psichologinių prognostinių veiks-
nių paieška retomis nervų sistemos ligomis sergantiems pacientams, dr. A. Bunevičius,

• Molekulinės neurobiologijos laboratorija – Oksidacinio streso vaidmuo senėjimo procese,
• Neurofiziologijos laboratorija – Neuronų tinklų mechanizmų ir jų ryšio su elgsena tyri-

mas, dr. G. Svirskis,
• Neuroonkologijos ir genetikos laboratorija – Retų CNS ligų etiopatogenezė, molekuliniai 

genetiniai ypatumai, diagnostikos ir gydymo optimizavimas, dr. K. Skauminas,
• Neurotoksikologijos laboratorija – Mikroelementų vaidmuo neuroonkologinių ligų pato-

genezėje ir prevencijoje, dr. R. Naginienė,
• Oftalmologijos laboratorija – Amžinės geltonosios dėmės degeneracijos fenotipo ir geno-

tipo sąsajos su akies neurosensorine funkcija, dr. R. Liutkevičienė.
Neuromokslų institute 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 57 darbuotojai (40,25 et.), iš jų: 
• 36 mokslininkai (25,75 et.), 8 kiti tyrėjai (4,75 et.), iš jų – 5 doktorantai (1,75 et.) ir 3 – ne-

turintys mokslo laipsnio (3,0 et.),
• ir 13 kitų darbuotojų (9,75 et.), iš jų – 2 administracijoje (2,0 et.), 3 – paslaugų ir ūkio gru-

pėje (2,50 et.) ir 8 – laboratorijose (5,25 et.).
Institute dirbo 2 vyriausieji mokslo darbuotojai (1,25 et.), 11 vyresniųjų mokslo darbuotojų 

(6,375 et.), 18 mokslo darbuotojų (14,625 et.) ir 11 jaunesniųjų mokslo darbuotojų (7,25 et.). 
Institute dirbo 1 habilituotas mokslo daktaras, 36 mokslo daktarai ir 5 doktorantai.
Neuromokslų instituto mokslininkai 2016 metais vykdė viso 10 projektų, iš kurių: 1 – tarp

tautinis, 1 – verslo subjektų užsakymu, 7 – LMT finansuojami ir 1 – kiti projektai:
• 2016–2020 m. – COST veiklų projektas MITOEAGLE „Mitochondrial mapping: Evolu-

tion-Age-Gender-Lifestyle-Environment“, Lietuvos atstovė prof. V. Borutaitė;
• 2016–2017 m. – LSMU-KTU projektas „Virtualios realybės stimulo sukūrimas ir panau-

dojimas inovatyviame vestibulinės sistemos tyrimo prietaise“ (VIRVEST), dr. R. Liutke-
vičienė;

• 2016 m. – UAB „Ferentis“ projektas „Gyvų audinių mimetikų/modelių vaizdinimo pa-
slaugos“, sutarties Nr. PR16-82, dr. A. Jekabsone;

• 2015–2018 m. – bendradarbiaujama Nacionalinės mokslo programos projekte Nr. SEN-
01/2015 „Hiperterminės chemoterapijos efektyvumo gerinimas moduliuojant vėžio ląste-
lių karščio indukuojamus baltymus, energetinius procesus, adheziją“, prof. S. Trumbec-
kaitė;

• 2015–2018 m. – bendradarbiaujama LMT Nacionalinės programos „Sveikas senėjimas“ 
projekte Nr. SEN-07/2015 „Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapi-
joms“, dr. A. Kazlauskas;
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• 2015–2018 m. – LMT Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas 
Nr. MIP-11/2015 „Sveikų ir sergančių amžine geltonosios dėmės degeneracija naujų ge-
netinių bei metabolinių žymenų paieška“, vadovas prof. V. P. Deltuva;

• 2015–2018 m. – LMT projektas Nr. MIP‐44/2015 BRAINflame „Psichologinio distreso, už-
degiminių veiksnių ir smegenų natriuretinio peptido ryšys su išeitimis tarp galvos sme-
genų naviku sergančių pacientų“, vadovas dr. A. Bunevičius;

• 2015–2018 m. – LMT projektas Nr. MIP-52/2015 GlioProSer (GPS) „CNS gliomų angio-
genezės ir invazyvumo baltymų kiekybinių profilių nustatymas kraujo serume“, vadovė 
dr. D. Skiriutė;

• 2015–2016 m. – Lietuvos–Japonijos dvišalio bendradarbiavimo projektas „Biologinių 
žymeklių, aptiktų žmogaus kraujyje, vykdant tyrimą su S. pombe, analizė“, vadovė dr. 
R. Liutkevičienė;

• 2014–2016 m. – bendradarbiaujama LMT projekte MIP-008/2014 „Hipofizės adenomos 
naujų molekulinių prognozinių žymenų paieška ir jų sąsajos su regos funkcijomis“, dr. 
R. Liutkevičienė.

Sėkmingai 2015 m. praėjus EK programos HORIZON 2020 projekto Nr. 664339 HEALTH-
TECH „Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing“ (prof. V. Borutai-
tė) vertinimo I etapą, 2016 m. buvo rengiamas projektas vertinimo II etapui. Deja, finansavimo 
negauta.

Intensyviai nuo 2015 m. buvo rengiamas ir nuo 2017 m. bus pradėtas vykdyti EK progra-
mos „HORIZON 2020“ projektas „Europos žmogaus biomonitoringo iniciatyva“ HBM4EU 
(The European Human Biomonitoring Initiative, Grant agreement No. 733032), projekto partneris – 
LSMU, dr. L. Strumylaitė.

Instituto mokslo tyrėjai 2016 m. organizavo konferencijas bei kartu su partneriais aktyviai 
dalyvavo mokslo populiarinimo bei šviečiamojoje veikloje: 

LSMU Neuromokslų institutas, bendradarbiaudamas su Kauno prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmais, 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto „Santakos“ slėnio Nau-
jausių farmacijos bei sveikatos technologijų centre (Kaunas) organizavo konferenciją „Santaka: 
kur susitinka mokslas ir verslas“. 

LSMU Neuromokslų institutas, bendradarbiadamas su Vytauto Didžiojo universitetu, daly-
vavo renginyje „Tyrėjų naktis“. LSMU Neuromokslų instituto Klinikinių tyrimų laboratorijos 
doktorantas, Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikos neurochirurgas Andrius Radžiūnas 2016 
m. rugsėjo 30 d. skaitė paskaitą „Neuromoduliacijos (re)evoliucija Lietuvoje“.

LSMU Neuromokslų institutas, Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija, Lie-
tuvos neuromokslų asociacija ir SAM ESSC Apsinuodijimų informacijos biuras 2016 m. kovo 
14–20 dienomis organizavo Apsinuodijimų prevencijos savaitės ir Smegenų pažinimo savaitės rengi-
nius įvairiuose Lietuvos miestuose.

Apdovanojimai
Biochemijos katedros doktorantė E. Rekuvienė, doktorantūros darbą atliekanti Neuromokslų 

institute vadovaujant Biochemijos laboratorijos vyr. m. d. prof. R. Morkūnienei, už geriausią 
stendinį pranešimą „Barbiturate anesthesia decreases ischemia-induced injury in rat brains via 
blockade of mitochondrial permeability transition pore“ apdovanota Lietuvos Neuromokslų 
asociacijos konferencijos, vykusios 2016 m. gruodžio 9 d., prizu.

Kita, NI nuomone, svarbi informacija.
Instituto mokslo tyrėjai galutinai persikraustė ir įsikūrė renovuotose LSMU Mokomojo labo-

ratorinio korpuso (Eivenių g. 4, Kaunas) patalpose.
LSMU Neuromokslų institutas pagal savo kompetenciją nuo 2014 m. dalyvauja Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų neurochirurginių ligų centro vei-
kloje ir kartu su Kauno klinikų Neurochirurgijos klinika nuo 2016 m. gruodžio mėn. dalyvauja 
EK Europos referencijos tinklų suaugusių žmonių retų galvos smegenų navikų programos veik-
loje (EUROCAN, European reference network for rare adult cancers (solid tumours), subgroup Brain 
tumours).
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LSMU Gyvulininkystės institutas

Iš LR Valstybės biudžeto finansuojamos mokslo temos:
1. Genetinių ir kitų veiksnių poveikio Lietuvoje auginamų avių biologinėms-ūkinėms sa-

vybėms tyrimai (2013–2020). Vadovė dr. Birutė Zapasnikienė. Temą vykdo Gyvūnų vei-
simo ir genetikos skyrius. 

2. Įvairių genotipų įtaka mėsos kokybei ir jos įvairovei (2015–2016). Vadovė dr. Violeta Raz-
maitė. Temą vykdo Gyvūnų veisimo ir genetikos skyrius, Chemijos laboratorija, Gyvūnų 
reprodukcijos skyrius. 

3. Lietuvos kiaulių veislių produkcijos ir jos panaudojimo tyrimai (2015–2019). Vadovė dr. 
Violeta Razmaitė. Temą vykdo Gyvūnų veisimo ir genetikos skyrius, Gyvūnų mitybos ir 
pašarų skyrius, Ekologijos skyrius.

4. Įvairių faktorių įtaka gyvūnų spermos kriokonservavimo procesui ir sėklinimui (2015–
2019). Vadovas dr. Artūras Šiukščius. Temą vykdo Gyvūnų reprodukcijos skyrius. 

5. Bičių (Apis mellifera) kolonijų reprodukcinių ir produkcinių savybių tyrimas, varoozės 
prevencija (2013–2017). Vadovas habil. dr. Vidmantas Pileckas. Temą vykdo Gyvūnų re-
produkcijos skyrius, Chemijos laboratorija. 

6. Vietinių pašarų panaudojimas avių mitybai bei mėsos kokybei gerinti (2015–2016). Va-
dovas dr. Raimondas Leikus. Temą vykdo Gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius, Ekologijos 
skyrius.

7. Baltymingų pašarų pasisavinimo galvijų prieskrandyje ir jų įtakos produktyvumui tyri-
mai (2012–2016). Vadovas dr. Virginijus Uchockis. Temą vykdo Gyvūnų mitybos ir paša-
rų skyrius, Chemijos laboratorija. 

8. Biotechnologinių inovacijų įtakos pirminės gamybos pašarų fermentacijos procesams, mais-
tingumui bei žemės ūkio gyvūnų produkcijos kokybei tyrimai (2013–2017). Vadovas dr. Jo-
nas Jatkauskas. Temą vykdo Gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius, Chemijos laboratorija. 

9. Pašarų antrinės fermentacijos cheminių ir mikrobiologinių procesų bei aerobinio stabi-
lumo tyrimai (2012–2016). Vadovė Vilma Vrotniakienė. Temą vykdo Gyvūnų mitybos ir 
pašarų skyrius. 

10. Atskirose gyvulininkystės šakose išsiskiriančio amoniako kiekio įvertinimas (2015–2017). 
Vadovas dr. Remigijus Juška. Temą vykdo Ekologijos skyrius.

11. Skirtingų racionų įtakos ančiukų broilerių mėsinėms savybėms ir mėsos kokybei tyrimai 
(2015–2016). Vadovas dr. Robertas Juodka. Temą vykdo Ekologijos skyrius.

12. Mikotoksinai pieninių galvijų pašaruose ir jų poveikio sumažinimo pašarų kokybei tyri-
mai (2015–2016). Vadovė Ina Stuogė. Temą vykdo Ekologijos skyrius.

13. Įsisavinamo lizino tyrimai kombinuotuosiuose pašaruose bei jų gamybai naudojamose 
žaliavose (2016–2019). Vadovas dr. Saulius Bliznikas. Temą vykdo Chemijos laboratorija. 

14. Pieno sudėties ir kokybės rodiklių diagnostinių ir prognozinių savybių tyrimas (2016–
2020). Vadovas dr. Danguolė Urbšienė. Temą vykdo Chemijos laboratorija

Gyvulininkystės instituto darbuotojai 2016 metais. 
2016 m. LSMU Gyvulininkystės institute dirbo 19 mokslininkų (14,05 etato) bei vienas tyrėjas 

(0,8 etato). Mokslinius tyrimus padėjo vykdyti 14 techninių darbuotojų (10,4 etato). Eksperi-
mentinės plėtros ir bandymų skyriuje dirbo 30, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių ap-
saugos koordinavimo centre – 12, administracijoje ir buhalterijoje – 6, techninėje-ūkinėje tarny-
boje – 6 darbuotojai. Iš viso Gyvulininkystės institute dirbo 88 darbuotojai (79,8 etato). Institute 
studijuoja 4 doktorantai.

Instituto mokslininkas dalyvauja ekspertų Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
ataskaitos rengimo komisijoje. Gavus LR žemės ūkio ministerijos paramą vykdomi 6 mokslo 
projektai, skirti aktualioms gyvulininkystės problemoms spręsti:

1. Nykstančių ūkinių gyvūnų veislių, veisiamų mažomis populiacijomis, inbrydingo laips-
nio nustatymas. Vadovė dr. Rūta Šveistienė.

 2. Gyvulininkystės darnaus vystymo ir klimato kaitos galimybių studija. Vadovė dr. Viole-
ta Juškienė. 
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3. Galvijų, kiaulių, paukščių (mėsinių ir dedeklių vištų), avių, ožkų mėšle bei srutose esan-
čio azoto ir fosforo kiekio nustatymas. Vadovas dr. Remigijus Juška.

4. Lietuvoje laikomų skirtingo Holšteinų veislės kraujo laipsnio juodmargių produktyvių 
karvių šėrimo įvertinimas. Vadovas dr. Virginijus Uchockis.

5. Pašarų kokybės įvertinimas avininkystės ūkiuose avių ėringumo laikotarpiu ir jų povei-
kio bandų reprodukcijos rodikliams tyrimas. Vadovas dr. Artūras Šiukščius.

6. Robotais melžiamų karvių apskaitos skirtingais modeliais tikslumo įvertinimas. Vadovė 
dr. Danguolė Urbšienė.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Žinių perdavimo ir in-
formavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir įgyvendinimo veiklai“ 
parengta projekto „Skystos formos mikroelementų ir jų mišinių panaudojimas galvijų produk-
tyvumo didinimui ir produkcijos kokybės gerinimui“ paraiška, kuri laimėjo konkursą ir 2016 m. 
pradėtas projekto įgyvendinimas. 

Užsienio ūkio subjektų užsakymu buvo vykdomi 3 moksliniai tyrimai. Danijos firmos Chr.
Hansen A/S užsakymu buvo atlikti tyrimai kiaulių mitybos bei pašarų gamybos srityje, o Vo-
kietijos įmonę JoseraGmbH & Co domino inovatyvūs žolinių pašarų paruošimo sprendiniai.

Instituto mokslininkai aktyvūs COST veiklų EPICONCEPT FA1201, METHAGENE FA 1302, 
GroupHouseNet CA15134 dalyviai.

Sėkmingai vykdomas HORIZON 2020 projektas TREASURE 634476. Kartu su partneriais iš 
24 Europos šalių tiriama vietinių kiaulių veislių įvairovė, jų produktyvumas, produkcijos ko-
kybė, vartotojus siekiama aprūpinti aukštos kokybės kiauliena ir jos produktais išsiskiriančiais 
savo regioniniu identitetu ir atitinkančiais visuomenės socialinius-ekonominius poreikius. 

Šiais metais pradėtas vykdyti HORIZON 2020 Era-Net SusAn projektas „Europos moksli-
nių tyrimų erdvė darniose gyvulininkystės sistemose“, kurio tikslas – gyvulininkystės sistemų 
efektyvumo ir lankstumo didinimas, integruotas gyvūnų sveikatos ir gerovės valdymas, gyvu-
lininkystės sistemų poveikio aplinkai valdymas ir gyvulininkystės sistemų socialinės ekonomi-
nės aplinkos tyrimas.

2016 m. parengta HORIZON 2020 Era-Net SusAn mokslo projekto REDIVERSE „Europos 
žalųjų pieninių galvijų viduveislinė ir tarpveislinė bioįvairovė – išsaugojimas per panaudoji-
mą“ paraiška ekspertų buvo įvertinta teigiamai ir gavo finansavimą. Projekto tikslas – unikalių 
Europos žalųjų pieninių galvijų veislių genetinių charakteristikų identifikavimas, panaudoji-
mas, išsaugojimas bei ekonomiškai efektyvių veisimo programų kūrimas, garantuojantis greitą 
adaptaciją prie kintamos aplinkos.

Šiais metais sėkmingai baigtas tarptautinės programos TEMPUS projektas „Sustiprinti ir mo-
dernizuoti maisto kokybės ir saugos srities aukštojo mokslo sistemą Tadžikistane bei sustiprinti 
bendradarbiavimą tarp Tadžikijos ir Europos Sąjungos šalių narių institucijų“, kurį koordinavo 
Latvija, o be Lietuvos dar dalyvavo Slovakija ir Tadžikistanas.

2016 m. instituto mokslininkai pradėjo savo veiklą „Interreg Batic Sea region“ projekte „Sru-
tų rūgštinimo technologijos Baltijos jūros regione“, finansuojamą ES regioninio vystymosi fon-
do. Projekte dalyvauja 17 organizacijų iš 8 Baltijos regiono šalių. Projekto tikslas – supažindinti 
su naujausiomis srutų rūgštinimo technologijomis, skatinti jas diegti ūkiuose, taip mažinant 
amoniako garavimą ir eutrofikacijos procesą Baltijos jūroje.

2016 m. Gyvulininkystės instituto mokslininkai organizavo 5 renginius. Didelio dėmesio su-
laukė tarptautinė konferencija-lauko diena „Gyvūnų genetinių išteklių bioįvairovė ir svarba 
ekosistemų tvarumui“ bei tarptautinis seminaras „Senųjų gyvūnų veislių panaudojimas Lietu-
voje ir kaimyninėse šalyse“ , kuriuose dalyvavo net 448 svečiai iš 8 užsienio šalių bei Lietuvos. 
Šalies gyvulininkystės problemos buvo aptariamos konferencijose „Gyvulininkystės mokslinių 
tyrimų naujovės inovatyviems sprendimams ūkininkų ūkiuose“ bei „Lietuvoje laikomų pro-
duktyvių karvių pašarų gamybos ir mitybos problemos ir jų sprendimo būdai“. Šiais metais 
vyko ir jau tampančios tradicinėmis „Ištvermės jojimo ir važiavimo kinkiniais varžybos Koma-
ro taurei laimėti“, kuriose rungėsi net 100 dalyvių.

Parengtas ir išleistas mokslo darbų „Gyvulininkystė“ 64 tomas. Žurnaluose ir laikraščiuose 
paskelbta 14 mokslo populiarinimo straipsnių.
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LSMU Gyvūnų tyrimų centras

Gyvūnų tyrimų centras (toliau – GTC) – tai šiuolaikiška eksperimentinė bazė, atverianti 
neribotas galimybes, kuriant ir diegiant naujas sveikatos technologijas. Tokių bazių Europoje 
trūksta ir jų poreikis, plečiantis technologijų rinkai, nuolat didėja. Laboratorijose sukurtus bio-
fizikinius ligų modelius galima ištirti atliekant eksperimentus su gyvūnais ir šias technologijas 
plėtoti bei tobulinti iki pramoninių prototipų. Šioje bazėje galima tikrinti visas farmacijos ir 
medicinos prietaisų pramonės sukurtas technologijas – vaistus, sąnarių ir organų implantus, 
siuvimo medžiagas, mobiliąsias technologijas ir kt. Čia galima organizuoti studentų, rezidentų 
ir patyrusių gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursus, mokyti kasdienėje praktikoje reikalingų įgū-
džių ir tik ekstremaliomis sąlygomis pasitaikančių scenarijų. 

GTC dirba 5 kvalifikuoti veterinarijos gydytojai, iš jų 1 vadovas ir 4 turi 3,5 veterinarijos gy-
dytojo etato. Centras yra Universiteto padalinys, kurio paskirtis – suteikti klinikinę bazę moks-
lininkams, doktorantams atlikti mokslinius tyrimus, sudaryti sąlygas veterinarinės medicinos 
ir kitų studijų programų studentų studijoms. 2016 metais centre vykdyti 5 projektai, panaudota 
215 pelių, 72 žiurkės ir 46 kiaulės. Naujai įrengtoje centro auditorijoje nuo 2016-09-01 dėstomos 
Smulkiųjų gyvūnų vidaus ligų ir mitybos paskaitos LSMU VF veterinarinės medicinos III ir IV 
kursų studentams. 2017 metais GTC planuojamas vykdyti kvalifikacinis egzaminas VM progra-
mos studentams.

Centras savo veikloje vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis, LR gyvūnų 
gerovės ir apsaugos įstatymu, LR VMVT direktoriaus įsakymais, o visi Centre vykdomi moksli-
niai tyrimai ir projektai yra atliekami gavus VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus 
leidimus: 2016 metais gauti 6 leidimai. 2016 m. centre patvirtinti GTC teikiamų paslaugų įkai-
niai, pašarų normos gyvūnams, laikomiems centre; Gyvūnų tyrimų centro nuostatai. Sudaryta 
GTC Gyvūnų gerovės komisija.

Gyvūnų tyrimų centro pastatas baigtas statyti 2015 m. rugsėjo mėnesį, centras pradėjo veiklą 
2016 m. birželio 27 d. Pastato plotas – 1100 kv. m. Pastatas dviejų aukštų: pirmajame aukšte 
yra gyvūnams skirtos laikymo patalpos (kiaulėms, avims, ožkoms, triušiams, jūrų kiaulytėms, 
žiurkėms, pelėms ir paukščiams). Antrajame aukšte yra administracijos patalpos ir operacinių 
kompleksas.

Centro patalpos įrengtos atsižvelgus į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
Nr. 2010/63 „Dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos“ ir LR VMVT direktoriaus įsa-
kymo nuostatas B1-866 „Dėl mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros 
ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“. 

Pasirašytos sutartys:
1. PR16-92-16/10/18/01; 10th Special Forces Group (Airborne). Dėl mokymo paslaugų suteiki-

mo Gyvūnų tyrimų centre.
2. PR16-64-16/06/28/01; Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tar-

nyba. Dėl veterinarijos paslaugų teikimo Gyvūnų tyrimų centre.
3. PR16-86-16/09/27/02; Lietuvos chirurgų asociacija. Dėl gyvūnų parengimo gydymo pro-

cedūrų mokymų suteikimo Gyvūnų tyrimų centre.
Centras gavo 37,6 tūkst. eurų pajamų už vykdytus propjektus.

3.8. Apibendrinimas

Atsižvelgiant į 2016 metais pasiektus mokslo veiklos rezultatus, galima teigti, kad 2011–2016 
metų strateginės plėtros pagrindiniai tikslai buvo pasiekti. Vertinant rezultatus pagal LSMU 
strateginės plėtros gairių 2017–2021 m. įgyvendinimo plano rodiklius, tikėtina, kad mokslinės 
veiklos plėtra bus tvari.
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4. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLA

4.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

4.1.1. Vizija, misija
Universiteto klinikinė veikla vykdoma didžiausiame padalinyje – Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos) ir keturiuose Kauno klinikų 
filialuose: Romainių tuberkuliozės ligoninėje, Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje, Onkologijos 
ligoninėje, vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“. Čia sukauptas didžiausias intelektinių, ma-
terialinių ir techninių Universiteto išteklių potencialas, dėstomos visos svarbiausios ir pagrindi-
nės klinikinės disciplinos. 

Kauno klinikų dalininkai:
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 
• Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Vizija

Moderni medicininė ir socialiai atsakinga pagalba sudėtingiausiomis ligomis sergantiems 
pacientams. Naujos žinios ir geriausia patirtis studentams ir sveikatos priežiūros specialistams. 
Pasaulinės reikšmės moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Motyvuojančios darbo ir socia
linės sąlygos.

Misija 

Gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę, ugdyti ambicingus ir nuolat tobulė-
jančius sveikatos priežiūros specialistus, kurti ir diegti moksliniais tyrimais pagrįstas inovacijas.

Įstaiga savo veiklą vykdo valstybei priklausančiuose pastatuose ir žemės sklypuose, išsi-
dėsčiusiuose Kaune ir Kauno rajone. Sveikatos priežiūros paslaugų veikla vykdoma 28iuose 
Kauno klinikų pagrindinės ligoninės ir filialų pastatuose, kurių bendras plotas ~171 tūkst. m2.

4.1.2. Struktūra, pokyčiai
2016 m. Kauno klinikų valdymas buvo vykdomas vadovaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. Vi-

suotiniame dalininkų susirinkime patvirtinta organizacinė valdymo struktūros schema. 
2016 m. laikotarpiu Kauno klinikose veikė:
• 38 profilinės klinikos, kuriose veikė: 

 ▪ 39 stacionaro skyriai; 
 ▪ 9 reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei anesteziologijos skyriai ir poskyriai;
 ▪ 2 skubios pagalbos skyriai;
 ▪ 14 diagnostikos ir intervencines procedūras atliekančių padalinių;
 ▪ 18 ambulatorines paslaugas teikiančių padalinių;
 ▪ 9 dienos stacionaro paslaugas teikiantys padaliniai;

• 4 filialai – Romainių tuberkuliozės ligoninė, Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, Onko-
logijos ligoninė ir Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“ su savo skyriais, teikiančiais 
stacionaro, ambulatorines, anesteziologijos ir intensyviosios terapijos, diagnostikos bei 
reabilitacijos paslaugas;

• kiti medicinos padaliniai (Audinių bankas, Kraujo centras, Motinos pieno bankas), funk-
ciniai centrai (Retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinis centras, Vaisiaus medicinos cen-
tras) bei tam tikros kontrolės, valdymo ir plėtros, ekonomikos ir infrastruktūros, visuo-
menės sveikatos, mokslo ir studijų tarnybos.

Atsižvelgiant į šiuolaikines glaudžias ir greitas imunologijos bei alergologijos plėtros tenden-
cijas, šios medicinos srities progreso ir raidos ypatybes, Kauno klinikose 2016 m. rugsėjo 1 d. 
įsteigta Imunologijos ir alergologijos klinika. Imunologijos ir alergologijos kliniką sudaro Kli-
nikinės imunologijos ir alergologijos ambulatorinis padalinys, Alerginių ir imuninių ligų diag
nostikos ir gydymo dienos stacionaras ir Imunologijos laboratorija.
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Buvusi Viršužiglio reabilitacijos ligoninė persikėlė į modernų ir erdvų korpusą Kulautuvoje, 
kur teikiamos šiuolaikinius standartus atitinkančios reabilitacijos paslaugos pacientams, ser-
gantiems kraujotakos ir nervų sistemos ligomis.

Kauno klinikose atidarytas pirmasis Lietuvoje motinos pieno bankas. Jis skirtas anksčiau lai-
ko gimusiems ir sergantiems naujagimiams, kuriems duodamas donorinis pienas bus saugus ir 
nieko nekainuos.

2016 metų pabaigoje Kauno klinikos sėkmingai prisijungė prie Europos referencijos centrų 
tinklų keturiose srityse: neurochirurgijos (EURACAN tinklas), endokrinologijos (Endo-ERN 
tink las), dermatologijos (ERN-Skin tinklas) bei akių ligų (ERN-EYE tinklas).

4.1.3. Žmogiškieji ištekliai
2016 m. pabaigoje Kauno klinikose buvo 7340 etatų (2015 m. pabaigoje – 7380). Bendras dar-

buotojų skaičius (fiziniai asmenys) 2016 m. pabaigoje buvo 7354 (2015 m. pabaigoje – 7348). 
Etatų ir darbuotojų skaičiaus dinamika pavaizduota 4.1.3.1 pav.
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4.1.3.1 pav. Etatų ir darbuotojų skaičiaus dinamika 2011–2016 m.

2016 m. Kauno klinikose dirbo: 2237 gydytojai (iš jų – 917 gydytojų rezidentų ir 1320 gydyto-
jų), 2362 slaugos specialistai, 1434 pagalbinio medicinos personalo darbuotojai ir 1240 darbuo-
tojų, priklausančių kito personalo kategorijai. 

2016 m. Kauno klinikose dirbo 484 mokslo laipsnį turinčių darbuotojų, iš jų – 438 mokslų 
daktarai gydytojai ir 46 kitų specialybių mokslų daktarai (iš jų – 10 slaugytojų). Palyginti su 
2015 m., gydytojų, turinčių mokslo laipsnį, padaugėjo (4.1.3.2 pav.).
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4.1.3.2 pav. Darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį, skaičiaus dinamika 2011–2016 m.
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2016 metais Kauno klinikose dirbo 97 slaugos specialistai, įgiję edukologijos, administravimo 
ir vadybos, klinikinės slaugos magistro kvalifikacinį laipsnį. 

Kauno klinikų gydytojams ir slaugytojams suteikiama galimybė kelti kvalifikaciją, išlaikant 
vidutinį darbo užmokestį. Tokiu būdu darbuotojai iš viso tobulinosi 6900 dienų, iš jų Lietuvo-
je – 1343 dienas ir užsienyje 5557 dienas (2485 kursai).

4.1.4. Kauno klinikų ambulatorinė veikla
Specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Kauno klini-

kų pagrindinėje ligoninėje ir Kauno klinikų filialuose. 
Apsilankymų ir konsultacijų skaičius 2016 m. atitinkamai padidėjo 1,9 proc. ir 3,9 proc. 

(4.1.4.1 pav.). Apsilankymų ir konsultacijų santykio pokyčiai pateikti 4.1.4.2 pav.
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4.1.4.1 pav. Kauno klinikų ambulatorinių apsilankymų dinamika 2011–2016 m. 
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Antrinio ir tretinio lygių ambulatorinių specializuotų konsultacijų skaičius ir jų dinamika 
pateikta 4.1.4.3 pav. 2016 m. 27,6 proc. ambulatorinių konsultacijų buvo II lygio ir 72,4 proc. – 
III lygio. III lygio konsultacijų skaičius padidėjo 2,07 proc., o II lygio konsultacijų – sumažėjo 
10,27 proc., palyginti su 2015 m.
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4.1.4.3 pav. Antrinio ir tretinio lygių konsultacijų dinamika (su filialais) 2011–2016 m.

Į Kauno klinikas ambulatorinėms konsultacijoms pacientai atvyksta iš visų Lietuvos regionų. 
2016 m. daugiausia padidėjo konsultacijų skaičius pacientų, atvykusių iš Vilniaus, Šiaulių ir 
Panevėžio TLK aptarnaujamų Lietuvos rajonų, sumažėjo iš Klaipėdos TLK.

2016 m. sėkmingai užbaigtas Onkologinės pagalbos prieinamumo Kauno krašto gyvento-
jams gerinimo ir ligonių srautų valdymo bandomasis projektas. Per 32 projekto įgyvendinimo 
mėnesius organizuotos 233 gydytojų konsultantų išvykos pas partnerius, kurių metu suteikta 
2518 konsultacijų, diagnozuoti 126 nauji vėžio atvejai, iš jų 104 – odos, 10 – krūties, po 2 storo-
sios žarnos ir plaučių, po 1 – kitų vietų (lūpos, minkštųjų audinių, išangės, kiaušidžių, kasos, 
inkstų, prostatos, limfoma). Pasiekti rezultatai, palyginti su kituose Lietuvos regionuose vykdy-
tais analogiškais projektais, buvo geriausi.

Dienos stacionaro paslaugų plėtra atspindi šiuolaikines tendencijas – suteikti pacientui gali-
mybę visavertiškai gyventi sergant lėtine liga, neatitrūkti nuo įprastinės veiklos. Labai daugėjo 
2014 m. pradėtų teikti vaikų onkohematologijos (2016 m. 429 (padidėjo 46,9 proc.)) bei 2015 m. 
pradėtų teikti naujų alergologijos (2016 m. 867 (padidėjo 135 proc.) ir intervencinės kardiologi-
jos (2016 m. 1398 (padidėjo 301,7 proc.)) dienos stacionaro paslaugų.

Daugėjo ambulatorinės chirurgijos paslaugų, kurios teikiamos Odos ir venerinių ligų klini-
koje, Akių ligų klinikoje bei Ambulatorinių paslaugų koordinavimo tarnybos chirurgijos sky-
riuje (čia šias paslaugas teikia Chirurgijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, Urologijos 
bei Ortopedijos ir traumatologijos klinikų gydytojai).

Iš viso 2016 m. buvo suteikta 55 448 įvairių dienos stacionaro paslaugų, t. y. 7,2 proc. daugiau 
nei 2015 m. Iš jų daugiausia chemoterapijos dienos stacionare – 20 933 paslaugos, spindulinės 
terapijos dienos stacionare – 20 582 paslaugos. 

2016 m. suteikta 16551 dienos chirurgijos paslauga, 49,9 proc. daugiau nei 2015 m., kurių 47,8 
proc. buvo 1 dienos paslauga. Didėjant stacionarinės pagalbos išlaidoms ir mažėjant gyventojų 
galimybei atsitraukti nuo darbinės savo veiklos, didėja dienos stacionarų ir ambulatorinės chi-
rurgijos poreikis.

2016 m. buvo aktyviai teikiamos profilaktikos programų konsultacijos ir papildomai apmo-
kamų profilaktikos programų paslaugos. 

2017 m. siekiniai

• Nuolatinė laukimo eilių ambulatorinėms konsultacijoms stebėsena (sin. monitoravimas) 
ir tolesnių veiksmų dėl eilių mažinimo planavimas, siekiant atitikti įstatymu nustatytus 
laukimo eilių ambulatorinėms konsultacijoms reikalavimus. 

• Aktyvus personalo dalyvavimas diegiant naują ligoninės informacinę ir e. sveikatos sis-
temas, siekiant, kad visi ambulatorinių paslaugų medicininiai įrašai būtų atliekami ligo-
ninės elektroninėje informacinėje sistemoje. 

• Ambulatorinių paslaugų infrastruktūros plėtra – įvykdyti konkursą ir pradėti naujo am-
bulatorinio diagnostikos centro statybą.
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4.1.5. Kauno klinikų stacionaro veikla
Stacionaro paslaugos teikiamos Kauno klinikų pagrindinėje ligoninėje ir Kauno klinikų fi-

lialuose. Bendras stacionarinių lovų fondas 2016 m. buvo 2261 lova. Lovų skaičiaus dinamika 
2011–2016 m. pateikta 4.1.5.1 pav.
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4.1.5.1 pav. Kauno klinikų ir filialų stacionaro lovų skaičiaus dinamika 2011–2016 m.

2016 m. stacionare gydytų pacientų skaičius, palyginti su 2015 m., šiek tiek sumažėjo (1,8 
proc.), nes 2016 m. Kauno klinikos didino dienos stacionaro paslaugų apimtis (8,2 proc.), tačiau 
stacionaro paslaugų poreikis išlieka didelis. Stacionare ir dienos stacionare gydytų pacientų 
dinamika 2011–2016 m. pateikta 4.1.5.2 pav.
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4.1.5.2 pav. Kauno klinikų stacionare gydytų pacientų ir dienos stacionaro  
pacientų skaičiaus dinamika 2011–2016 m. 

2016 m. vidutinė gydymo trukmė buvo 7,05 dienos (2015 m. buvo 7,07 dienos), įskaitant ir 
onkologinėmis ligomis sergančių ligonių gydymo trukmę. Vidutinė gydymo trukmė Kauno kli-
nikose 2016 m. buvo 7,05 dienos (2015 m. buvo 7,07 dienos) (4.1.5.3 pav.).
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4.1.5.3 pav. Vidutinės gydymo stacionare trukmės dinamika 2011–2016 m. Kauno klinikose  
(be ilgalaikio gydymo paslaugų)

Stacionarinės lovos apyvartos rodiklis 2016 m., kaip ir 2015 m., išliko gana didelis ir buvo 
48,85 (2015 m. – 48,48). Šio skaičiaus didėjimas rodo efektyvų lovų fondo naudojimą.

Kauno klinikų vidutinis lovos užimtumo (funkcionavimo) rodiklis 2016 m. buvo 297,35. Šis 
rodiklis, palyginti su 2015 m., kito neryškiai. Lovos užimtumo dinamika pateikiama 4.1.5.4 pav. 
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4.1.5.4 pav. Lovos užimtumo rodiklio dinamika 2011–2016 m. (be ilgalaikio gydymo paslaugų)

Chirurgijos profilio paslaugos Kauno klinikų pagrindinėje ligoninėje teikiamos 12 klinikų, 
kuriose šiam tikslui yra skirtos 770 stacionarinės, 45 poanestezinio stebėjimo lovos ir 79 opera-
cinės ir filiale Onkologijos ligoninėje.

2016 m. Kauno klinikose atliktos 68 855 operacijos. Įsibėgėjant dienos chirurgijos paslaugų 
plėtrai, stacionaro sąlygomis atliekamų operacijų skaičius 2016 m. Kauno klinikose sumažėjo 
2,57 proc. 4.1.5.5 pav. pateikiama atliktų operacijų (kartu su dienos chirurgija) ir dienos chirur-
gijos operacijų skaičiaus dinamika 2011–2016 m. 
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Kauno klinikos yra viena iš daugiausia donorų paruošianti asmens sveikatos priežiūros įstai-
ga Lietuvoje. Kasmet buvo paruošiama apie nei pusė visų šalies multiorganinių donorų (Kauno 
klinikos paruošė 13 donorų iš 32 multiorganinių donorų. 

2016 metais Kauno klinikose pradėti neplakančios širdies modelio donorai. 2016 m. liepos 21 
d. Kauno klinikų gydytojai paruošė pirmąjį mūsų šalyje neplakančios širdies donorą.

Kauno klinikose buvo atliktas rekordinis kepenų transplantacijų skaičius – 15, persodintas 
41 inkstas, kurių 38 iš mirusio donoro (2 neplakančios širdies donoro) ir 1 iš gyvo, 3 širdys, 2 
plaučiai, 1 širdies ir plaučių kompleksas. Sėkmingai atlikta 43 ragenos transplantacijos.

2016 metais atlikta 13 kraujodaros kamieninių ląstelių surinkimo, užšaldymo procedūrų bei 
15 kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijų, iš jų 13 pirminių bei 2 dvigubos (tandem) 
transplantacijos, iš viso nuo 2015 m. atlikta 27 kamieninių kraujo ląstelių transplantacijos, iš jų 
25 pirminės bei 2 dvigubos. 

Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. darbą pradėjo naujai sudaryta donorų koordinatorių komanda.
4.1.5.6 pav. pateikiamos transplantacijų atlikimo tendencijos 2011–2016 m. 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
 Ragenų 23 26 20 11 18 43
 Inkstų 27 28 37 16 53 41
 Kepenų 5 7 5 6 7 15
 Širdies 3 1 1 2 4 3
 Kaulų čiulpų – – – – 7 14
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4.1.5.6 pav. Transplantacijų skaičiaus dinamika 2011–2016 m.

Įgyvendinant Ūminio galvos insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvar-
kos aprašą ir bendradarbiaujant su 16 klasteryje dalyvaujančių ligoninių, sumažėjo Kauno kli-
nikų Insulto centre nuo ūminio išeminio galvos insulto gydytų pacientų: 2016 m. iš viso buvo 
hospitalizuoti 847 pacientai (7,06 proc. mažiau nei 2015 m.). Iš jų 223 (45,8 proc.) buvo atlikta 
sisteminė trombolizė (IVT), 59 – trombektomija (12,1 proc.). Palyginti su 2015 metais, 2016 m. 
atliktų IVT skaičius padidėjo 11 proc.

Koordinuotas pacientų srautų valdymas lėmė sisteminės trombolizės panaudojimo Kau-
no klinikose atvejų skaičiaus padidėjimą 2,5 karto, palyginti su 2013 m.: 2016 m. buvo atlikta 
223, o 2013 m. – 80 trombolizių, o trombolizės atlikimo laikas nuo paciento atvykimo į sveika-
tos priežiūros įstaigą iki vaisto suleidimo sumažėjo iki 56 minučių 10 sek. (2013 m. – 75 min.) 
(4.1.5.7 pav.).
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4.1.5.7 pav. Kauno klinikų insulto centre 2014–2016 metais hospitalizuotų pacientų skaičius 
ir jiems atliktų IVT skaičius

Įgyvendinant Ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu paslaugų prieinamumo 
gerinimą ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimus, nuo 2014 m. Kauno klini-
kos organizuoja ir teikia būtinąją pagalbą pacientams, sergantiems ūminiu miokardo infarktu 
su ST segmento pakilimu (toliau – MI su STP) – yra vienas iš penkių Perkutaninės koronarinės 
intervencijos (toliau – PKI) centrų. Tuo tikslu sudarytos bendradarbiavimo ir pacientų gydymo 
tęstinumo sutartys su kitomis ligoninėmis (iš viso 19 ligoninių). 

2016 m. Kauno klinikose buvo hospitalizuoti 803 pacientai, sergantys MI su STP (palyginti su 
2015 m., hospitalizuota 12,3 proc. mažiau pacientų). Tačiau palyginti su 2015 m., 2016 m. GMP 
atvežtų pacientų skaičius išliko toks pats – 419. Perkutaninė transluminalinė vainikinių arterijų 
angioplastika (toliau – PTVAA) atlikta 698 pacientams, arba 93,8 proc. pacientų, nuo bendro-
jo MI su STP pacientų, kuriems atlikta vainikinių arterijų angiografija, skaičiaus (palyginti su 
2014 m. ir 2015 m., šis rodiklis buvo atitinkamai 88,5 proc. ir 95,1 proc.). Vidutinė hospitaliza-
cijos trukmė (gydytų ir PKI ir / arba aortos vainikinių arterijų jungčių operacijomis pacientų) 
2016 metais, palyginti su 2015 m., sutrumpėjo nuo 9,39 d. iki 8,69 d. Bendras hospitalinis miršta-
mumas nuo MI su STP 2016 m., palyginti su 2015 m., sumažėjo ir buvo 7,7 proc. (2015 m. buvo 
11,6 proc.). 

Įdiegtų ir naujų gydymo metodikų pavyzdžiai 

Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojų komanda paruo-
šė pirmąjį Lietuvoje neplakančios širdies donorą. Iki šiol, gelbstint transplantacijos laukiančių 
žmonių gyvybes, Lietuvoje buvo taikomi du organų donorystės modeliai – gyvoji donorystė ir 
donorystė po smegenų mirties. Pradėjus taikyti ir trečiąjį – neplakančios širdies – donorystės 
modelį, tikimasi išgelbėti dar daugiau transplantacijos laukiančių recipientų.

Kauno klinikose, remiantis geriausia Vakarų Europos ligoninių patirtimi, suburta organų 
donorystės koordinatorių komanda, kuri siekia naujo proveržio transplantacijos srityje. Atskir-
tos dvi specialistų komandos, dirbančios transplantacijų srityje: organų donorystės koordinato-
riai ir transplantacijos koordinatoriai. Naujoji Organų donorystės koordinavimo tarnyba diegs 
ir plėtos naujus donorystės modelius, tokius kaip šiemet Kaune pradėta neplakančios širdies 
donorystės programa. 

Pirmoji Baltijos šalyse integruota operacinė įrengta Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės 
ligų klinikoje. Visi prietaisai, esantys operacinėje, sujungti į vieną centrinę valdymo sistemą. 
Centralizuotai valdoma endoskopinė, navigacinė įranga, operaciniai stalai, elektrokaustikos 
apa ratai, reguliuojamas operacinės apšvietimas ir kiti įrenginiai. Ši sistema suteikia galimybę 
chirurgui saugiai valdyti visą sudėtingą įrangą, operacijos metu turėti visą reikiamą vaizdo ty-
rimų informaciją, kokybiškai matyti operacijos metu atliekamus veiksmus.
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Kauno klinikų Akių ligų klinikoje pirmą kartą Lietuvoje atlikta ragenos vidinio sluoksnio 
(endotelio) persodinimo operacija.

Kauno klinikų Radiologijos klinikoje pirmą kartą Lietuvoje atliktas kepenų magnetinio re-
zonanso tomografinis (MRT) tyrimas į veną suleidžiant specialaus hepatospecifinio kontrasto. 
Šis Lietuvoje dar nenaudotas preparatas medikams suteikė galimybę lengviau ir tiksliau aptikti 
galimą patologinį židinį kepenyse ir nustatyti jo kilmę.

Kauno klinikose pradėta taikyti dviguba plazmos filtracija (angl. double filtration plasmaphere-
sis). Šios sudėtingos procedūros metu iš kraujo šalinami ligą sukėlę antikūnai, tačiau maksima-
liai išsaugomi kiti plazmos baltymai, todėl sumažėja pacientui perpilamų baltymų preparatų 
kiekis ir komplikacijų pavojus.

2017 m. siekiniai

1. Efektyviai naudoti turimus išteklius, racionaliai panaudoti turimas stacionaro lovas.
2. Tęsti esamų stacionaro skyrių rekonstrukciją ir reorganizaciją, perskirstyti esamas stacio

naro lovas pagal konkrečios srities stacionaro paslaugų poreikį.
3. Konsoliduoti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kauno klinikų pacientams, sergan-

tiems sudėtingomis ir retomis ligomis,. Visiems pacientams garantuoti aukščiausio lygio 
asmens sveikatos priežiūros stacionaro paslaugas: šiuolaikinę diagnostiką ir komandinį 
įvairių sričių specialistų požiūrį į ligos gydymą.

4. Didinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, plėtoti dienos stacionaro bei 
dienos chirurgijos paslaugas. Toliau plėtoti naujas technologijas ir minimaliai invazines 
intervencijas, kurios leidžia pasiekti geresnių gydymo rezultatų ir gerina Kauno klinikų 
funkcionavimo kiekybinius bei kokybinius rodiklius.

5. Tęsti pradėtą darbą Kardiologijos, Neurologijos klasterio veikloje, toliau siekti šios gru-
pės pacientų mirštamumo mažėjimo. 

6. Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis ASPĮ.
7. Aktyviai dalyvauti organų donorystės ir transplantacijos programoje: didinti efektyvių 

donorų ir atliekamų transplantacijos operacijų skaičių, toliau plėsti Neplakančios širdies 
donorystės programą. 

8. Stiprinti Kauno klinikose veikiančius retų ligų centrus ir koordinuoti jų veiklą.

4.1.6. Brangūs radiologijos tyrimai ir intervencinės radiologijos procedūros
Radiologijos klinikos atliekami tyrimai sudaro Kauno klinikų diagnostinės veiklos bran-

duolį. 
2016 metais didėjo bendras ir sudėtingų branduolinės medicinos tyrimų – scintigrafijų, scin-

tigrafijų su papildomai atliekama SPECT/CT – skaičius. 2016 m. PET/KT procedūrų padaugėjo 
9,9 proc., palyginti su 2015 m. (4.1.6.1–4.1.6.3 pav.). 
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4.1.6.1 pav. Kompiuterinės tomografijos tyrimų dinamika 2011–2016 m. (kartu su filialais)
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4.1.6.2 pav. Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų dinamika 2011–2016 m.
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4.1.6.3 pav. Branduolinės medicinos skyriaus atliekamų PET/TK tyrimų dinamika 2012–2016 m.

2016 m. teleradiologijos paslaugos buvo teikiamos VšĮ Kelmės ligoninei, Vilkaviškio ligoni-
nei, Visagino ligoninei, Prienų ligoninei. Vertinant visų rūšių tyrimus (KT, MRT, rentgenogra-
mų), buvo suteikta 5598 paslaugos.

Intervencinės radiologijos skyriuje 2015 m. atidarytas ir sėkmingai funkcionuoja antrasis 
angiografijos kabinetas. 2016 m. atlikta 4191 intervencija, t. y. 10 proc. daugiau nei 2015 m. 
Vykdant Insulto klasterio veiklą, 2016 m. atliktos 63 perkutaninės trombektomijos (daugiausia 
Lietuvoje). Tokių procedūrų atlikta 35 proc. daugiau nei 2015 m.

Kardiologijos klinikos Intervencinės kardiologijos skyriuje 2016 m. atliktos 9702 procedūros, 
iš kurių 2751 buvo gydomoji. Ypač sudėtingų procedūrų skaičius išlieka stabilus: 2016 m. buvo 
atlikta 19 (2015 m. – 5 ) krūtinės aortos stentavimo ir 30 (2015 m. – 14) kateterinės prieširdžių 
pertvaros defekto uždarymo procedūros bei daug kitų retų intervencijų (4.1.6.4 pav.).
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4.1.6.4 pav. Intervencinės radiologijos skyriuje ir Intervencinės kardiologijos skyriuje atliktų  
diagnostikos ir gydomųjų procedūrų dinamika 2011–2016 m.
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Siekiniai 2017 m.

• Efektyvesnis šiuolaikinės radiologinės technikos, žmogiškųjų išteklių naudojimas.
• Intervencinės radiologijos ir kardiologijos veiklos plėtra orientuojantis į gydomąsias pro-

cedūras ir naujų tyrimo ir gydymo metodikų taikymą. 
• Tolesnė telemedicinos teleradiologijos paslaugų plėtra, optimizuojant žmogiškųjų ištek

lių panaudojimą ir taikant efektyvią kainodarą. 

4.1.7. Kauno klinikų filialų veikla
4.1.7.1. Romainių tuberkuliozės ligoninė
Romainių tuberkuliozės ligoninę sudaro 1 ambulatorinis ir 4 stacionaro skyriai, Mikrobiolo-

gijos ir Klinikinė laboratorijos, Rentgeno poskyris, Ūkio personalas, Virtuvė ir Administracija.
Daugiausia gydoma Kauno apskrities gyventojų. Per metus mirė 27 stacionare gydyti ligo-

niai (2015 m. – 33) (4.1.7.1.1 lentelė).

4.1.7.1.1 lentelė

Kauno klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninės veikla 2011–2016 m.
Pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. Pokytis, 

proc.
Ambulatorinių apsilankymų 
skaičius

17 946 17 154 16 301 15 407 16 001 17 815 +11,34

Stacionaro pacientų skaičius 652 635 597 580 524 532 +1,53
Lovų skaičius 200 200 200 200 180 180 0
Vidutinė gulėjimo ligoninėje 
trukmė

98,81 101,76 102,27 104,52 113,35 111,77 –1,39

Lovos panaudojimo trukmė 298,73 323,08 305,28 303,11 329,97 330,34 +0,11
Lovos apyvarta 3,02 3,18 2,98 2,90 2,91 2,96 +1,72

4.1.7.2. Kulautuvos reabilitacijos ligoninė
2016 metais baigtas projektas „Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto li-

goninės Kauno klinikų filialo Viršužiglio reabilitacijos ligoninės perkėlimas į Kulautuvą“. Nuo 
2016 m. birželio 3 d. filialas pradėjo veiklą Kulautuvoje ir yra pervadintas Kulautuvos reabilita-
cijos ligonine. Didžioji dalis pacientų (97,6 proc.) siųsti iš Kauno klinikų, 2,4 proc. – kitų gydymo 
įstaigų. 

4.1.7.2.1 lentelė

Kauno klinikų filialo Kulautuvos (Viršužiglio) reabilitacijos ligoninės veikla 2011–2016 m.
Pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. Pokytis, 

proc.
Išvykusių pacientų skaičius 1171 1094 1106 1011 995 1438

(iš jų 404  
Viršužiglyje)

+44,52

Lovų skaičius 60 60 60 60 60 82 +36,67
Vidutinė gulėjimo ligoninėje 
trukmė

16,5 16,7 16,0 16,5 16,2 15,6 –3,70

Lovos panaudojimo trukmė 321 304 298 277 268 274 +2,24
Lovos apyvarta 19,52 18,23 18,43 16,85 16,58 17,53 +5,73

4.1.7.3. Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė
Stacionarinių lovų skaičius 2016 m. išliko toks pats – 201 lova. Chirurgijos skyriuje kartu su 

ginekologijos sektoriumi yra 60 lovų, Paliatyviosios onkologijos skyriuje buvo 70 lovų, Konser-
vatyviosios onkologijos skyriuje – 65 lovos, Intensyviosios terapijos skyriuje – 6 lovos.
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2016 m. atliktos dienos chirurgijos paslaugos: chirurgai – 498 dienos chirurgijos paslaugas 
(33,8 proc. nuo visų teiktų paslaugų stacionare), ginekologai – 440 paslaugų (47,6 proc.). Chi-
rurgijos skyriuje operacinis aktyvumas išlieka didelis – daugiau nei 90 proc., (chirurgų – 91,7 
proc., ginekologų – 97,7 proc.). Chirurgijos skyriuje iš viso mirė 41 pacientas (mirštamumas 1,69 
proc.), iš jų 27 (1,2 proc.) – po operacijų, kurios dažniausiai buvo paliatyviosios (4.1.7.3.1 lentelė).

4.1.7.3.1 lentelė

Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės veiklos rodikliai 2011–2016 m.
Rodiklio pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. Pokytis, 

proc.
Apsilankymų skaičius 101 069 97 985 105 288 109 186 109 448 103 067 –5,83
Stacionaro pacientų skaičius 5690 6035 5803 5898 5934 5937 +,05
Vidutinis lovų skaičius 241 241–211 211 201 201 201 0
Vidutinė gulėjimo ligoninėje 
trukmė

10,66 10,51 10,48 10,13 9,87 9,73 –1,42

Lovos panaudojimo trukmė 251,56 283,89 287,82 293,48 291,43 287,78 –1,25
Lovos apyvarta 23,61 27,0 27,46 28,98 29,52 29,57 +,17
Chirurginių operacijų skaičius 3342 3332 3038 3075 2873 2949 +2,65

4.1.7.4. Kauno klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“
2016 m. Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“ buvo suteikta 129 vaikų neurologo kon-

sultacijų. 2016 m. dienos stacionare (ankstyvoji reabilitacija II) buvo gydyti 652 vaikai (5797 
lovadieniai), vidutinis lovadienių skaičius – 8,3. Palyginti su 2015 m., dienos stacionaro apimtys 
sumažėjo 24 proc.

4.1.7.4.1 lentelė

Filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ stacionaro poskyrio veiklos rodikliai
Rodiklio pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. Pokytis, 

proc.
Lovų skaičius 35 35 35 35 30 30 0
Gydyta pacientų 339 497 464 474 423 479 +13,24
Lovadienių skaičius 6271 9302 8670 8715 7078 8106 +14,52
Vidutinė gulėjimo ligoninėje 
trukmė

18,5 18,7 18,7 18,39 18,38 16,92 –7,94

Lovos užimtumas (proc.) 49,9 72,42 68,34 68,22 62,14 73,83 +18,81
Lovos apyvartos rodiklis 9,69 13,60 13,26 13,54 12,34 15,97 +29,42

Dienos ir trumpalaikės socialinės globos skyrius nuo 2013 m. rugsėjo mėn. teikia terapinio 
ugdymo (TEACCH metodu) paslaugas autizmo diagnozę turintiems vaikams. Už paslaugas, 
teikiamas šiame skyriuje, moka tėvai arba tėvai ir Kauno rajono savivaldybė. Skyrius dirba tik 
darbo dienomis (4.1.6.4.3 lentelė).

4.1.7.4.2 lentelė

Pagrindiniai Dienos ir trumpalaikės socialinės globos skyriaus veiklos rodikliai
Veiklos rodiklis 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. Pokytis, 

proc.
Lovų skaičius 15 15 15 15 15 15 0
Lankančių vaikų skaičius 10 15 12 11 15 15 0
Lovadienių skaičius 1633 2081 1593 1554 2601 2802 +7,72
Lovos funkcionavimo rodiklis 108,8 138,7 106,2 103,6 173,4 186,8 +7,73
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2017 m. siekiniai

• Pradėti įgyvendinti Romainių tuberkuliozės ligoninės infrastruktūros plėtros projektą.
• Sudaryti reikiamas sutartis dėl naujų „Neuroreabilitacija III“ paslaugų teikimo Kulautu-

vos reabilitacijos ligoninėje bei siekti pritraukti didesnį nervų sistemos ligomis sergančių 
pacientų srautą.

• Racionalizuoti onkologinėmis ligomis sergančių pacientų srautų ir stacionarinių lovų pa-
skirstymą bei panaudojimą, atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikį 
regione. Išlaikyti gerą diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą pacientams bei 
optimaliai sutvarkyti ir panaudoti esamą filialo infrastruktūrą.

• Plėtoti II ir III lygių vaikų reabilitacijos paslaugas. Diegti naujas vertinimo ir gydymo 
metodikas.

4.1.8. Paslaugų kokybė ir pasitenkinimo Kauno klinikose teikiamomis sveikatos priežiūros  
paslaugomis vertinimas
2016 metais įstaigos veiklos licencija buvo papildyta naujomis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų rūšimis, sudarytos galimybės ir sąlygos pacientams teikti naujas paslaugas bei gerinti 
kai kurių paslaugų prieinamumą, licencijuojant jas naujuose Kauno klinikų padaliniuose. 

Kauno klinikose vykdomas pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas. Ap-
klausos metu buvo išdalyta 1201 anketa, grąžintos 1133 anketos, visiškai anketas užpildė 1125 
pacientai, iš jų vyrai sudarė 45,0 proc., moterys – 55,0 proc. Apklausoje dalyvavusių pacientų 
amžiaus vidurkis buvo 59,84 metų. Apklausoje dalyvavusių pacientų socialinė padėtis: vai-
kas – 0 proc., studentas – 1,0 proc., dirbantysis – 40,0 proc., bedarbis – 10,0 proc., pensininkas – 
49,0 proc.

Nustatytas Kauno klinikų stacionaro skyrių pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugo-
mis lygio (balais) vidurkis – 18,77; Onkologijos ligoninės – 18,60; Viršužiglio reabilitacijos ligo-
ninės – 19,84. Bendras Kauno klinikų pasitenkinimo suteiktomis asmens sveikatos priežiūros 
paslaugomis lygio (balais) vidurkis – 18,80, t. y. 94,0 proc.

2016 metais buvo gauti 75 skundai. 2016 metais pacientai arba jų atstovai dažniausiai skun-
dėsi dėl, jų nuomone, netinkamai ir (ar) ne laiku teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
(netinkamo ištyrimo, diagnozės nustatymo, gydymo, slaugos, gydytojų specialistų konsultaci-
jų, klaidingų įrašų medicinos dokumentuose ir kt.). Iš jų 21 pagrįstas, 5 pagrįsti iš dalies.

2016 metais padaliniuose esančiose pasiūlymų dėžutėse buvo rasta 234 padėkos, adresuotos 
skyriaus personalui.

4.1.9. Infrastruktūros atnaujinimas (remontas, rekonstrukcija)
2016 m. Kauno klinikose buvo statomi arba rekonstruojami šie objektai:
1. 2016 metais buvo toliau buvo tęsiamas 2015 metais pradėtas Akušerijos ir ginekologijos 

korpuso remontas pagal vykdomus Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 
bendradarbiavimo projektus „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros 
gerinimas Lietuvoje“ ir „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos, teikiančioje sveikatos priežiūros paslau-
gas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, iš dalies finansuojamas Kauno klinikų 
lėšomis. 

2. 2016 metais baigtas įgyvendinti projektas „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligo-
ninės Kauno klinikų Kardiologijos korpuso atnaujinimas (modernizavimas), siekiant su-
mažinti energijos vartojimo sąnaudas“, iš dalies finansuojamas Kauno klinikų lėšomis. 

3. 2016 metais buvo baigti Infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo pas-
tato statybos darbai, instaliuota reikalinga technologinė įranga infekuotų medicininių 
atliekų kenksmingumui pašalinti. 

4. 2016 m. toliau buvo tęsiami automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtros dar-
bai Eivenių g. 2 sklype. Galutinai baigta Kauno klinikų pagrindinės darbuotojų automo-
bilių stovėjimo aikštelės plėtra, įrengus pagrindus ir paklojus naujas dangas, įrengtos 
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papildomos 62 stovėjimo vietos prie Neurologijos korpuso įrengta papildoma 17 auto-
mobilių stovėjimo vietų aikštelė. 

5. Kauno klinikų filiale Onkologijos ligoninėje atliktas vidaus kelių dangų remontas.
6. 2016 metais baigta Kulautuvos reabilitacijos ligoninės rekonstrukcija.
7. 2016 metais pradėtas eksploatuoti naujas Laboratorinės diagnostikos korpusas, įgyvendi-

nant projektą „Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“, 
iš dalies finansuotas Kauno klinikų lėšomis. 

8. 2016 metais pradėtas projektuoti Ambulatorinio diagnostikos centro naujos statybos 
pastatas ir esamos Poliklinikos kapitalinis remontas. Rangos darbus planuojama pradėti 
2017 metais. 

9. 2016 metais pradėtas rengti Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės naujos dujinės 
katilinės statybos projektas. Darbus planuojama pradėti 2017 metais ir statybą planuoja-
ma baigti 2017 metų pabaigoje. 

10. 2016 m. pradėta projektuoti daugiaaukštė automobilių saugykla greta Kauno klinikų 
esančiame Sukilėlių pr. 19b žemės sklype. Automobilių saugykloje numatoma iki 300 
automobilių statymo vietų. 

4.1.10. Informacinių technologijų plėtra
Pagrindinis 2016 metų siekinys buvo naujos Ligoninės informacinės sistemos naudojimo 

pradžia visose profilinėse klinikose. Ligoninės informacinė sistema buvo pradėta naudoti vi-
suose Kauno klinikų centriniuose padaliniuose. Sistemos plėtra toliau bus vykdoma 2017 m., 
kasdienėje gydytojų ir slaugytojų veikloje naudojant daugiau sistemos funkcijų. Naudodamiesi 
nauja informacine sistema Kauno klinikų gydytojai išrašė 12 000 elektroninių receptų. Taip pat 
užpildyta daugiau kaip 31 000 ambulatorinio apsilankymo formų. Sistemos naudojimo aktyvu-
mas ypač padidėjo paskutiniais 2016 m. mėnesiais.

2016 metais buvo plėtojama dokumentų valdymo sistema. Automatizuoti įsakymų, sutarčių 
pirkimo paraiškų, tarnybinių raštų vizavimo procesai. Šie pokyčiai labai sutrumpino spren-
dimų priėmimo laiką, proceso dalyviai gali sekti visą proceso eigą, matyti kuriame etape yra 
inicijuotas procesas. Taip taupomos administracinės lėšos. 

Plačiau naudojamos Pacientų portalo teikiamos paslaugos. Pacientai turi galimybę gauti 
jiems aktualią informaciją tiesiogiai portale. Vien pacientų švietimui skirta medžiaga buvo per-
skaityta daugiau kaip 58 tūkst. kartų. Daugėja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pateikiamų 
per portalą, sėkmingai vykdomas pacientų nuotolinis stebėjimas naudojant projekto metu įsigy-
tą medicininę nuotolinio pacientų sveikatos būklės stebėjimo įrangą. 2016 m. nuotoliniu būdu 
buvo stebima beveik 200 pacientų sveikatos būklė.

4.1.11. Kauno klinikų ekonominė veikla
2016 m. Kauno klinikos su Teritorinėmis ligonių kasomis buvo sudariusios asmens sveikatos 

priežiūros, reabilitacijos, transplantacijos, dantų protezavimo ir kt. paslaugų teikimo sutartis. 
Iš šios veiklos gavo 114 939 474 eurus pajamų. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – 
PSDF) biudžeto lėšos, skirtos skubios pagalbos programai vykdyti, sudarė 1 270 558 eurus, tai 3 
proc. daugiau nei 2015 metais.

Kauno klinikų pajamos iš pagrindinės veiklos (su pajamomis už transplantacijos ir skubios 
konsultacinės pagalbos paslaugas) 2016 metais sudarė 116 473 238 Eur. Tai 9 proc. daugiau nei 
praeitais metais. Šioms pajamoms uždirbti Kauno klinikos patyrė sąnaudų už 113 961 018 Eur. 
Sąnaudos, palyginti su praeitais metais, padidėjo 11 proc.

Kauno klinikų pajamų bei sąnaudų iš pagrindinės veiklos pokytis (Eur) 2015–2016 m. pateik-
tas 4.1.11.1 lentelėje. 
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4.1.11.1 lentelė

Kauno klinikų pajamų bei sąnaudų iš pagrindinės veiklos pokytis 2015–2016 m. (Eur)

Eil. 
Nr.

Straipsniai 2015 m. 2016 m. Pokytis +,– proc.
2015–2016 m.

1. Pagrindinės veiklos pajamos iš viso: 107 187 562 116 473 238 +9
1.1 Pajamos iš PSDF biudžeto (be skubios pagalbos 

programos)
105 704 187 114 939 474 +9

1.2 Kitos pajamos 245 074 263 206 +7
1.3 Finansavimo pajamos iš PSDF biudžeto (skubios 

pagalbos programa)
1 238 302 1 270 558 +3

2. Sąnaudos (be atostogų rezervo pokyčio) 102 411 884 113 961 018 +11
2.1 Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

sąnaudos
67 069 109 75 299 885 +12

2.2 Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 1 495 230 2 257 334 +51
2.3 Komunalinės paslaugos ir ryšiai 4 110 138 4 137 150 +1
2.4 Transporto sąnaudos 184 678 195 402 +6
2.5 Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių 30 296 78 728 +160
2.6 Paprastojo remonto ir eksploatacijos 2 570 258 3 082 664 +20
2.7 Sunaudotų atsargų 25 712 222 27 630 513 +7
2.8 Kitos 1 239 954 1 279 342 +3

Bendras, įvertinus visas vykdomas veiklas, Kauno klinikų 2016 metų veiklos rezultatas yra 
2 787 229 eurai.

2016 finansiniais metais buvo pasirašytos sutartys su visomis Teritorinėmis ligonių kasomis 
už 112,5 mln. eurų 2016 m. Kauno klinikos faktiškai paslaugų suteikė už 110,5 mln. eurų.
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4.1.11.1 pav. TLK sutarčių vykdymo dinamika 2011–2016 m.

Ataskaitiniais šiek tiek didėjo visų personalo grupių metais vidutinis darbo užmokestis 
(4.1.11.2 pav.). 
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4.1.11.2 pav. Vidutinio darbo užmokesčio dinamika 2011–2016 m.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. iš PSDF biudžeto rezervo buvo skirta lėšų asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugų bazinėms kainoms padidinti, rekomenduota jas naudoti darbuotojų darbo užmo-
kesčiui didinti. Kauno klinikoms nuo liepos 1 d. papildomai buvo skirta 2,9 mln. Eur. 

4.1.12. Vykdomi projektai
2016 m. Kauno klinikos pateikė 6 naujas projektus ir pateikė paraiškas finansavimui gauti 

(4.1.12.1 lentelė). 

4.1.12.1 lentelė

Pateiktos paraiškos paramai gauti
Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Projekto pavadinimas Kauno klinikų 
statusas

1. 20160718 Efektyvesnės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros ir 
vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos Kauno, 
Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse 

Pareiškėjas

2. 20160824 LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos 
tobulinimo

Partneris

3. 2016-10-10 Branduolinių tyrimų centras (NRC) Partneris
4. 20161205 Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo 

didinimas Kauno klinikose
Pareiškėjas

5. 2016-12-20 Infekcinių ligų kontrolės ir gydymo gerinimas Lietuvos–Baltarusijos 
pasienio regionuose

Pareiškėjas

6. 2016-12-21 Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas Kauno klinikose Pareiškėjas

2016 m. Kauno klinikos vykdė 5 projektus, iš jų vienas užbaigtas.
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4.1.12.2 lentelė

Įgyvendinamų projektų situacija
Eil. 
Nr.

Projekto pavadini-
mas

Kauno 
klinikų 
statusas

Partneriai Įgyvendinimo 
laikotarpis

Skirtas finansa-
vimas, bendra 
projekto vertė 

mln. Eur.

Panaudotų lėšų 
dalis nuo pro-
jekto pradžios 

mln. Eur.
1. Nėščiųjų, gimdyvių 

ir naujagimių sveika-
tos priežiūros gerini-
mas Lietuvoje 
(Projekto kodas  
CH8SAM01)

Vykdy-
tojas

27 Lietuvos 
ligoninės

2012 birželis– 
2017 vasaris

27,956 24,237

2. Energiją tausojančių 
technologijų įdiegi-
mas Kauno klinikose 
(Projekto kodas  
CH7SAM01)

Vykdy-
tojas

– 2012 birželis– 
2016 lapkritis

2,377 2,377

3. „Inovatyvi kvalifika-
cijos kėlimo progra-
ma slaugytojams 
„Transportavimas ir 
padėties keitimas“

Partneris – 2015 spalis 
2017 rugsėjis

0,020 0,003

4. JARC (angl. Joint 
Action on Rare 
Cancers – JARC)

Partneris – 2016 spalis– 
2019 rugsėjis

0,006 0,003

4.1.12.3 lentelė

2016 m. baigti įgyvendinti projektai
Eil. 
Nr.

Projekto pavadinimas Institucijos 
statusas

Baigimo data Skirtas  
finansavimas  

mln. Eur

Panaudotų 
lėšų dalis  
mln. Eur

1. Energiją tausojančių technologijų 
įdiegimas Kauno klinikose  
(CH7SAM01)

Vykdytojas 2016 lapkritis 2,377 2,377

4.1.12.4 lentelė

2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vykdyti projektai, 
finansuoti iš Valstybės investicinių programų lėšų

Eil. 
Nr.

Projekto pavadinimas 2016 m.  
skirta lėšų, 
tūkst. Eur

2016 m. 
panaudota, 
tūkst. Eur

Pastabos

1. Kauno klinikų medicinos technikos ir technolo-
gijų atnaujinimas

2 639 2 639  

2. Kauno klinikų filialo Viršužiglio reabilitacijos 
ligoninės perkėlimas į Kulautuvą

44 44 Projektas baigtas 
vykdyti

3. Kauno klinikų Ambulatorinio centro statyba 61 61 Pirmieji projekto 
vykdymo metai

Iš viso: 2 744 2 744  
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4.1.13. Baigiamosios nuostatos
2016 m. Kauno klinikos sustiprino savo pajėgumą, gerindamos infrastruktūrą, diegdamos 

pažangias naujausias technologijas.
Efektyvus darbo organizavimas, ekonominių svertų decentralizavimas leido pagerinti pa-

grindinius Ligoninės funkcionavimo rodiklius ir įvykdyti 2016 m. gegužės 27 d. Lietuvos Res-
publikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus įsa-
kymu Nr. V675/V461 patvirtintas siektinas veiklos užduotis ir jų vertinimo rodiklius. 

Sėkmingai vykdoma ir toliau tobulinama klinikinės praktikos, studijų ir mokslo integraci-
ja, leidžianti garantuoti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jų prieinamumą bei 
naujų mokslo laimėjimų ir technologijų diegimą, veiksmingą institucijos valdymą nustatytiems 
veiklos tikslams įgyvendinti.

Kauno klinikos, dalyvaudamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto plėtros procese, ir 
toliau rengia konkrečius strateginės plėtros planus bei įgyvendina pažangius projektus, plėsda-
mos skubios pagalbos, ambulatorinių, stacionaro ir diagnostikos paslaugų spektrą, diegdamos 
naujas medicinines technologijas, vykdydamos informacinių technologijų integraciją į Ligoni-
nės veiklą.

4.2. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

4.2.1. Vizija ir misija
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė – tai viena didžiausių Lietuvoje, daugiaprofilinė, teikianti sta-

cionaro ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaiga, kurios dalininkai yra 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

VšĮ Kauno klinikinės ligoninės misija – teikti pacientams prieinamas, mokslu ir pažan-
giomis technologijomis pagrįstas, saugias ir kokybiškas, pacientų poreikius ir lūkesčius atitin-
kančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudojantis turimais ištekliais, atsi-
žvelgiant į paslaugų užsakovų ir steigėjų reikalavimus, garantuojant duomenų apie pacientus 
privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą ir prisiimant visą atsakomybę už ligoninės teikiamas 
paslaugas žmonėms, plečiant asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtį ir asortimentą.

Vizija – akredituota, klinikinė, šiuolaikinė, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir dar-
buotojams asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri pranašumo siekia naudodama pažangiau-
sias pacientų tyrimo ir gydymo technologijas, gerindama paslaugų kokybę pacientams ir sąly-
gas personalui.

4.2.2. Įstaigos darbuotojų skaičius 
Darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 1979, 2015 m. gruodžio 

31 d. – 1942, 2016 m. gruodžio 31 d. – 1923 (4.2.2.1 pav.).
Lyginant finansinių 2016 metų pradžios ir pabaigos darbuotojų skaičių, šis skaičius sumažėjo 

19 darbuotojais. Darbuotojų skaičius sumažėjo dėl natūralios darbuotojų kaitos ir darbuotojų 
amžiaus (pensinis amžius).

Darbuotojų kaitos ligoninėje rodiklis (be gydytojų rezidentų) 2016 m. sudarė 10,32 proc., 
2015 m. – 10,19 proc., 2014 m. – 7,28 proc.
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4.2.2.1 pav. Darbuotojų skaičiaus dinamika 2012–2016 m. (su darbuotojų nėštumogimdymo bei vaiko prie-
žiūros atostogose, be rezidentų)

Bendroji informacija apie įstaigos veiklą

2011 m. sausio 20 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos įstaigai išdavė Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3355. 

Įstaiga paslaugas teikė pagal sudarytas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ap-
mokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) sutartis su Kauno, 
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinėmis ligonių kasomis.
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4.2.1.2 pav. Pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis  
su teritorinėmis ligonių kasomis 2016 m. (proc.)

74,35 proc. visų teikiamų paslaugų pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis sudaro sta-
cionaro paslaugos, specializuotos ambulatorinės paslaugos sudaro 9,89 proc., dienos chirurgijos 
paslaugos – 7,06 proc., kitos paslaugos 8,7 proc. (4.2.2.2 pav). Palyginti su 2015 m., stacionaro 
paslaugų apimtys pinigais padidėjo 3,46 proc., specializuotų ambulatorinių paslaugų apimtys 
padidėjo 5,56 proc., o dienos chirurgijos paslaugos padidėjo 13,14 proc. Visų paslaugų apimčių 
padidėjimą pinigais lėmė nuo 2016 m. liepos 1 d. padidintos sutartinių sumų vertės.



142

4.2.2.1 lentelė

Prioritetinių paslaugų dinamika 2012–2016 metais1

Paslaugos 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Ambulatorinės specializuotos paslaugos 168 707 162 454 173 004 185 884 193 363
Priėmimo – skubios pagalbos paslaugos (konsulta-
cijos)

14 715 13 676 12 464 12 865 12 126

Stebėjimo paslaugos 2757 3264 3785 3782 4097
Dienos stacionaro paslaugos 1007 7971 10 214 10 827 12 534

Iš viso: 187 186 187 365 199 467 213 358 222 120

Prioritetinių paslaugų apimtis, palyginti su 2015 m., padidėjo 4,1 proc. (4.2.2.1 lentelė).
Daugiausia – 7479 paslaugų, arba 4,02 proc., padidėjo suteiktų ambulatorinių specializuotų 

paslaugų apimtis.
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4.2.2.3 pav. Sutarčių su Teritorinėmis ligonių kasomis vykdymo dinamika 2012–2016 m. 
(ambulatorinės ir stacionaro paslaugos), tūkst. Eur

Stacionarinė įstaigos veikla 

Įstaigoje teikiamos antrinio ir tretinio lygių stacionaro paslaugos – suaugusiųjų abdominali-
nės chirurgijos, urologijos, chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, kraujagyslių chirurgijos, 
ginekologijos, vidaus ligų, pulmonologijos, kardiologijos, geriatrijos, neurologijos, dermatove-
nerologijos, akušerijos, nėštumo patologijos, neonatologijos, reanimacijos ir intensyviosios tera-
pijos paslaugos; vaikų ligų, vaikų pulmonologijos, tuberkuliozės, gastroenterologijos, infekto-
logijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos, kitos paslaugos.

2016 m. lovų skaičius ligoninėje nesikeitė. 

1200

1000

800

600
2012 m.

1024

2013 m.

881

2014 m.

878

2015 m.

832

2016 m.

832

4.2.2.4 pav. Lovų skaičiaus dinamika 2012–2016 m.

1 Teikiami 2012–2016 metų ligoninės veiklos rodikliai, 2011 m. veiklos rodiklių pateikti nėra galimybės, kadangi 2011 m. veikė du 
skirtingi juridiniai asmenys – VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė ir VšĮ Kauno 2-oji klinikinė ligoninė
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Nuo 2012 m. įgyvendinant naują ligoninės struktūrą, besidubliuojančių ligoninės padalinių 
sujungimą, funkcijų ir veiklų sujungimą ir ligoninės padalinių koncentravimą, lovų skaiči us 
buvo sumažintas 192 lovomis (18,75 proc.).

2016 metais gydytų ligonių skaičius, palyginti su 2015 m., sumažėjo 277 ligoniais, arba 0,76 
proc. Daugiausia pacientų sumažėjo dienos chirurgijos, ginekologijos skyriuose. Pacientų skai-
čiaus sumažėjimą dienos chirurgijos profilyje labiausiai lėmė tai, kad 2016 m. LR sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu buvo sumažintas ortopedijos traumatologijos dienos chirurgijos pas-
laugų spektras (dilbio, plaštakų ir pėdų kaulų operacijos), dalis dienos chirurgijos paslaugų 
priskirta prie stacionaro paslaugų. Pacientų, kuriems suteiktos paslaugos buvo priskirtos ne 
prie dienos chirurgijos, bet prie staciono paslaugų, per 2016 m. buvo 352.

Didžiausias pacientų padidėjimas buvo vaikų ligų, akušerijos ir neurologijos skyriuose.
Įstaigos stacionarinei veiklos įvertinti pateikiama informacija apie stacionaro pacientų skai-

čiaus, vidutinės gulėjimo trukmės, lovos funkcijos (dienomis), chirurginio aktyvumo (proc.) ir 
mirštamumo rodiklių pokytį 2012–2016 metais (4.2.2.5, 4.2.2.6 pav.).
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4.2.2.5 pav. Stacionaro pacientų skaičius

2016 m ligoninės stacionaro skyriuose gydėsi 35 963 pacientai – 0,76 proc. mažiau negu 
2015 m., arba 10 proc. mažiau nei 2012 m.
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4.2.2.6 pav. Vidutinė gulėjimo ligoninėje trukmė (dienomis)

Vidutinė gulėjimo ligoninėje trukmė nuo 6,10 dienų 2012 m. pailgėjo iki 6,40 dienų 2016 m., 
t. y. gulėjimo ligoninėje laikas pailgėjo 4 proc.
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4.2.2.7 pav. Lovos funkcija (dienomis)

Lovos funkcija (dienomis), palyginti su 2012 m., padidėjo 14 proc. Lovos funkcionavimo ro-
diklio didėjimas iš dalies susijęs su vidutinės gulėjimo ligoninėje trukmės didėjimu dėl sunkių, 
gretutinėmis ligomis sergančių ligonių gydymo.
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4.2.2.8 pav. Chirurginis aktyvumas (proc.)

Operacijų skaičius 2015 m. sudarė 13 906 operacijos, o 2016 m. buvo atlikta 13 290 operacijų. 
Palyginti su 2015 m., operacijų skaičius 2016 m. sumažėjo 4,43 proc.
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4.2.2.9 pav. Mirštamumo rodiklis (proc.)

Mirštamumo (sin. letalumo) rodiklis, palygintit su 2015 m., šiek tiek sumažėjo. Rodiklis 
tiesiogiai priklauso taip pat ir nuo gerontologijos profilio lovų įsteigimo bei senėjančios vi-
suomenės.
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Ambulatorinė ir kita medicininė įstaigos veikla

Įstaigoje teikiamos antrinės ir tretinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos: abdo-
minalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, kolo-
proktologijos, endokrinologijos, geriatrijos, pulmonologijos, dermatovenerologijos, ftiziatrijos, 
homeopatijos, dietologijos, klinikinės fiziologijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, kar-
diologijos, urologijos, ortopedijos ir traumatologijos, psichiatrijos, manualinės terapijos, anes-
teziologijos ir reanimatologijos, neonatologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, neurologijos, 
vidaus ligų, oftalmologijos, otorinolaringologijos, akušerijos ir ginekologijos, alergologijos ir 
klinikinės imunologijos; vaikų ligų, infekcinių ligų, nefrologijos, reumatologijos, pulmonologi-
jos, gastroenterologijos; radiologijos, echoskopijos, endoskopijos ir kitos paslaugos.

Įstaigoje teikiamos dienos chirurgijos (akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos, urologijos, 
plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, otorinolaringologijos, ortopedijos ir traumatologijos) 
paslaugos.

Atliekami patologijos, laboratorinės diagnostikos, kompiuterinės tomografijos tyrimai, taip 
pat atliekamos hemodializės procedūros. 

Įstaigoje taip pat teikiamos suaugusiųjų medicininės reabilitacijos (nervų sistemos ligų ir ju-
damojo ir atramos aparato pažeidimų) bei suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos stacionaro 
paslaugos.

2015 m. ligoninėje ambulatorinių apsilankymų pas specialistus skaičius buvo 361 093 apsi-
lankymai, o 2016 m. – 374 025. Palyginti su 2015 m., apsilankymų skaičius padidėjo 3,58 proc.

Įstaigos veiklos kokybė

2016 m. pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. V1073 
„Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ nurodytus veiklos kokybės vertinimo ro-
diklius buvo įvertintas pacientų pasitenkinimo lygis (balais). Vertinant 2016 metais pacientų 
apklausų duomenis galima teigti, kad pacientai teigiamai vertina ligoninės personalo darbą 
(tiek gydytojų, tiek ir slaugytojų) ir suteiktų paslaugų kokybę, nes 90 proc. pacientų yra paten-
kinti ligoninės medicinos darbuotojų darbu, supranta jų pateikiamą informaciją, jaučia pagar-
bą gydymosi ligoninėje metu, gydytųsi pakartotinai bei rekomenduotų gydytis ligoninėje savo 
artimam asmeniui. Ligoninės pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis (balais) 
2016 m. – 18,2 balo.

2016 m. gauti 6 pacientų skundai dėl netinkamai teiktų asmens sveikatos priežiūros paslau-
gų. Visi skundai pripažinti nepagrįstais (3 skundus įvertino Valstybinė akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnyba prie LR SAM; 2 skundus – Pacientų sveikatai padarytos žalos nu-
statymo komisija; 1 skundą – ligoninės Vidaus medicininio audito skyrius konstatavo, kad pa-
žeidimų, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nenustatyta). 2016 m. ambulatoriškai 
konsultuotų ir gydytų stacionare pacientų pagrįsti skundai sudarė 0 proc. visų gautų skundų.

4.2.3. Įstaigos dalyvavimas specialistų rengime
VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje rengiami tam tikrų specialybių sveikatos specialistai. Čia 

įsikūrusios Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos: Vidaus ligų, Infekcinių ligų, Ben-
drosios chirurgijos bei Geriatrijos klinikos, vyksta podiplominės studijos. Pažintinę ir profesi-
nę praktiką atlieka Kauno, Utenos, Panevėžio kolegijų sveikatos fakultetų studentai. Vyksta 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro organizuojami kvalifikacijos 
kėlimo kursai. Rengiami slaugytojo padėjėjai. Gamybinę praktiką atlieka VšĮ Kauno paslaugų 
verslo darbuotojų profesinio rengimo centro būsimi paramedikai ir masažuotojai.
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4.2.4. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis
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4.2.3.1 pav. Ligoninės veiklos rezultatų dinamika 2012–2016 m., tūkst. Eur.

4.2.3.1 lentelė 

2016 m. gautų pajamų skirstinys, tūkst. Eur
Eil. 
Nr.

Gautų lėšų šaltinis Gautų lėšų 
suma,  

tūkst. Eur

Gautų lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

1. Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžetas

26 139 Informacija apie gautas pajamas iš PSDF biu-
džeto pateikiama lentelėje „Pajamų, gautų už 
suteiktas asmens sveikatos priežiūros pas-
laugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių 
kasomis pasiskirstymas 2016 m.“

2. Iš fizinių ir juridinių asmenų gautos 
pajamos už mokamas medicinos 
paslaugas

441

3. Iš fizinių ir juridinių asmenų gautos 
pajamos už kitas paslaugas

144

4. Finansavimo sumų pajamos, iš jų: 1516
4.1. Gautos iš valstybės biudžeto 552 • 504 tūkst. Eur panaudota gydytojų rezi-

dentų darbo užmokesčiui ir socialiniam 
draudimui mokėti; 

• 19 tūkst. Eur Universiteto studentų klini-
kinės medicinos praktikos vadovų darbo 
apmokėjimui; 

• 27 tūkst. Eur ES finansuojamiems pro-
jektams įgyvendinti (valstybės biudžeto 
dalis); 

• 2 tūkst. Eur sunaudotų atsargų savikaina
4.2. Gautos iš ES, užsienio šalių biudže-

tų
157 Pajamos, gautos pagal šiuo metu įgyvendina-

mus projektus arba jau baigtus vykdyti pro-
jektus nusidėvėjimo sąnaudoms sugrąžinti

4.3. Gautos iš kitų šaltinių 807 Centralizuotai tiekiamų vakcinų, klubo ir 
kelio sąnarių endoprotezų, metalo konstruk-
cijų, priemonių artroskopinėms operacijoms, 
paramos būdu gautų medikamentų ir kitų 
atsargų sunaudojimas bei kitos pajamos

5. Kitos pajamos 1
Iš viso: 28 241
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2016 m. vykdyti projektai:
1. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektas „Energiją tausojančių 

technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir 
naujagimiui“. Projekto vertė – 1,8 mln. Eur., projektas vykdomas.

2. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos projek-
tas ,,Nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Gauta 
medicininė įranga, kurios vertė 329,6 tūkst. Eur., ir atlikta patalpų remonto darbų, kurių 
vertė 289,1 tūkst. Eur.

3. 2012 m. birželio 15 d. pasirašyta Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos 
projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas P. Mažylio gimdymo namuose 
(VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialas), teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas 
nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ sutartis. Projekto vertė 507,1 tūkst. Eur. Pro-
jektas įgyvendinamas.

4. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos projek-
tas ,,Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ (filialas 
P. Mažylio gimdymo namai). Gauta medicininė įranga, kurios vertė 127,0 tūkst. Eur.

5. 2012 m. balandžio 4 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis projektui 
Esveikata „Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių 
veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas“, projekto vertė 
0,7 mln. Eur. Projektas baigtas įgyvendinti.

6. Projektas „Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės (Josvainių g. 2) pėsčiųjų takų, 
automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir taisymas (remontas)“. Projekto ver-
tė 174 tūkst. Eur. (Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos), 
2016 m. gautos lėšos – 60 tūkst. Eur.

7. Projektas „VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infekcinio korpuso modernizavimas“. Bendra 
projekto vertė 2 mln. Eur (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas).

4.2.5. Per finansinius metus įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas

4.2.5.1 lentelė 

Per finansinius metus įsigytas ilgalaikis turtas 
Eil. 
Nr.

Ilgalaikio turto grupė Įsigijimo vertė, 
Eur

1. Ilgalaikis materialusis turtas 396 0621,46
1.1. Medicininė įranga 571 355,68
1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 38 257,43
1.3. Kompiuterinė ir biuro įranga 76 068,89
1.4. Baldai 17 399,00
1.5. Kitas ilgalaikis turtas 2 085,26
1.6. Nebaigta statyba: 3 255 455,20

1.6.1. Projektas „VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infekcinio korpuso modernizavimas“, 
Baltijos g. 120, Kaunas

150 882,55

1.6.2. Projektas „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje 
ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir 
naujagimiams“, Josvainių g. 2, Kaunas

2 455 953,05

1.6.3. Projektas „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas P. Mažylio gimdymo 
namuose (VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialas), teikiančiuose sveikatos prie-
žiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“

359 489,31

1.6.4. Projektas „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas 
Lietuvoje“

289 130,29

2016 m. pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, fiziškai ir funkciškai nusidėvėjusio ir su-
gedusio nurašyto ilgalaikio turto pradinė vertė 266 735,78 Eur.
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4.2.6. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus

4.2.5.1 lentelė

2016 m. ligoninės sąnaudos pagal sąnaudų rūšis, tūkst. Eur

Sąnaudų straipsniai Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

Pokytis,  
Eur

Pokytis, 
proc.

Pagrindinės veiklos sąnaudos 28 528 788,50 2 6126 605,21 2 402 183,29 9,19
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 20 000 342,14 17 531 177,02 2 469 165,12 14,08
Nusidėvėjimo ir amortizacijos 624 354,92 544 610,52 79 744,40 14,64
Komunalinių paslaugų ir ryšių 785 027,84 1 029 103,39 –244 075,55 –23,72
Komandiruočių 1902,68 1003,00 899,68 89,70
Transporto 33 597,42 40 958,75 –7361,33 –17,97
Kvalifikacijos kėlimo 22 825,78 11 015,47 11 810,31 107,22
Paprastojo remonto ir eksploatavimo 412 078,41 732 919,49 –320 841,08 –43,78
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 8077,27 3078,34 4998,93 162,39
Sunaudotų ir parduotų atsargų 4 580 147,59 4 339 703,81 240 443,78 5,54
Socialinių išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuomos 5214,84 5214,00 0,84 0,02
Finansavimo 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų paslaugų 891 690,01 886 776,41 4 913,60 0,55
Kitos 1 163 529,60 1 001 045,01 162 484,59 16,23

Visos ligoninės sąnaudos, palyginti su 2015 m., padidėjo 2402 tūkst. Eur, arba 9,19 proc. 
Daugiausia padidėjo darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos – 2469 tūkst. Eur. 

Padidėjimą lėmė tai, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. ir 2016 m. liepos 1 d. LR Vyriausybės nutari-
mais buvo padidinta minimali mėnesinė alga, o kitiems darbuotojams vidutiniškai 8 proc. nuo 
2016 m. sausio 1 d. ir 6,5 proc. nuo 2016 m. liepos 1 d. padidintas pareiginis atlyginimas.

2016 m. sumažėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, sumažėjimą labiausiai lėmė ma-
žesnis suvartotos šilumos energijos kiekis. 

Padidėjo atsargų sunaudojimo sąnaudos (ypač medikamentų ir medicininės paskirties prie-
monių, ūkinio inventoriaus ir medžiagų sąnaudos).

2016 m. darbo užmokesčio sąnaudų dalis sudarė 70,1 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.
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5. GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLA

5.1. Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

5.1.1. Klinikos veiklos tikslai ir personalo struktūra
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos (toliau – Klinika) veiklos tikslai yra vykdy-

ti studijas ir mokslinius tyrimus, sudaryti sąlygas studentų praktinių įgūdžių formavimui bei 
plėtoti studijų ir mokslo klinikinę bazę bei teikti aukščiausio lygio smulkiųjų gyvūnų sveikatos 
priežiūros paslaugas.

Klinikos funkcijos: 
• gydyti sergančius gyvūnus ir teikti konsultacijas;
• analizuoti gyvūnų ligų priežastis, eigą, paplitimą, gydymo veiksmingumą;
• dalyvauti rengiant gyvulininkystės, veterinarijos, maisto saugos specialistus, mokslinin-

kus ir kitus specialistus;
• dalyvauti tobulinant ir perkvalifikuojant specialistus;
• siekti tarptautinius reikalavimus atitinkančios studijų kokybės;
• skleisti patirtį, mokslo leidiniuose skelbti tyrimų rezultatus, konsultuoti veterinarijos gy-

dytojus; 
• Universiteto nustatyta tvarka dalyvauti atviros prieigos centro veikloje, kai atviros priei-

gos centras yra suformuotas Klinikos pagrindu; 
• efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai reikalingą aparatūrą ir 

įrangą;
• svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Klinikos vadovų ir į Klinikos 

sudėtį įeinančios laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas, tvirtinti 
teiktiną kandidatūrą.

Klinikoje 2016 metais dirbo 29 darbuotojai (žr. 5.1.1.1 lentelę). 

5.1.1.1 lentelė

LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos darbuotojų pareigos, etatai
Pareigos Darbuotojų 

skaičius
Etatų 

skaičius
Finansuojami 

LSMU biudžeto 
lėšomis

Finansuojami 
klinikos lėšomis

Vet. gydytojas rentgenologas 7 5,5 et. 5,5 et.
Vyr. veterinarijos gydytojas 1 0,5 et. 0,5 et.
Vet. gydytojas laboratorinei diagnostikai 2 0,75 0,75
Administratorius 1 1,0 et. 1,0 et.
Registratorius 2 2,0 et. 2,0 et.
Veterinarijos gydytojas 8 5,75 et. 3,75 et. 2 et.
Veterinarijos sanitaras 6 5,0 et. 0 5 et.
Sargas sanitaras 2 2,0 et. 0 2 et.

Iš viso: 29 22,5 et. 13,5 et. 9 et.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos Klinika tapo VF studijas vykdančiu padaliniu (žr. 5.1.1.2 lente-
lė). Po VF struktūrinių pokyčių Klinikai priskirti VM studijų dalykai (viso 193,71 kreditų): pro-
pedeutika, veterinarinė chirurgija, vidaus ligos, klinikinė praktika, praktiniai įgūdžiai, akušerija 
ir ginekologija, mityba ir dietologija, bendroji anestezija ir analgezija, rentgenologija ir kt. Tai 
klinikos praktiniam darbui ir paslaugų teikimui 24 val. per parą didelis iššūkis, nes gydytojams 
žymiai padidėjo darbo krūvis ir užimtumas. Todėl ateityje numatoma didinti klinikos darbuo-
tojų skaičių.
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5.1.1.2 lentelė

Etatų pokyčiai klinikoje po VF struktūrinės reformos
Metai Iš viso etatų  

skaičius klinikoje
Veterinarijos gydytojų 

etatų skaičius
Veterinarijos gydytojų 
dirbančių ir dėstytojais 

etatų skaičius

Dėstytojų etatų 
skaičius klinikoje

2015 m. 23 11,5 5,5 0
2016 m. 40,5 12,5 9,25 14,5

LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika dirba 24 val. per parą nuo 2012 m., 
tačiau Kaune nuolat daugėja privačių klinikų, kurios taip pat pradėjo siūlyti šią paslaugą. To-
dėl 2016 m. pacientų skaičius nakties valandomis sumažėjo 26,4 proc., palyginti su 2015 m. (žr. 
5.1.1.1 pav.).
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 5.1.1.1 pav. Pacientų skaičiaus pokyčiai nakties metu (20.00–8.00)

Klinikoje per 2016 m. apsilankė 8041 pacientas (žr. 5.1.1.2 pav.) ir daugėjo sunkios būklės pa-
cientų, kurių gydymas Klinikoje užtrunka ilgesnį laiką, nes jų gydymui reikia ne vienos srities 
specialistų pastangų. Taip pat 2016 m. pradėta teikti nauja paslauga – širdies ir kraujagyslių 
echoskopija. Klinikos apyvartinės lėšos 2016 m., palyginti su 2015 m., padidėjo 10,3 procento ir 
sudarė 31 780,84 eurus.

2016 m. stacionare gydyti 555 pacientai. Pagalba buvo suteikta 1291 pacientui, atvykusiam 
naktį, o 555 stacionaro pacientus taip pat reikėjo slaugyti bei prižiūrėti ir naktimis. 
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5.1.1.2 pav. LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje  
apsilankiusių pacientų skaičiaus pokyčiai 2011–2016 m.
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Per pastaruosius penkerius metus VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos 
laboratorijoje atliekamų morfologinių kraujo tyrimų skaičius nežymiai didėjo: 2016 m. – 1352; 
2015 m. – 1332; 2014 m. – 1226; 2013 m. – 1178; 2012 m. – 1168 (žr. 5.1.1.3 lentelę).

Taip pat 2016 metais laboratorijoje buvo paimti 183 mėginiai bakteriologiniams tyrimams bei 
nustatyti sukėlėjų jautrumui antibiotikams ir 67 mikologiniams tyrimams.

Japonų firmos „Arkray“ veterinariniu analizatoriumi SPOTCHEM EZ atliktas 1787 vnt. bio-
cheminis kraujo tyrimas, nustatant įvairius biocheminius kraujo parametrus. 

Veterinariniu matuokliu „VetScan VS2“ iš viso atlikta 415 vnt. biocheminių kraujo tyrimų, 
atskirais sudėtinių tyrimų komplektais.

5.1.1.3 lentelė

2016 m. Klinikos laboratorijoje atlikti tyrimai
Atlikti tyrimai Metai Skirtumas

2015 m. 2016 m.
Morfologiniai kraujo tyrimai 1332 1352 +20
Biocheminiai Spotchem/Vet Scan 2321/395 1787/415 –534/+20
Hormoniniai 31 200 +169
C baltymo / haptoglobino 5 4 –1
Odos skutenų 197 142 –55
Šlapimo biocheminiai tyrimai 88 125 +37
Šlapimo akmenų diferenciacija 69 85 +16
Bakteriologiniai 120 183 +63
Mikologiniai 19 67 +48
Koprologiniai 28 27 –1
Citologiniai 80 135 +55
Kraujo parazitų 202 142 –60

Iš viso: 4887 4664 –223

Kiekvienais metais klinika investuoja į platesnes diagnostikos galimybes bei įrangą, kad kuo 
greičiau būtų galima diagnozuoti ligas bei suteikti gyvūnams pagalbą. Didžiausią dalį 2016 m. 
atliktų tyrimų sudarė rentgeninis bei ultragarsinis tyrimai.

2016 metais buvo atnaujinta karantino patalpa šunims ir katėms, t.y., pritaikytos plovimui 
stipria vandens srove). Taip pat pradėti lifto projektavimo darbai, kurio įrengimas suteiks gali-
mybę žmonėms, turintiems negalią, pakilti į antrąjį Klinikos aukštą ir transportuoti itin sunkios 
būklės pacientus (liftą planuojama įrengti 2017 m.).

5.1.2. Praktinių studijų procesas Klinikoje
Studentams praktinių įgūdžių formavimo dalykas Klinikoje vyksta pagal iš anksto praktikos 

administratoriaus sudarytą ir Klinikai pateiktą grafiką (5.1.2.1 lentelę). Taip pat nuo 2016-09-01 
rezidentai klinikoje studijuoja pagal sudarytą grafiką. Tai užtikrina nuolat vykstančias reziden-
to studijas bei įgūdžių lavinimą, kuriam studentas gali pasirengti, iš anksto žinodamas, su ko-
kiu gydytoju ir kokiais registruotais pacientais rezidentui teks dirbti. Klinikos gydytojai-dėsty-
tojai kelia kvalifikaciją specializuodamiesi atskirose veterinarijos srityse, kad klinikos darbe bei 
mokymo procese galėtų panaudoti naujausias žinias ir įgūdžius. Klinikoje steigiami speciali-
zuoti kabinetai (2016 m.: dantų rentgenas ir dantų stotelė), kad studentui visos specifinės darbo 
priemonės būtų vienoje vietoje ir jis galėtų studijuodamas ir praktinių įgūdžių metu įgyti kuo 
daugiau specializuotų įgūdžių, o gydytojui būtų patogiau suteikti kokybišką paslaugą klientui.
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5.1.2.1 lentelė

Praktinius įgūdžius klinikoje gilinantys VF studentai
Metai Rezidentūros 

studentai
Ilgoji klinikinė 

praktika, 6 k.
Laboratorinė 

praktika
Papildoma 

praktika
Studentų 
skaičius

2015 m. 7 11 5 3 26
2016 m. 8 8 10 4 30

Studijų kokybei gerinti klinika įsigijo simuliatorių – muliažų (intensyviosios terapijos mulia-
žas 1 vnt. bei pirmosios pagalbos ir šuns kojos kraujui iš venos paimti muliažų po 5 vnt.).

Klinikos gydytojai praktinių įgūdžių studentus moko ne tik Klinikoje, bet ir dalyvaudami 
įvairiose akcijose: gyvūnų kastravimo ir sterilizavimo, gyvūnų vakcinavimo (2016 m. bendra-
darbiavome su Druskininkų VMVT, gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“) ir kt. 

Kiekvienais metais klinikoje daugėja VF studentų kurie mielai renkasi smulkiųjų gyvūnų 
klinikos specialistų siūlomas baigiamųjų magistrinių darbų tematikas (žr. 5.1.2.2 lentelę).

5.1.2.2 lentelė

Baigiamuosius magistro darbus klinikoje rengiančių VF VM studentų skaičius 
(visi baigiamųjų darbų vadovai – Klinikos dėstytojai, veterinarijos gydytojai)
Kursas Baigiamuosius magistro darbus rengiančių Klinikoje VF studentų skaičius

4 kursas 31
5 kursas 37
6 kursas 36

Iš viso: 104

Kliniką studentai renkasi kaip mokymosi bazę įvairioms praktikoms.
Klinikoje mokosi (pagal sudarytą grafiką) veterinarinės chirurgijos bei vidaus ligų gydytojai 

rezidentai: Klinika iki 09-01 neturėjo rezidentūros programų.
Nuo 2016 rugsėjo mėn. veterinarijos gydytojas doc. dr. G. Zamokas tapo Neužkrečiamų-

jų ligų terapijos rezidentūros programos koordinatoriumi. Klinika dalyvauja VM rezidentūros 
programų įgyvendinime: vykdomos 6 VM rezidentūros programos (252 kreditai). 

5.1.3. Bendradarbiavimas
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika bendradarbiauja su LSMU VA Patobiologijos 

katedros Mikrobiologijos, Parazitologijos laboratorijomis, LSMU VA Patologijos centru, Gyvū-
nų reprodukcijos laboratorijomis, gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“, Mikrobiologijos ir virusolo-
gijos institutu, VDU Gamtos mokslų fakultetu, Latvijos žemės ūkio universitetu. Klinika 2016 
metais dalyvavo 9 šviečiamuosiuose ir reprezentaciniuose renginiuose.

5.1.4. Planai 2017 metams
Siekiant nuolat gerinti studijų kokybę, ypač klinikinių dalykų praktinę dalį, planuojame 

įsigyti daugiau simuliantų – manekenų. Planuojama organizuoti reikalingų studijų procesui 
produkcijos gyvūnų atskirų kūno dalių, organų pirkimą, taip suteikiant studentams galimy-
bę įgyti kuo daugiau praktinių įgūdžių. Siekiant gerinti studijų aplinką, kuo geriau pritaikant 
ją studijoms, planuojama investuoti į klinikos aplinkos, biosaugos priemonių bei diagnostinės 
aparatūros atnaujinimą.

Planuojama geriausius veterinarijos rezidentus įdarbinti Klinikoje suteikiant jiems galimybes 
siekti ne tik gydytojo profesionalo, bet ir dėstytojo karjeros.

Planuojama plėsti bendradarbiavimą su Kauno miesto gimnazijomis, mokyklomis ir darže-
liais siekdami supažindinti jaunąją kartą su perspektyvomis studijuojant LSMU ir profesinių 
įgūdžių poreikių užtikrinimu ruošiant mūsų šaliai reikalingus specialistus.
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Diegiant darbuotojų motyvacijos didinimą, skatinsime klinikos gydytojus panaudoti uni-
versiteto siūlomas kompetencijos didinimo ir gerinimo galimybes suteikiant finansinę paramą 
darbuotojams įgyti naujų praktinių įgūdžių ir galimybių įsisavinant naujas gydymo metodikas.

2017 m. veterinarijos vaistinė planuoja išplėsti savo veiklą pradėdama internetinę prekybą 
vaistinės produkcija. 

5.2. LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Stambiųjų gyvūnų klinika

5.2.1. Padalinio struktūra, dalyvavimas studijose bei planuojami pokyčiai
2016 metais Veterinarijos akademijos (VA) Stambiųjų gyvulių klinika buvo sujungta su Ne-

užkrečiamųjų ligų katedra ir klinika tapo Veterinarijos fakulteto struktūrinis padalinys su nauju 
pavadinimu Stambiųjų gyvūnų klinika. Stambiųjų gyvūnų klinikoje (toliau – Klinika) yra 14 ve-
terinarijos gydytojų (6,5 etatai), kurie kasdien su studentais dirba laboratorinių darbų, praktinių 
įgūdžių diegimo pratybų ir ambulatorinių išvykų metu, veda darbus Klinikinių tyrimų labora-
torijoje, vadovauja baigiamiesiems moksliniams jų darbams. Visų darbuotojų mokslo kryptis – 
veterinarija. 2016 metais pradėjo dirbti 2 veterinarijos gydytojai ir vienas gyvulių priežiūros sa-
nitaras. 2017 metais papildomai įsteigtas administratoriaus etatas. Tikimasi papildomai įsteigti 
ir 1 veterinarijos gydytojo etatą, kuris būtų išlaikomas iš uždirbamų lėšų. Plečiantis Klinikos 
veikloms bei aptarnaujamų ūkių skaičiui, papildomai etatai būtini veterinariniam darbui opti-
mizuoti.

5.2.1.1 lentelė

Padalinio darbuotojų skaičius
Pareigos Darbuotojų 

skaičius
Etatų 

skaičius
Iš jų: kviestinių 

dėstytojų skaičius
Finansuo jami 

LSMU
Finansuojami 

iš projektų
Profesorius 2 2 2
Docentas 2 2 2
Lektorius 6 4,5 6 6
Asistentas 7 3,25 7 7
Veterinarijos gydytojas 14 7,5 14
Veterinarijos gydytojas 
rentgenologas

1 0,5 1

Veterinarijos gydytojas 
laboratorinei diagnostikai

1 0,5 1

Vaistinės vedėjas-farma-
cininkas

1 1 1

Laborantas 3 3 3
Registratorius 1 1 1
Valytojas 1 1 1
Sanitaras gyvulių priežiūrai 3 2,75 3
Sargas-sanitaras 4 4 4
Gyvūnų reprodukcijos laboratorija
Vyr. mokslo darbuotojas 1 0,5 1
Vyresnysis mokslo 
darbuotojas

1 0,5 1

Mokslo darbuotojas 1 1,0 1
Jaunesnysis mokslo 
darbuotojas

1 1,0 1

Laborantas 1 1,0 1
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2016 metais Klinikoje 9 rezidentai apgynė baigiamuosius darbus, šiuo metu rengiami 11 re-
zidentų baigiamųjų darbų. Taip pat 2016 m. magistrantūros baigiamuosius darbus apsigynė 9 
studentai, o šiuo metu rengiami 39 darbai.

Studentams yra sudaryta galimybė dalyvauti Klinikos veikloje (praktiniai įgūdžiai, plani-
nės išvykos, skubūs iškvietimai, planinės ir skubios operacijos Klinikoje) ištisus metus. 2016 m. 
Klinikoje skirtingu mokslo metų laiku dirbo septynių skirtingų kursų Veterinarijos fakulteto 
studentai. Kiekvienais metais sudarinėjami studentų budėjimo Klinikoje grafikai, Veterinarijos 
fakulteto studentų praktinių įgūdžių diegimas prasideda nuo 3 kurso ir tęsiasi iki 6 kurso.

Klinikoje vyksta praktiniai studentų darbai, kurių metu studentai gali apžiūrėti pacientus 
(neužkrečiamosios ligos (arkliai, galvijai, avys, ožkos, alpakos, laukiniai gyvūnai), chirurgija, 
farmakologija, klinikinė diagnostika). Ambulatorinių išvykų metu studentai su Klinikoje dir-
bančiais veterinarijos gydytojais aplanko privačius ir valstybinius Lietuvos ūkius (žirgynus, 
galvijų, avių, ožkų ūkius). Šiuo metu sudarytos sutartys su Lietuvos liaudies ir buities muzie-
jumi (Rumšiškės, žemaitukų veislės arkliai, LT šiurkščiavilnių veislės avys), UAB „Cassandra 
group“ (Utena, Prancūzų ristūnų veislės arkliai), „Grinaičių“ ir „Vazniškių„ ŽŪB (galvijai), 
UAB „Dubingių žirgynas“ (įvairių rūšių gyvūnai), „Vievio avių ekologinis ūkis‘ (avys). Klinika 
teikia veterinarijos paslaugas LSMU VšĮ „Praktinio mokymo ir bandymų centro“ ūkiui. 

Stambiųjų gyvūnų klinika dalyvavo Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos suvažiavime (2016 m. 
liepa) – reprezentavo savo veiklas. Veislinių gyvūnų parodoje (2016 m. rugsėjis) ir parodoje 
„Sprendimų ratas 2016“ (2016 m. spalis) atliko gyvūnų veterinarinę priežiūrą.

5.2.2. Klinikos struktūra
Klinikoje ir laboratorijoje visus metus magistrantams sudaromos sąlygos rengti baigiamuo-

sius darbus, naudotis kraujo analizatoriais. 2016 m. Klinikos laboratorijoje 16 studentų, 10 re-
zidentų ir 2 doktorantai atliko morfologinius ir biocheminius kraujo tyrimus, koprologinius 
tyrimus, reikalingus moksliniams darbams. Klinikoje veterinarijos gydytojams asistuoja rezi-
dentūros studijų programos rezidentai: chirurgija – 2, neužkrečiamųjų ligų terapija – 4, akušeri-
ja ir ginekologija – 3, hematologija ir toksikologija – 1.

Kliniką sudaro tokie skyriai:
• Stacionaras (du skyriai, sterili operacinė, operacinė smulkiesiems atrajotojams, operaci-

nė, skirta galvijų nesterilioms procedūroms atlikti, maniežas).
• Ambulatorija (trys automobiliai, 2 priekabos gyvūnams gabenti).
• Klinikinių tyrimų laboratorija.

5.2.3. Pacientai
2016 metais iš gydytų pacientų daugiausia – 60,9 proc. – sudarė galvijai, kurie dažniausiai gy-

domi ūkiuose ambulatorinių išvykų metu, gydytų arklių skaičius sudaro 13,8 proc., kiti gydyti gy-
vūnai – 25,3 proc., tai smulkūs atrajotojai ir kt. gyvūnai (avys, ožkos, kiaulės, lamos, alpakos ir kt.).
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Palyginti su praėjusiais metais, gydytų arklių skaičius padidėjo 3,72 proc., kitų gyvūnų – 
259 proc. (nuo 371 iki 1332). Iš kitų gyvūnų rūšių labiausiai padaugėjo gydomų avių (1063 pa-
cien tai) ir alpakų (245 pacientai). 

Ligų ir diagnostikos procedūrų statistikos duomenys parodė, kad arkliams dažniausiai buvo 
gydomos dantų ir galūnių ligos, atliekama profilaktinė patikra bei osteopatinės procedūros ir 
kt. Klinikos veterinarijos gydytojai galvijams dažniausiai atliko ultragarsinį tyrimą, profilaktinę 
apžiūra, gydė tešmens ir spenių ligas, virškinimo ir kvėpavimo organų ligas ir kt. Avims bei 
ožkoms dažniausiai buvo atliekama profilaktinė apžiūra, atliekama tuberkulinizacija, diagno-
zuojamos helmintozės bei infekcinės ligos ir kt. Tuo tarpu alpakoms dažniausiai buvo diagno-
zuojamas odos bei virškinamojo trakto ligos, atliekamos profilaktinės procedūros.

Stambiųjų gyvūnų klinikos laboratorijoje atliekami biocheminiai ir morfologiniai kraujo, kor-
pologiniai ir skutenų tyrimai. Tyrimai atliekami diagnostikos tikslais klinikose arba ambulato-
riškai gydomiems pacientams, studentų mokymo tikslais ir atliekant komercinių tyrimų pas-
laugas ūkininkams, konsultantams ir kitiems asmenims, susijusiems su gyvulininkyste. Klinikų 
laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius pateikiamas 5.2.3.1 lentelėje.

5.2.3.1 lentelė

Klinikų laboratorijoje atlikti tyrimai
Tyrimai Studijoms Klinikai Ūkiams

Biocheminiai tyrimai analizatoriumi RX Daytona 55 93 146
Morfologiniai Analizatoriumi Abacus Junior vet 165 1083 40

Leukoformulės nustatymas 125 720 0
Koprologiniai 432 491 0
Skutenos 10 79 0

5.2.4. Darbas su studentais 
Klinikoje visi dirbantys darbuotojai (veterinarijos gydytojai, asistentai, lektoriai, docentai ir 

profesoriai) dirba su studentais. Per 2016 metus 3 kurso studentai Klinikoje apsilankė 262 die-
nas, 4 kurso – 240 dienas, 5 kurso – 130 dienų, 6 kurso – 6 dienas. Klinikoje 2 mėnesių praktiką 
atliko 6 studentai. 2016 metais klinikoje savanoriavo 7 studentai.

Klinikos darbuotojai dėsto tiek Veterinarijos fakulteto, tiek Gyvulininkystės technologijų 
fakulteto vykdomose studijų programose (Veterinarinė medicina, Veterinarinė medicina už-
sieniečiams, Veterinarinės medicinos doktorantūra, Gyvulininkystės technologija, Gyvūninių 
išteklių valdymas ir kt.). Klinikoje visus metus III, IV ir V kursų studentams periodiškai vyksta 
propedeutikos, veterinarinės chirurgijos, anesteziologijos ir chirurginės technikos, akušerijos ir 
ginekologijos bei oftalmologijos paskaitos ir praktikos darbai. Taip pat Klinika iš VF skiriamų 
padaliniui lėšų įsigijo įrangą studijų procesui gerinti: centrifugą, mobilius vežimėlius veterina-
riniams reikmenims susidėti ambulatorinių išvykų metu ir kt. (iš viso už 7540 eurų).

5.2.5. Veterinarinės medicinos rezidentūra
Klinikose vykdomos Veterinarinės medicinos rezidentūros programos:
• Veterinarinės chirurgijos rezidentūra.
• Veterinarinės akušerijos ir ginekologijos rezidentūra.
• Veterinarinės hematologijos ir toksikologijos rezidentūra.
• Veterinarinės neužkrečiamųjų ligų terapijos rezidentūra.

5.2.6. Padaryti darbai, šalinant ekspertų (nacionalinių ar tarptautinių) nurodytus trūkumus,  
ar padaryti pakeitimai, atsižvelgiant į rekomendacijas
Klinikoje 2016 metais buvo padidintas studentų persirengimo vietų skaičius ir įrengti de-

zinfekciniai barjerai gyvūnų stacionaruose pagal biologinės saugos reikalavimus. Užtikrinama, 
kad po kiekvieno gyvūnų pervežimo transportavimo priekabos plaunamos ir dezinfekuojamos. 
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Gyvulių pervežimą vykdantys asmenys yra išklausę „Gyvūnų transportavimo“ kursus. Ambu-
latoriniai automobiliai ir gyvūnų pervežimo priekabos buvo pažymėti skiriamaisiais ženklais. 
Propedeutikos dalykui mokyti Klinikos pastangomis buvo pagaminti ir naudojami simuliaci-
niai modeliai (kraujo ėmimo, kateterio įvedimo procedūroms išmokti).

5.2.7. Stambiųjų gyvūnų klinikos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokslinė ir  
šviečiamoji veikla 2016 m.
Klinikos darbuotojai dalyvauja aktualių veterinarijai bei gyvulininkystei mokslinių tematikų 

tyrimuose. Atliekami tyrimai apima tokias aktualias sritis kaip gyvūnų kojų ligos ir jų gydymo 
ypatumai, karvių reprodukcinių sutrikimų bei ligų profilaktika po veršelių atvedimo ir kt. Taip 
pat Klinikos darbuotojai įgyvendina LR ŽŪM finansuojami projektus susijusius su įvairių mė-
sinių bei pieninių veislių karvių reprodukcinių savybių tyrimais taikant dirbtinį sėklinimą ir 
kt. 2016 metais buvo pradėti įgyvendinti du projektai sudarius sutartis su ūkio subjektais įver-
tinant pašaro papildų Lactobran Jr ir Lactobran Jr Pro įtaką veršelių sveikatingumo rodik liams 
(AB „Baltijos Biotechnologijos“, sutarties Nr. PR16-108) bei pieninių veislių karvių ir kiaulių 
apvaisinimo efektyvumo tyrimus susijusius su reproduktorių spermos kokybe (MTTV projek-
tas Nr. MT-16-19/PRM-16-67). Klinika skiria dėmesio plėtojant tarptautinius ryšius ir šiuo tikslu 
dėstytojas doc. dr. A. Noreika dalyvauja COST veikloje „Anti-microbial coating innovations to 
prevent infectious diseases (AMCI) (COST veikla Nr. CA15114).

5.2.8. Stambiųjų gyvūnų klinikos planuojama veikla 2017 metais
Siekiant plėtoti paslaugų spektrą ir vystyti Klinikos veiklas numatoma:
• plėsti paslaugų spektrą verslo subjektams (iki 4 vnt.) ir didinti sutarčių skaičių dėl pas-

laugų teikimo (iki 5 vnt.);
• stiprinti įrangos atnaujinimą (iki 2 vnt.) ir darbuotojų mokymus (iki 2 vnt.);
• pajamų už teikiamas paslaugas didėjimas (iki 5 proc.);
• gydytų gyvūnų skaičiaus augimas (iki 5 proc.);
• teikiamų mobilių ambulatorinių paslaugų skaičiaus didėjimas (iki 6 proc.);
• pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų skaičius dėl pažangių gyvūnų auginimo technologijų 

pritaikymo PMBC (iki 4 vnt.).

5.3. Vivariumas

LSMU Veterinarijos akademijos Vivariumas vykdo eksperimentinių gyvūnų veisimą (suteik-
ti veterinarinio patvirtinimo numeriai: eksperimentinių gyvūnų veisimo įmonė LT-59-101, eks-
perimentinių gyvūnų naudojimo įmonė LT-61-102).

5.3.1. Bandomieji gyvūnai
Padalinyje veisiamos įvaisinės BALB/c pelės, Wistar veislės žiurkės, jūrų kiaulytės, Naujosios 

Zelandijos (baltieji) veislės triušiai. Įvaisinės linijos gyvūnai genetiškai identiški. Norint garan-
tuoti veisiamų gyvūnų linijų genetinį grynumą, griežtai laikomasi veisimo taisyklių.

5.3.2. Vivariumo darbuotojų kvalifikacija
Vivariume dirba trys darbuotojai – vedėjas, veterinarijos gydytoja ir gyvūnų priežiūros sa-

nitaras. Siekiant garantuoti laboratorinių gyvūnų sveikatingumą ir gerovę, 2016 m. Vivariumo 
veterinarijos gydytoja ir vedėjas išklausė 80 val. intensyviojo mokymo kursus „Mokslo ir moky-
mo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimai“. Pagal Europos 
laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijos federacijos (FELASA) rekomendacijas Veterinarijos 
akademija turi D kvalifikacijos (gyvūnų gerovės specialistai), taip pat C (eksperimento organi-
zatoriaus ir vadovo) ir A kvalifikacijos (gyvūnų prižiūrėtojai) mokslininkų.
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5.3.3. Studijų gerinimas
Rekonstruoto Vivariumo antrojo aukšto patalpose studentams skaitomos paskaitos ir atlie-

kami laboratoriniai darbai. Vivariume įrengta mokymo klasė ir laboratorija, į kurias gyvūnai 
pristatomi transportavimo narveliuose liftu. Šiose studijų patalpose paskaitas ir praktikos dar-
bus veda VA Anatomijos ir fiziologijos katedros dėstytojai pirmojo kurso gyvūnų mokslo ir 
antrojo kurso veterinarinės medicinos studentams. 

Vivariume vykdomi veterinarinės medicinos III kurso studentų budėjimai, kurių metu stu-
dentai supažindinami su laboratorinių gyvūnų veisimo principais, jų biologija ir elgsena, fiksa-
vimo būdais, šėrimu, priežiūra ir būtinąja profilaktika. 

Vivariumas atlieka šviečiamąją misiją – bendrųjų lavinimo mokyklų mokiniai supažindina-
mi su padalinyje veisiamų gyvūnų laikymu, mityba, priežiūra ir bandomųjų gyvūnų nauda 
mokslui ir visuomenei.

5.3.4. Dalyvavimas projektuose
2016 metais Vivariume veisiami gyvūnai buvo naudoti įgyvendinant LSMU vykdomų moks-

linių projektų veiklas. Kaip bandomieji gyvūnai pelės ir žiurkės panaudotos 4 Veterinarijos 
akademijos projektuose tiriant įvairių veiksnių įtaką fiziologinėms, reprodukcinėms savybėms 
bei navikų raidai. LSMU Kardiologijos institutas įgyvendino 2 projektus panaudodamas ban-
domuosius gyvūnus išeminio miokardo ir tyrimams ir metodikos kardiochirurginėms operaci-
joms. LSMU Neuromokslų institutui bandomieji gyvūnai buvo reikalingi 4 projektų įgyvendi-
nimui, kaip pavyzdžiui, sukurti ir įvertinti kamieninių ląstelių preparatą inkstų regeneracijai, 
mitochondrijų funkcijų tyrimams ir kt.

5.3.5. Bandomųjų gyvūnų poreikis
Iš viso 2016 m. moksliniams tyrimams ir mokymui parduoti 599 laboratoriniai gyvūnai (iš 

jų – 26 triušiai, 38 jūrų kiaulytės, 396 žiurkės ir 139 pelės).
2016 metais LSMU VA Fiziologijos katedrai iš viso parduota 80 laboratorinių gyvūnų (iš 

jų – 20 jūrų kiaulyčių, 20 žiurkių ir 40 pelių). Kitiems LSMU padaliniams iš viso parduota 501 
laboratorinis gyvūnas (iš jų – 26 triušiai, 376 žiurkės ir 99 pelės). Kitoms įstaigoms – Vilniaus 
Imunologijos institutui – iš viso parduota 18 jūrų kiaulyčių. Didžiausia dalis (84 proc.) veisiamų 
gyvūnų yra panaudojami mokslo tikslais.

Pastarųjų 5 metų tendencijos parodė, kad Vivariume veisiamų bandomųjų gyvūnų porei-
kis kasmet nežymiai mažėja. Tai galėjo lemti mažėjantis bandomųjų gyvūnų poreikis studijų 
ir mokslinių tyrimų reikmėms dėl griežtų gyvūnų gerovės reikalavimų bei bandymų sąlygų 
(5.3.5.1 pav.). 
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5.3.6. Vivariumo tikslai 2017 metais
Vivariumo veiklos tikslai 2017 metais:
• Veisti laboratorinius gyvūnus naudojamus moksliniams tyrimams bei mokymo tikslams.
• Plėtoti studijų infrastruktūrą, tinkamai užtikrinti veisiamų gyvūnų priežiūrą bei proce-

dūrų atlikimą bandymų metu bei gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi.
• Užtikrinti biosaugos reikalavimų įgyvendinimą.
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6. VALDYMAS

6.1. Apgyvendinimo paslaugų tarnyba

Pagrindiniai Apgyvendinimo paslaugų tarnybos (toliau – Tarnyba) tikslai ir uždaviniai: ga
rantuoti visų Universiteto pastatų vidaus patalpų ir teritorijų tinkamą ir laiku atliekamą prie
žiūrą ir valymą, priešgaisrinę ir fizinę pastatų apsaugą, užtikrinti tinkamas studentų gyvenimo 
ir akademinės bendruomenės poilsio sąlygas Universiteto valdomuose pastatuose. Tarnyba 
organizuoja ir vykdo apgyvendinimą bendrabučiuose, suteikia apgyvendinimą tobulinimosi 
kursų klausytojams, rūpinasi poilsiaujančiųjų gyvenimo sąlygomis Universiteto poilsiavietėse, 
organizuoja ir įgyvendina visų Universiteto pastatų ir jų teritorijų racionalią ir efektyvią prie
žiūrą, kuri turi garantuoti studijų ir mokslo procesui reikalingas sąlygas bei užtikrinti gerovę 
studentų bendrabučiuose.

Tarnyba savo darbuotojų ir samdomų įmonių pajėgomis valo ir prižiūri 98,03 tūkst. m2 vi
daus patalpų plotą, tvarko 123,748 tūkst. m2 teritorijų plotą prie Universiteto pastatų, t. y. valo 
šiukšles, sniegą, pjauna žolę, grėbia lapus.

2016 metais Universiteto statybininkų jėgomis baigta studentų 5-ojo bendrabučio pastato vi
daus renovacija, atliktas 7-ojo bendrabučio laiptinės remontas, 9-ojo bendrabučio 2-ojo ir 3-iojo 
aukštų pakeistos grindų dangos, pakeisti 8-ojo bendrabučio studentų kambarių langai ir atlikta 
apdaila. Pradėtas 2-ojo bendrabučio 4-ojo aukšto kapitalinis remontas. Studentų buičiai page
rinti 2016 metais buvo skirta 65 tūkst. Eur, už kuriuos nupirkta naujų baldų, interjero detalių ir 
buitinės technikos.

Baigti 5-ajam ir 4-ajam bendrabučiams priklausančių teritorijų pirmojo etapo tvarkymo dar
bai (įvažų į kiemus ir automobilių stovėjimo aikštelių asfaltavimas, pėsčiųjų takų dangos kei
timas, teritorijos apšvietimo įrengimas, aplinkos tvarkymas). 2017 metais bus pradėtas 2-asis 
baigiamasis šių darbų etapas.

2017 metais suplanuotas kapitalinis 2-ojo bendrabučio ketvirtojo aukšto remontas ir šiuo 
etapu užbaigti šio pastato vidaus renovaciją. Taip pat planuojama pradėti 3-iojo bendrabučio 
inžinerinių sistemų, tinklų remontą ir kartu pradėti šio bendrabučio kapitalinę vidaus patalpų 
renovaciją, darbai prasidės nuo 4-ojo aukšto. Atlikti 8-ojo bendrabučio 1-ajame aukšte buvusių 
administracinės paskirties patalpų kapitalinį remontą, šias patalpas pertvarkyti į gyvenamąsiąs. 
Pakeisti 9-ojo bendrabučio stogo dangą, suremontuoti 1-ojo bendrabučio stogą ir uždengti jį 
nauja danga.

Nuo 2016 metų liepos 22 d. įsigaliojo nauji Studentų bendrabučių nuostatai (rektoriaus įsa
kymas 2016-07-22, Nr. V-624). Buvo toliau tobulinama elektroninė prašymų pateikimo sistema 
vietai bendrabutyje gauti. Išplėtojus bendrabučių administravimo IT sistemos funkcionalumus, 
pagreitėjo bendrabučių paskirstymo administravimas, kuris leidžia užtikrinti stabilų kambarių 
užimtumo rodiklį. Gerėjant buitinėms sąlygoms, gyvenimas bendrabutyje darosi vis populia
resnis tarp studentų. Atsižvelgiant į šeimas sukūrusių studentų poreikius, mūsų Universitete 
studijuojančioms šeimoms yra sudarytos sąlygos įsikurti šeimos 4-ojo bendrabučio kambariuo
se. 2016 metų rugsėjo 1 d. Universiteto bendrabučiuose buvo apgyvendinti 398 studentai, iš 
jų – 377 pirmojo kurso studentai. 

LSMU bendrabučiuose užimtų vietų skaičius 2016 metų pabaigoje, palyginti su 2015 metų 
pabaiga, padidėjo 6 procentais.
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6.1.1 pav. LSMU bendrabučiuose užimtų vietų skaičius 2015/2016 m.

Pagal Studentų bendrabučių nuostatus, kiekvieno bendrabučio gyventojai renka bendrabu
čio savivaldos organą – Bendrabučio tarybą, kuri aktyviai įsitraukia į bendrabučio valdymą: 
teikia siūlymus dėl bendrabučio gyventojų gerovės gerinimo, padeda administracijai palaikyti 
tvarką bendrabučiuose, užsiima bendrabučio gyventojų šviečiamąja veikla. Jaunų, energingų, 
išradingų studentų iniciatyva bendrabučiuose organizuojami kultūriniai, šventiniai renginiai. 
Bendrabutis – tai jaunų žmonių namai, kuriuose studentams sudaromos sąlygos mokytis, ilsė
tis, turiningai leisti laisvalaikį.

2016 metais Universitetas iš bendrabučių apgyvendinimo paslaugų veiklos surinko 
988,35 tūkst. Eur pajamų bei turėjo 943,07 tūkst. Eur išlaidų, gautas 45,28 tūkst. Eur pajamų per
viršis, kuris skirtas studentų gyvenimo sąlygoms gerinti. Ši veikla iš nuostolingos, antrus metus 
iš eilės yra pelninga. Palyginti su 2015 metais, pajamos (dėl stabilaus užimtumo ir padidėjusių 
kainų už pragyvenimą bendrabutyje) padidėjo 77,50 tūkst. Eur (8,51 proc.).
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6.1.2 pav. LSMU bendrabučių sąnaudų ir pajamų pokytis 2015/2016 m. (eurais)

Tarnyba teikia apgyvendinimo paslaugas šiose Universiteto poilsiavietėse: poilsio stovykloje 
Latežerio kaime Druskininkų r., poilsio namuose Preiloje (Neringa) ir Palangoje. Poilsiavietėse 
turi galimybę ilsėtis LSMU darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat sudaromos sąlygos stovyk-
lauti LSMU saviveiklos kolektyvams, Universiteto studentų draugijoms, asociacijoms organi
zuoti renginius.

2016 metais atnaujinta poilsiavietės infrastruktūra – Preilos poilsio namuose atnaujintas van
dentiekio įvadas, nupirkta naujos buitinės technikos. Palangos poilsio namuose įrengta nauja 
apsaugos ir gaisrinės saugos sistema, atnaujinta visa buitinė technika. 2017 metais Latežerio 
poilsio stovykloje planuojama įrengti naujus dušus.
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2017 metais Tarnyba numato ir toliau gerinti teikiamas paslaugas, organizuoti racionalią pas
tatų ir teritorijų priežiūrą, gerinti studentų ir poilsiautojų gyvenimo sąlygas Universiteto valdo
muose pastatuose, didinti bendrabučių užimtumą ir garantuoti veiklos pelningumą.

6.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

6.2.1. Veiklos sritys ir uždaviniai
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos sveikatos moks

lų universiteto (toliau – Universitetas) darbuotojų interesus saugos ir sveikatos srityje, nau
dojant optimalias prevencines priemones darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe 
išsaugoti. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos uždaviniai:

1. Užtikrinti, kad Universiteto darbuotojai būtų apsaugoti arba sumažinti profesinės rizi
kos veiksniai. Visiems darbuotojams turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai 
nekenksmingos darbo sąlygos.

2. Universiteto padalinių vadovams, darbuotojams teikti informaciją ir konsultacijas dar
buotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais.

3. Atstovauti Universitetui valstybinių kontrolės institucijų vykdomų tikrinimų metu dar
buotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos ir gaisrinės saugos kontrolės srityse pa
gal savo kompetenciją.

6.2.2. Veiklos rezultatai
Tarnybos veikla vykdoma vadovaujantis darbuotojų saugą ir sveikatą ir gaisrinę saugą re

glamentuojančiais teisės aktais. 
Universitete organizuoti du darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto posėdžiai. 
Atliktas Universiteto Geriatrijos klinikos ir Gyvulininkystės instituto profesinės rizikos ver

tinimas.
Siekiant užtikrinti aiškią ir sistemingą darbuotojų saugos ir sveikatos būklės priežiūrą ir kon

trolę LSMU padaliniuose, Elgesio medicinos institute – darbų saugos specialisto ir Gyvulinin
kystės institute – darbo saugos inžinieriaus pareigybės buvo pakeistos į darbuotojų saugos ir 
sveikatos specialisto.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų iniciatyva Universitete, sudaryta paslau
gų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis dėl pavojingų atliekų tvarkymo. Darbuotojų saugos ir 
sveikatos tarnybos specialistai kontroliavo tinkamą šios sutarties vykdymą.

Tarnybos specialistams bendradarbiaujant su Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakul
teto dekane buvo pasirašyta Veterinarijos fakulteto medicinos studentų draudimo nuo nelai
mingų atsitikimų sutartis su draudimo bendrove. Specialistai aktyviai dalyvauja Veterinarijos 
akademijos Veterinarijos fakulteto Biologinės saugos reikalavimų diegimo, organizavimo ir 
vykdymo kontrolės procese.

Privalomi darbuotojų sveikatos patikrinimai buvo atlikti 304 Universiteto darbuotojams, iš jų 
MA – 205, VA – 99. Už šiuos sveikatos tikrinimus apmokėta Universiteto lėšomis.

Universiteto lėšomis įsigyta ir padaliniams išdalyta 12 pirmosios pagalbos rinkinių.
Pagal Slėginių indų operatoriaus mokymo programą mokyta (atestuota) 15 LSMU darbuo

tojų, 10 darbuotojų pagal šią programą peratestuoti. Pagal plataus profilio liftininko mokymo 
programą mokytas 1 darbuotojas ir 1 – pagal Suskystintųjų dujų baliono keitėjo tęstinio ne
formaliojo profesinio mokymo programą. Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo 
programą baigė ir pažymėjimus gavo 4 darbuotojai. 25 LSMU darbuotojai išklausė įmonių, įs
taigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programos 
kursą ir gavo gaisrinės saugos pažymėjimus. Administracijos ir finansų direktorius dalyvavo 
mokymuose pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos 
ir sveikatos klausimais programą ir įgijo reikalingą kompetenciją sudaryti darbuotojams sau
gias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Tarnybos specialistams Universitete sudaromos sąlygos dalyvauti būtinuose kvalifikacijos 



162

kėlimo kursuose, seminaruose, kurie reikalingi profesiniams įgūdžiams gilinti. Dvi tarnybos 
darbuotojos papildomai dalyvavo civilinės saugos mokymuose.

Naujai įdarbinamiems į Universitetą asmenims buvo pravesti įvadiniai darbuotojų saugos ir 
sveikatos ir gaisrinės saugos instruktažai.

Kauno Visuomenės sveikatos centro specialistai vadovaudamiesi Lietuvos higienos norma 
HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ atliko patikrinimus 
Universiteto bendrabučiuose. Specialistai surašė 9 patikrinimo aktus. Juose nurodyti pažeidi
mai pašalinti einamaisiais metais.

Surašytas 1 įpareigojimas dėl nesaugaus slėginių indų naudojimo sustabdymo.
Ištirta 17 nelaimingų atsitikimų, iš kurių pagal gydytojų išduotas pažymas 16 buvo priskirti 

prie lengvų sveikatos pažeidimų ir 1 – prie sunkių. Du nelaimingi atsitikimai pripažinti ne
draudžiamaisiais (nesusiję su darbu). Dešimt nelaimingų atsitikimų įvyko pakeliui į (iš) darbo, 
septyni – įvyko darbe: iš kurių vienas – Gyvulininkystės institute.

Ištirtas vienas incidentas LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje.
LSMU Gyvulininkystės institute dirbusiam darbuotojui buvo nustatyta profesinė liga.
Privalomi gaisrinės saugos mokymai organizuoti LSMU MA Centrinių rūmų ir Visuomenės 

sveikatos fakulteto pastatuose įsikūrusių padalinių darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 221 
darbuotojas. 

2016 metais Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros skyriaus (Kauno APGV VPPS) inspektoriai, dalyvaujant Darbuotojų saugos ir svei
katos tarnybos specialistams, atliko planinį Universiteto 2-ojo bendrabučio statinio priešgaisri
nės būklės patikrinimą, nustatė 2 pažeidimus, kurie buvo pašalinti einamaisiais metais.

Vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais vykdoma privaloma kasmetinė priešgaisri
nės įrangos ir gaisro gesinimo priemonių patikra.

6.2.3. Išvados
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba 2016 m. vykdė paskirtas užduotis. Tarnybos specia

listai siekia sėkmingo bendradarbiavimo su Universiteto bendruomene (padalinių vadovais ir 
darbuotojais), pamažu keisdami požiūrį į iškylančius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus 
ir jų sprendimo būdus, ir diegdami saugios darbo kultūros principus Universitete.

6.3. Finansai

Universiteto finansai tvarkomi vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės at
skaitomybės standartais, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Universiteto 
statutu ir patvirtintu buhalterinės apskaitos vadovu. Šioje dalyje aptariami 2016 metų Universi
teto finansinės veiklos rezultatai.

6.3.1. Gautos lėšos ir jų šaltiniai
Universiteto lėšos:
1. Valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai.
2. Pajamos už teikiamas paslaugas (pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pa

jamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų).
3. Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos.
Universiteto lėšų pagal finansavimo šaltinius struktūra per pastaruosius 7 metus pavaizduo

ta 6.3.1.1 lentelėje ir 6.3.1.1 pav.
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6.3.1.1 lentelė 

Universiteto lėšos pagal finansavimo šaltinius
Pajamos Valstybės biudžeto 

tiesioginiai 
asignavimai

Pajamos už teikiamas 
paslaugas

Projektų ir kitos 
tikslinės paskirties 

lėšos

Iš viso

2010 m. tūkst. Eur 21 495,1 10 718,3 8 157,9 40 371,3
proc. 53,24 26,55 20,21 100,00

2011 m. tūkst. Eur 22 553,8 12 395,7 13 537,5 48 487,0
proc. 46,52 25,56 27,92 100,00

2012 m. tūkst. Eur 23 427,9 14 928,8 14 597,3 52 954,0
proc. 44,24 28,19 27,57 100,00

2013 m. tūkst. Eur 24 504,4 16 663,7 16 182,1 57 350,2
proc. 42,73 29,05 28,22 100,00

2014 m. tūkst. Eur 25 457,1 18 945,5 23 026,1 67 428,7
proc. 37,75 28,10 34,15 100,00

2015 m. tūkst. Eur 24 974,2 20 610,0 20 163,1 65 747,3
proc. 37,98 31,35 30,67 100,00

2016 m. tūkst. Eur 25 550,5 19 889,1 5 109,3 50 548,9
proc. 50,54 39,35 10,11 100,00
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6.3.1.1 pav. Universiteto lėšos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur

Pagrindinis finansavimo šaltinis 2016 metais, kaip ir ankstesniais metais, išliko valstybės biu
džeto tiesioginiai asignavimai ir sudarė 50,54 proc., pajamos už teikiamas paslaugas, kurias 
sudarė gautos pajamos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos 
ir teikiamų paslaugų – 39,35 proc., o Universiteto gautos Europos Sąjungos, Lietuvos institucijų, 
tarptautinių organizacijų finansuojamų projektų, programų ir kitos tikslinės paskirties lėšos – 
10,11 proc. visų pajamų.

Universitetas, įgyvendindamas strateginius tikslus ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 
vykdomą Lietuvos regioninę politiką, siekia didinti konkurencingumą, skatinti mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą, atlieka užsakomuosius tyrimus, teikia kitas paslaugas Lietuvos ir užsienio 
ūkio subjektams, dalyvauja projektuose, ieško kitų paramos šaltinių.
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6.3.2. Valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai
2016 metais Universitetas vykdė dvi programas:
1. 01.001 programą „Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“.
2. 01.002 programą „Studentų rėmimas“.
Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių ro

diklių patvirtinimo įstatymu (TAR, 2015-12-21, Nr. 20134), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2016 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. 119 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ Lietuvos sveikatos mokslų universitetui 
2016 metais numatytoms programoms vykdyti paskirta 25 257,0 tūkst. Eur, t. y.  423,7 tūkst. Eur 
daugiau negu 2015 metais.

Per metus, vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 857 „Dėl Lie

tuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei 
algai padidinti paskirstymo“ (TAR, 2016-08-29, Nr. 22788) asignavimai padidinti 95,7 
tūkst. Eur.

2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. spalio 5 d. pažyma apie biudžeto asig-
navimų pakeitimus Nr. P-566 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. 
birželio 19 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asigna
vimų, skirtų studijų programą keičiančio studento studijoms finansuoti, perskirstymo 
tarp aukštųjų mokyklų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“) asignavimai sumažinti 
4,1 tūkst. Eur.

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-897 
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų studentų, 2016 metais 
priimtų studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose pagal universitetinių studijų 
programas, studijoms, tikslinėms skatinamosioms išmokoms, pedagogų rengimo pro
gramų studentų tikslinėms stipendijoms, tiksliniu būdu finansuojamoms studijoms ir su 
šių studentų studijomis susijusioms prekėms bei paslaugoms, paskirstymą pagal univer
sitetus“ asignavimai padidinti 572,7 tūkst. Eur.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1203 „Dėl Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 119 „Dėl 2016 metų 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal pro
gramas“ pakeitimo“, pritarus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovy
bei, nepanaudotas stipendijų fondo likutis – 60,0 tūkst. Eur – perkeltas 01.001 programoje 
numatytoms veikloms įgyvendinti.

Patikslinti asignavimai 2016 metais iš viso sudarė 25 921,3 tūkst. Eur, iš jų 01.001 programai 
vykdyti – 20 834,3 tūkst. Eur, 01.002 programai – 5 087,0 tūkst. Eur.

6.3.3. Pajamos už teikiamas paslaugas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos 2016 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. UT1-2-2 

„Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2016–2018 
metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tie
sioginių asignavimų“, patvirtintas 21 835,0 tūkst. Eur pajamų už teikiamas paslaugas planas. 
Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos 2017 m. vasario 10 d. spren
dimu Nr.  UT1-9-1 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2016 metų pajamų ir išlaidų 
sąmatų ir 2016–2018 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano“ 
ir Universiteto rektoriaus patvirtintomis sąmatomis, patikslintas pajamų už teikiamas paslau
gas planas – 19 889,1 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai surinkta 19 889,1 tūkst. Eur 
pajamų.

Didelę dalį gautų lėšų sudarė gautos pajamos už studijų ir mokymo paslaugas 13 546,0 
tūkst. Eur, t. y. 68,11 proc. Didelę šių lėšų dalį sudarė pajamos iš lietuvių studentų, mokančių 
už studijas – 7 056,7 tūkst. Eur, t. y. 52,10 proc. Pajamos iš užsienio studentų sudarė 5 918,7 
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tūkst. Eur, t. y. 43,69 proc. Pajamos iš rezidentų, mokančių už studijas, sudarė 570,6 tūkst. Eur, 
t. y. 4,21 proc.

Kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 6 343,1 tūkst. Eur, t. y. 31,89 proc., iš jų Uni
versiteto vaistinės pajamos – 2 231,6 tūkst. Eur, Elgesio medicinos instituto klinikos – 794,6 
tūkst. Eur, Gyvulininkystės instituto – 497,7 tūkst. Eur, taip pat pajamos, gautos kaip mokestis 
už bendrabučius – 989,2 tūkst. Eur, pajamos už kursus, stažuotes, perkvalifikavimą ir mokymo 
paslaugas – 469,6 tūkst. Eur.

2016 m. Universiteto pajamų suvestinė pateikta 6.3.3.1 lentelėje.

6.3.3.1 lentelė 

2016 m. Universiteto pajamos už teikiamas paslaugas

Universiteto pajamos už teikiamas paslaugas Suma, tūkst. Eur
Lėšos, gautos už studijų ir mokymo paslaugas 13 546,0
Iš jų:

Pajamos iš lietuvių studentų 7 056,7
Pajamos iš užsienio studentų 5 918,7
Pajamos iš rezidentų 570,6

Kitos pajamos 6 343,1
Iš viso: 19 889,1

6.3.4. Projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšos ir neatlygintinai gautas turtas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos 2016 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. UT1-2-2 

„Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2016 metų pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2016–2018 
metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tie
sioginių asignavimų“, patvirtintas 5 777,3 tūkst. Eur projektų ir kitų tikslinės paskirties lėšų 
planas. Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos 2017 m. vasario 10 d. 
sprendimu Nr.  UT1-9-1 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2016 metų pajamų ir išlai
dų sąmatų ir 2016–2018 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano“ 
ir Universiteto rektoriaus patvirtintomis sąmatomis, patikslintas projektų ir kitų tikslinės pa
skirties lėšų planas – 5 109,3 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Universitetas projektų ir kitos 
tikslinės paskirties lėšų gavo 5 109,3 tūkst. Eur.

Didžiausios gautos finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį buvo:
1. Iš Lietuvos mokslo tarybos projektams įgyvendinti gauta 1 977,9 tūkst. Eur, iš jų valsty

bės biudžeto lėšų – 1 251,9 tūkst. Eur, Europos Sąjungos lėšų – 629,6 tūkst. Eur, užsienio 
valstybių lėšų – 96,4 tūkst. Eur. Didžiausios gautos finansavimo sumos 2016 metais buvo 
skirtos šiems projektams:
• EuroNanoMed, SIT, SEN, MIP, TAP, DOC, ADS, APP, MOR mokslo projektams – 

1 234,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų;
• projektui „Genetinis diabetas Lietuvoje“ – 113,4 tūkst. Eur, iš jų užsienio valstybių 

lėšų – 96,4 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšų – 17,0 tūkst. Eur.
2. Iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektams, programoms vykdy

ti gauta 820,3 tūkst. Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų – 586,6 tūkst. Eur, Europos Sąjungos 
lėšų – 233,7 tūkst. Eur. Didžiausios gautos finansavimo sumos skirtos: 
• projektui „Studijoms reikalingos infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas ku

riant Lietuvos sveikatos mokslų universitetą“ – 370,7 tūkst. Eur, iš jų valstybės biu
džeto lėšų – 137,0 tūkst. Eur, Europos Sąjungos lėšų – 233,7 tūkst. Eur;

• sudėtingos infrastruktūros objektams finansuoti – 175,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto 
lėšų, iš jų Gyvulininkystės institutui – 112,3 tūkst. Eur, Lietuvos medicinos ir farma
cijos istorijos muziejui – 63,1 tūkst. Eur;

• projektui „„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro 
sukūrimas“ – 167,5 tūkst. Eur valstybės biudžeto;
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• programai „Erasmus +“ (asmenų mobilumo mokymosi tikslais) – 88,0 tūkst. Eur vals
tybės biudžeto lėšų.

3. Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gauta 356,1 tūkst. Eur, 
iš jų valstybės biudžeto lėšų – 254,5 tūkst. Eur, Europos Sąjungos lėšų – 101,6 tūkst. Eur.

4. Iš Švietimo mainų paramos fondo Erasmus mobilumo programai vykdyti gauta 304,7 
tūkst. Eur Europos Sąjungos lėšų.

5. Iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiklai, susijusiai su ūkinių gyvūnų ge
netinių išteklių išsaugojimu, vykdyti gauta 223,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, kaip 
parama asmenims, studijuojantiems aukštosiose mokyklose studijų programas, susiju
sias su žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros sritimis – 28,4 tūkst. Eur valstybės biu
džeto lėšų.

6. Iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos kelių, pėsčiųjų 
takų, automobilių stovėjimo aikštelių (Sukilėlių pr. 51, Kaunas) rekonstravimo ir įrengi
mo darbams atlikti gauta 177,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

7. Iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros įvairiems projektams vykdyti gauta 169,8 
tūkst. Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų – 162,4 tūkst. Eur, Europos Sąjungos lėšų – 7,4 
tūkst. Eur.

8. Iš Kauno technologijos universiteto įvairiems projektams vykdyti gauta 90,8 tūkst. Eur, 
iš jų valstybės biudžeto lėšų – 64,5 tūkst. Eur, Europos Sąjungos lėšų – 26,3 tūkst. Eur.

9. Iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įvairiems projektams vykdyti 
gauta 83,3 tūkst. Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų – 63,8 tūkst. Eur, tarptautinių organi
zacijų lėšų – 19,5 tūkst. Eur.

2016 metais Universitetas neatlygintinai gavo turto už 1419,2 tūkst. Eur ir paslaugų už 3,4 
tūkst. Eur.

Neatlygintinai gautą turtą sudarė:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 

802 „Dėl nekilnojamojo turto perėmimo ir perdavimo“ Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerijos perduoti 2 pastatai (pastatas – mokykla ir ūkinis pastatas), kurių 
likutinė vertė 3,6 tūkst. Eur (įsigijimo savikaina 631,4 tūkst. Eur, sukaupta nusidėvėjimo 
suma 627,8 tūkst. Eur) ir kiti inžineriniai statiniai, kurių likutinė vertė 17,8 tūkst. Eur (įsi
gijimo savikaina 29,6 tūkst. Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma 11,8 tūkst. Eur).

2. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos perduoti pastato – mokyklos at
likti pastato esminio pagerinimo darbai (kiti pastatai), kurių likutinė vertė 987,4 tūkst. 
Eur (įsigijimo savikaina 1 028,7 tūkst. Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma 41,3 tūkst. Eur).

3. Alberto Einšteino medicinos koledžo padovanota įranga už 247,4 tūkst. Eur, iš jų ilgalai
kis materialusis turtas 243,5 tūkst. Eur (medicinos įranga 233,9 tūkst. Eur, kompiuterinė 
įranga 6,7 tūkst. Eur, kita biuro įranga 0,6 tūkst. Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas 
2,3 tūkst. Eur), atsargos 3,9 tūkst. Eur.

4. Kitas neatlygintinai (kaip parama arba nemokamai) gautas turtas 163,0 tūkst. Eur.

6.3.5. Metinė pajamų ir išlaidų sąmata ir šios sąmatos įvykdymo ataskaita
6.3.5.1 lentelėje ir 6.3.5.1 pav. pateikiama bendra Universiteto metinė 01.001 programos 

„Bio medicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir 
mokslo plėtojimas“, 01.002 programos „Studentų rėmimas“, pajamų už teikiamas paslaugas, 
projektų ir kitų tikslinės paskirties pajamų ir išlaidų sąmatų ir šių sąmatų įvykdymo ataskaita.

Vykdant 01.001 ir 01.002 programas patvirtinta išlaidų sąmata – 25 921,3 tūkst. Eur, gauta 
asignavimų – 25 550,5 tūkst. Eur, padarytos išlaidos – 25 550,5 tūkst. Eur.

Nepanaudotas 2015 metų pajamų už teikiamas paslaugas 2015 m. gruodžio 31 d. likutis – 
3 455,2 tūkst. Eur, finansinis turtas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popie
riai) – 868,9 tūkst. Eur. 2016 m. faktiškai surinkta 19 889,1 tūkst. Eur pajamų, padarytos išlai
dos – 18 182,1 tūkst. Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. likutis – 6 031,1 tūkst. Eur.

Nepanaudotas 2015 metų projektų ir kitų tikslinės paskirties lėšų 2015 m. gruodžio 31 d. 
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likutis – 877,9 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 5 109,3 tūkst. Eur lėšų projektams ir 
programoms vykdyti ir kitos tikslinės paskirties lėšų, padarytos išlaidos – 4 756,3 tūkst. Eur. 
Partneriams pervestos ir grąžintos lėšos – 520,2 tūkst. Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. likutis – 710,7 
tūkst. Eur.

Valstybės biudžeto asignavimai, surinktos pajamos už teikiamas paslaugas, gautos projektų 
ir kitos tikslinės paskirties lėšos buvo naudojamos pagal patvirtintas pajamų ir išlaidų sąmatas.

6.3.5.1 lentelė

Universiteto metinė pajamų ir išlaidų sąmata ir šios sąmatos 
įvykdymo ataskaita (tūkst. Eur)

Pajamos ir išlaidos 01.001, 01.002 
programos

Pajamos už teikiamas 
paslaugas

Projektų ir kitos tiks-
linės paskirties lėšos

Patvirtinta 
sąmata

Įvykdy-
mas

Patvirtinta 
sąmata

Įvykdy-
mas

Patvirtinta 
sąmata

Įvykdy-
mas

2015-12-31 likutis 3 455,2 3 455,2 877,9 877,9
2015-12-31 fi nansinis turtas 868,9 868,9
Gauta asignavimų / pajamų 25 921,3 25 550,5 19 889,1 19 889,1 5 109,3 5 109,3
1. Išlaidos: 24 836,3 24 836,3 17 304,7 17 304,7 4 454,8 3 935,4

1.1. Darbo užmokestis 13 256,1 13 256,1 7 554,5 7 554,5 1 413,3 1 362,3
1.2. Socialinio draudimo ir 
garantinio fondo įmokos

4 128,1 4 128,1 2 352,6 2 352,6 442,3 426,2

1.3. Prekių ir paslaugų 
naudojimas

2 402,6 2 402,6 7 067,9 7 067,9 1 891,3 1 439,0

1.4. Socialinės išmokos 18,8 18,8 15,1 15,1
1.5. Stipendijos 5 049,5 5 049,5 310,9 310,9 692,8 692,8

2. Materialiojo ir nematerialiojo 
turto įsigijimo išlaidos

1 085,0 714,2 877,4 877,4 821,7 820,9

Iš viso išlaidų 25 921,3 25 550,5 18 182,1 18 182,1 5 276,5 4 756,3
Partneriams pervestos lėšos 451,7
Grąžintos lėšos 68,5
2016-12-31 likutis 6 031,1 6 031,1 710,7 710,7

                                                                                                                

Socialinio draudimo ir garantinio 
fondo įmokos (14 proc.)

Išlaidos prekėms ir paslaugoms 
(23 proc.)

Stipendijos (12 proc.)

Turto įsigijimo išlaidos (5 proc.) Darbo užmokestis ir socialinės 
išmokos (46 proc.)

6.3.5.1 pav. 2016 m. Universiteto išlaidų struktūra (proc.)

2016 m. Universiteto išlaidos iš visų fi nansavimo šaltinių – 48 488,9 tūkst. Eur. Universiteto 
išlaidų struktūroje vyrauja išlaidos darbo užmokesčiui kartu su socialinėmis išmokomis, socia-
linio draudimo ir garantinio fondo įmokomis, tai sudaro 29 113,7 tūkst. Eur, t. y. 60,04 proc. visų 
išlaidų, iš jų valstybės biudžeto asignavimų – 17 384,2 tūkst. Eur, pajamų už teikiamas paslau-
gas – 9 925,9 tūkst. Eur, projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšų – 1 803,6 tūkst. Eur; išlaidos pre-
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kėms ir paslaugoms – 10 909,5 tūkst. Eur, t. y. 22,50 proc., iš jų valstybės biudžeto asignavimų – 
2 402,6 tūkst. Eur, pajamų už teikiamas paslaugas – 7 067,9 tūkst. Eur, projektų ir kitos tikslinės 
paskirties lėšų – 1 439,0 tūkst. Eur; stipendijos – 6 053,2 tūkst. Eur, t. y. 12,48 proc., iš jų valstybės 
biudžeto asignavimų – 5 049,5 tūkst. Eur, pajamų už teikiamas paslaugas – 310,9 tūkst. Eur, 
projektų ir kitos tikslinės paskirties lėšų – 692,8 tūkst. Eur; studijų ir mokslo bazei moderni-
zuoti bei plėsti – 2 412,5 tūkst. Eur, t. y. 4,98 proc. lėšų, iš jų valstybės biudžeto asignavimų – 
714,2 tūkst. Eur, pajamų už teikiamas paslaugas – 877,4 tūkst. Eur, projektų ir kitos tikslinės 
paskirties lėšų – 820,9 tūkst. Eur. 

6.3.5.1. Darbo užmokesčio fondo naudojimas
Šioje dalyje pateikiama darbo užmokesčio įvykdymo analizė. 2016 metų pradžioje patvirtin-

tas 22 332,0 tūkst. Eur darbo užmokestis. Patikslintas darbo užmokesčio fondas 2016 metų pabai-
goje sudarė 22 223,9 tūkst. Eur. Universiteto darbo užmokesčio fondo įvykdymas – 22 172,9 Eur. 
Dėstytojų darbo užmokesčio fondas sudarė 11 708,5 tūkst. Eur, t. y. 52,81 proc., mokslo darbuo-
tojų – 1 778,7 tūkst. Eur, t. y. 8,02 proc., administracijos – 924,7 tūkst. Eur, t. y. 4,17 proc., specia-
listų ir aptarnaujančiojo personalo – 7 761,0 tūkst. Eur, t. y. 35,00 proc.

Darbo užmokesčio fondo skirstinys pateiktas 6.3.5.1.1 lentelėje ir 6.3.5.1.1 pav.

6.3.5.1.1 lentelė

2016 m. Universiteto darbo užmokesčio fondo skirstinys (tūkst. Eur)
Personalas 01.001 

programa
Pajamos už 
teikiamas 
paslaugas

Projektų ir 
kitos tikslinės 

paskirties lėšos

Iš viso

Dėstytojai 6 229,6 4 888,6 590,3 11 708,5
Proc. 47,00 64,71 43,33 52,81

Mokslo darbuotojai 1 479,9 131,5 167,3 1 778,7
Proc. 11,16 1,74 12,28 8,02

Specialistai ir aptarnaujantysis personalas 5 039,0 2 117,3 604,7 7 761,0
Proc. 38,01 28,03 44,39 35,00

Administracija 507,6 417,1 924,7
Proc. 3,83 5,52 4,17

Iš viso: 13 256,1 7 554,5 1 362,3 22 172,9
Proc. 100,00 100,00 100,00 100,00

Dėstytojai (53 proc.)

Mokslo darbuotojai (8 proc.)

Specialistai ir aptarnaujantysis 
personalas (35 proc.)

Administracija (4 proc.)

6.3.5.1.1 pav. 2016 m. Universiteto darbo užmokesčio fondo skirstinys (proc.)

2016 m. visų personalo grupių vidutinis darbo užmokestis, palyginti su 2015 m., didėjo. 
2015–2016 m. vidutinio darbo užmokesčio dinamika pateikta 6.3.5.1.2 pav.
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6.3.5.1.2 pav. 2015–2016  m. vidutinio darbo užmokesčio dinamika (Eur) 

6.3.5.2. Prekių ir paslaugų naudojimas
2016 m. Universitetas, įgyvendindamas vykdomas veiklas, panaudojo 10 909,5 tūkst. Eur pre

kių ir paslaugų išlaidoms apmokėti. Didžiausią išlaidų dalį sudaro išlaidos prekėms – 5 218,0 
tūkst. Eur, iš jų Universiteto vaistinės išlaidos vaistams, medžiagoms ir prekėms – 1 788,6 tūkst. 
Eur. 2 157,7 tūkst. Eur išleisti paslaugoms apmokėti, 1 819,8 tūkst. Eur – komunalinėms paslau
goms, 572,1 tūkst. Eur – komandiruotėms, 339,5 tūkst. Eur – ilgalaikio materialiojo turto remon
tui, 215,1 tūkst. Eur – spaudiniams įsigyti, 190,0 tūkst. Eur – transportui išlaikyti, 397,3 tūkst. 
Eur – kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti.

2015–2016 m. Universiteto išlaidų prekėms ir paslaugoms dinamika pateikta 6.3.5.2.1 pav.
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6.3.5.2.1 pav. 2015–2016 m. Universiteto išlaidų prekėms ir paslaugoms dinamika (tūkst. Eur)

6.3.5.3. Stipendijų ir Rezidentų judumo fondų naudojimas
Universitete stipendijos skiriamos vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

nutarimo Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ galiojančia suvestine redak
cija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. nutarimo Nr. 231 „Dėl valstybės paramos rezi
dentams tvarkos“ galiojančia suvestine redakcija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sena
to 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-10 patvirtintais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
vardinių stipendijų ir pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų 
stipendijų skyrimo nuostatais.

Universiteto 2016 metų 01.002 programos, pajamų už teikiamas paslaugas, projektų ir kitų 
tikslinės paskirties lėšų sąmatose patvirtintas 6 228,5 tūkst. Eur stipendijų fondas. Patikslintas 
stipendijų fondas 2016 metų pabaigoje sudarė 6 053,2 tūkst. Eur, stipendijų fondo įvykdymas – 
6 053,2 tūkst. Eur, iš jų 991,8 tūkst. Eur išmokėta pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų stu
dijų studentų stipendijoms, 3 950,0 tūkst. Eur – rezidentų stipendijoms ir 1 111,4 tūkst. Eur – 
doktorantų stipendijoms. Stipendijų fondo skirstinys pateiktas 6.3.5.3.1 pav.
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Doktorantų stipendijos (18 proc.)

Pirmosios, antrosios pakopų 
ir vientisųjų studijų studentų 
stipendijos (17 proc.)

Rezidentų stipendijos (65 proc.)

6.3.5.3.1 pav. Universiteto stipendijų fondo skirstinys (proc.)

Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu 
Nr. 47-08 patvirtintais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentų judumo fondo nuosta-
tais  patvirtintas Rezidentų judumo fondas – 87,5 tūkst. Eur, iš Rezidentų judumo fondui skirtų 
lėšų buvo išmokėta 61,5 tūkst. Eur, iš jų valstybės biudžeto asignavimų – 37,5 tūkst. Eur, pajamų 
už teikiamas paslaugas – 24,0 tūkst. Eur.

6.3.5.4. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas

6.3.5.4.1 lentelė

2016 m. Universiteto materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas (tūkst. Eur)
Materialusis ir nematerialusis 

turtas
01.001 programa Pajamos už 

teikiamas 
paslaugas

Projektų ir 
kitos tikslinės 

paskirties lėšos

Iš viso:

Pastatai ir statiniai 279,2 -248,9* 528,0 558,3
Mašinos ir įrenginiai 435,0 1 009,6 276,7 1 721,3
Vertybės 10,8 12,7 23,5
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 42,3 42,3
Nematerialusis turtas 63,6 3,5 67,1

Iš viso: 714,2 877,4 820,9 2 412,5
* iš jų 2016 metais išleista 82,6 tūkst. Eur, 331,5 tūkst. Eur – atstatytos praėjusių metų išlaidos iš projektų lėšų. 

6.3.5.4.1 lentelėje pavaizduoti panaudoti valstybės biudžeto asignavimai, pajamos už teikia-
mas paslaugas ir projektų bei kitos tikslinės paskirties lėšos materialiajam ir nematerialiajam 
turtui įsigyti. 

Universitetas per ataskaitinį laikotarpį materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms 
apmokėti skyrė 2 412,5 tūkst. Eur. Didžiausią išlaidų dalį – 1 721,3 tūkst. Eur – sudarė lėšos, 
panaudotos kitoms mašinoms ir įrenginiams įsigyti. Negyvenamiesiems pastatams statyti ir 
rekonstruoti išleista 558,3 tūkst. Eur, kitam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti – 
132,9 tūkst. Eur.

6.3.6. Valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai. 01.001, 01.002 programų įgyvendinimo rezultatai
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas savo veiklą planavo ir vykdė pagal parengtą 2016–

2017 metų strateginį veiklos planą.
Universitetas, įgyvendindamas strateginį tikslą „Vykdyti aukštos kokybės studijas, suteikian-

čias moksliniais tyrimais pagrįstą naujausių pažinimo bei technologijų lygį atspindintį aukštą-
jį universitetinį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifi kaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, 
etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę; darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį paži-
nimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengti mokslininkus, 
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vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą, bendradarbiauti su užsienio partneriais; bendradarbiaujant 
su visuomenės ir ūkio partneriais, moksline šviečiamąja, meno ir kita kultūrine veikla skatinti 
regionų ir visos šalies raidą; ugdyti švietimui, mokslui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią 
veiksmingai naudotis mokslo  pasiekimais ir konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir 
paslaugų rinkoje“, vykdė dvi programas.

6.3.6.1 lentelėje pateiktas išsamus 01.001 programos „Biomedicinos ir socialinių mokslų sri
čių aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ lėšų panaudojimas 
pagal numatytus uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.

6.3.6.1 lentelė

2016 m. 01.001 programos „Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių  
aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“  

lėšų (tūkst. Eur) panaudojimas
Tikslas, uždavinys, 

priemonė
Pavadinimas Panaudota 

lėšų
1-asis tikslas Įgyvendinti šiuolaikinę visų studijų pakopų laipsnį suteikiančių ir 

laipsnio nesuteikiančių studijų programų plėtrą atsižvelgiant į Euro
pos Sąjungos aukštojo mokslo institucijų studijų programų raidą ir 
perspektyvą, garantuoti specialistų rengimo kokybę, vykdyti aukšto 
lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

20 463,5

1-asis uždavinys Rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus bei mokslininkus 12 673,1
1-oji priemonė Garantuoti aukščiausiosios kvalifikacijos visų studijų pakopų specia

listų rengimą
10 540,8

2-oji priemonė Garantuoti studijų infrastruktūros padalinių veiklą, rengiant visų 
studijų pakopų specialistus

1 832,2

3-ioji priemonė Garantuoti žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros padalinių veiklą, 
rengiant visų studijų pakopų specialistus

300,1

2-asis uždavinys Plėtoti fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos, socialinių, 
fizinių ir žemės ūkio mokslų tyrimus sukuriant jiems vykdyti šiuo
laikinę mokslo tyrimų materialinę bazę Universiteto fakultetuose ir 
mokslo institutuose

2 988,3

1-oji priemonė Vykdyti aukšto lygio biomedicinos, socialinių, fizinių ir žemės ūkio 
mokslo sričių tyrimus Universiteto fakultetuose ir mokslo institutuose

2 754,9

2-oji priemonė Remti Universiteto Mokslo fondo veiklą 233,4
3-iasis uždavinys Siekti efektyvių valdymo ir kontrolės procesų, didinant Universiteto 

veiklos efektyvumą, gerinant materialinių išteklių valdymą ir lėšų 
naudojimą, žmogiškųjų išteklių plėtrą bei užtikrinant Universiteto 
darbuotojų ir studentų gerovę

4 087,9

1-oji priemonė Garantuoti Universiteto infrastruktūros ir administracinių padalinių 
funkcionavimą ir administravimą, gerinti materialinių išteklių valdy
mą ir lėšų naudojimą

4 087,9

4-asis uždavinys Garantuoti Universiteto materialinės bazės stiprinimą, renovavimą, 
plėtrą

714,2

1-oji priemonė Sukurti LSMU Medicinos akademijos Slaugos fakulteto studijų ir 
mokslo bazę

29,2

2-oji priemonė Rekonstruoti LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto 
patalpas

250,0

3-ioji priemonė Atnaujinti gyvulininkystės ir pašarų technologijas 435,0
Iš viso programai: 20 463,5
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6.3.6.2 lentelėje pateiktas išsamus 01.002 programos „Studentų rėmimas“ lėšų panaudojimas 
pagal numatytus uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.

6.3.6.2 lentelė

2016 m. 01.002 programos „Studentų rėmimas“ lėšų (tūkst. Eur) panaudojimas
Tikslas, uždavinys, 

priemonė
Pavadinimas Panaudota 

lėšų
1-asis tikslas Teikti Universiteto pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei vienti

sųjų studijų valstybės finansuojamiems studentams finansinę paramą
5 087,0

1-asis uždavinys Garantuoti paramą LSMU studentams skiriant stipendijas ir tenkinant 
kitus jų poreikius

5 087,0

1-oji priemonė Teikti paramą pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studen
tams skiriant stipendijas ir tenkinant kitus jų poreikius

317,3

2-oji priemonė Teikti paramą doktorantams skiriant stipendijas ir tenkinant kitus jų 
poreikius

911,3

3-ioji priemonė Teikti paramą rezidentams skiriant stipendijas ir tenkinant kitus jų 
poreikius

3 858,4

Iš viso programai: 5 087,0

6.3.7. Universiteto strateginio tikslo ir vertinimo kriterijų įgyvendinimo rezultatai
Universitetas 2016 metais sėkmingai vykdė biomedicinos ir socialinių mokslų sričių studijas, 

teikiančias aukštąjį universitetinį išsilavinimą, rengė mokslininkus, vykdė aukšto lygio moksli
nius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, mokslo ir kitose srityse bendradarbiavo su užsienio part-
neriais, visuomenės ir ūkio partneriais. Numatyti Strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijai 
įgyvendinti:

1. Strateginio tikslo vertinimo kriterijus (E-01-01) – „Priimtų studentų į pirmosios, antrosios 
pakopos bei vientisąsias studijas skaičiaus pokytis lyginant su 2008 m. (proc.)“, leidžian
tis vertinti aukštojo mokslo rezultatus ir aukštojo mokslo pasiekiamumą bei Universiteto 
išsilavinimo prestižą. Planas ± 10, pasiekta + 9,6 (2008 metais buvo priimta 1 441) šiomis 
priemonėmis: valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studentų pritrau
kimas studijuoti LSMU pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programose: 
dalyvaujama studijų savaitės renginiuose, kurių tikslas – skatinti aukštųjų mokyklų ir 
bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimą bei kasmet rengiamose aukštųjų mokyk-
lų mugėse. Universiteto studijų programos reklamuojamos Lietuvos dienraščiuose, iš
vykstama į mokyklose organizuojamas karjeros dienas, priimamos moksleivių grupės 
Universitete, teikiama informacija elektroniniu paštu ir telefonu. 2016 m. į LSMU pir
mosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programas pakviesti ir su Universitetu 
sudarė sutartis 1 579  studentai. Studentų skaičius didėjo dėl pradėto priėmimo į naujas 
antrosios pakopos studijų programas: „Medicininė chemija“ ir „Gyvensenos medicina“ 
bei dėl didesnio studentų pritraukimo į valstybės tikslinio finansavimo vietas pirmosios 
pakopos studijų programose  „Gyvulininkystės technologija“ ir „Slauga“.

2. Strateginio tikslo vertinimo kriterijus (E-01-02) – „Publikacijos, tenkančios 1-am moks
lininko etatui, leidiniuose Thomson Reuters Web of Knowledge su IF > nei 20 proc. nuo 
agreguotojo cituojamumo rodiklio (AIF – aggregate impact factor) tai žurnalų kategorijai 
(absoliutusis skaičius)“. Planas – 0,15, pasiekta – 0,44. Kriterijus nustatytas vadovaujan
tis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 
V-1128 patvirtinta „Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo meto
dika“. Mokslo darbų vertinimo rezultatai, gaunami taikant šią metodiką, Vyriausybės 
bei Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vartojami apskaičiuojant mokslo ir 
studijų institucijų bazinį finansavimą bei skirstant doktorantūros vietas institucijoms pa
gal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009-05-12, Nr. 54-2140) 68 
straipsnio 2 dalies ir 70 straipsnio 9 dalies nuostatas. AIF – agreguotasis cituojamumo 
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rodiklis (aggregate impact factor), – kiekvienai žurnalų kryptinei kategorijai kasmet apskai
čiuojamas Mokslinės informacijos instituto (ISI). Jei publikacija paskelbta žurnale, kuris 
priklauso kelioms ISI JCR mokslo kategorijoms, vartojamas kelių kategorijų agreguotų
jų cituojamumo rodiklių vidurkis. Įvertinamas vienam Universiteto mokslininko etatui 
tenkančių publikacijų skaičius leidiniuose Thomson Reuters Web of Knowledge su IF > nei 
20 proc. nuo agreguotojo cituojamumo rodiklio (aggregate impact factor) tai žurnalų ka
tegorijai (absoliutusis skaičius). Apskaičiuojant šį rodiklį LSMU, buvo naudotasi LSMU 
publikacijų duomenų baze. Sėkmingų rodiklių pasiekimą Universitete lemia keletas stra
teginių nuostatų: LSMU siekia integruotis į Europos mokslinių tyrimų erdvę plėtoda
mas fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus per sudėtinius Universiteto 
mokslo programų projektus, nacionalines kompleksines mokslo programas, bendradar
biavimą su Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis, kitais socialiniais ir verslo partne
riais. Universitetas remia prioritetinių mokslinių tyrimų projektus, skatina iniciatyvių 
mokslininkų ir doktorantų veiklą konkursiniu būdu skirdamas LSMU Mokslo fondo 
paramą bei pritraukdamas papildomus finansavimo šaltinius. LSMU mokslininkai skati
nami aktyviau dalyvauti tarptautiniuose, Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose pro
jektuose bei vykdyti Lietuvos ūkio subjektų mokslo užsakymus. 2016 metais LSMU MA 
mokslininkai sėkmingai dalyvavo 2-iuose Pasaulio sveikatos organizacijos projektuose, 
8-iuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, 57-iuose Lietuvos mokslo tary
bos finansuojamuose projektuose. Tai leido pasiekti reikšmingų mokslo rezultatų strate
giniam tikslui įgyvendinti: paskelbta 315 aukščiausio lygio straipsnių, didėjo biomedici
nos mokslų srities publikacijų citavimas, tai lėmė aukštą MA biomedicinos mokslų srities 
h indeksą – 2016 metais h indeksas buvo 48.

6.3.7.1 lentelėje pateikiami programų „Biomedicinos ir socialinių mokslų sričių aukščiausio
sios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“, „Studentų rėmimas“  įgyvendini
mo rezultatai.

6.3.7.1 lentelė

Programų vertinimo kriterijų įgyvendinimo rezultatai
Vertinimo 

kriterijaus kodas
Vertinimo kriterijus Metinis 

planas
Įvykdyta

Rezultato:
R-01-01-01-01 Baigusių medicinos ir sveikatos, gyvybės mokslų, žemės ūkio 

ir veterinarijos bei socialinio darbo ir sveikatos psichologijos 
specia listų (įskaitant doktorantus ir rezidentus) skaičius

923 952

R-01-01-01-02 Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų mokslo daktarų ren
gimo efektyvumas – apgintų disertacijų skaičius nuo planuotų  
tais  metais apginti

75 78

R-01-01-01-03 Lėšų, skirtų administravimui ir ūkiui, santykinė dalis visų Pro
gramai skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu

0,2 0,2

R-01-01-01-04 Lėšų, skirtų investicijų projektams įgyvendinti, panaudojimo 
efektyvumas (proc.)

100 66

Produkto:
P-01-01-01-01-01 Pirmosios, antrosios ir trečiosios (įskaitant rezidentus) pakopų 

bei vientisųjų studijų studentų skaičius
3 993 4 007

P-01-01-01-01-02 Recenzuojamuose mokslo žurnaluose mokslo publikacijų skai
čius, tenkantis vienam ataskaitiniais metais baigusiam dokto
rantui

2 2,32

P-01-01-01-01-03 Elektroninių dokumentų panaudojimas prenumeruojamose 
duomenų bazėse

110 000 239 808

P-01-01-01-02-01 Publikacijos, tenkančios vienam mokslininko etatui, leidiniuose, 
referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje 
„Thomson Reuters Web of Knowledge“

0,35 0,64
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Vertinimo 
kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijus Metinis 
planas

Įvykdyta

P-01-01-01-02-02 Dalyvavimas Europos Sąjungos 7BP ir kitose Europos tyrimų 
plėtros ir bendradarbiavimo programose (sk.)

12 21

P-01-01-01-02-03 Universiteto paremtų doktorantų skaičius 45 46
P-01-01-01-03-01 Lėšų, skirtų administravimui ir ūkiui, santykinė dalis visų Pro

gramai skirtų valstybės biudžeto asignavimų atžvilgiu
0,15 0,2

P-01-01-01-04-01 Investicijų  projektų  lėšų panaudojimo procentas 100 66
Rezultato:
R-01-02-01-01 Paramos garantavimas visų studijų pakopų studentams (proc.) 30 38,5
Produkto:
P-01-02-01-01-01 Pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams 

skatinti skirtų lėšų panaudojimas (proc.)
100 100

P-01-02-01-01-02 Doktorantams remti skirtų lėšų panaudojimas (proc.) 100 100
P-01-02-01-01-03 Rezidentams remti skirtų lėšų panaudojimas (proc.) 100 100

Vertinimo kriterijus „Lėšų, skirtų investicijų projektams įgyvendinti, panaudojimo efektyvu
mas (proc.)“ įvykdytas 66,00 proc. Įgyvendinant investicijų projektą „Lietuvos sveikatos moks
lų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės sukūrimas“ ne
panaudota 370,8 tūkst. Eur dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.

6.3.8. Kita informacija
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 7, 42 ir 52 straips

nių pakeitimo įstatymo 1 straipsniu, teikiama informacija:
• 2016 metais Universitetas gavo 50 548,9 tūkst. Eur lėšų. Universiteto lėšos, tenkančios 

vienam pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų studijų ir laipsnio nesutei
kiančių studijų studentui – 6,4 tūkst. Eur.

• Gautos valstybės biudžeto lėšos (taip pat ir Europos Sąjungos paramos lėšos) – 29 579,3 
tūkst. Eur, panaudotos (įskaitant ankstesniais metais gautą finansavimą) – 29 724,6 tūkst. 
Eur.

• Universiteto uždirbtos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) – 19 889,1 tūkst. Eur, pa
naudotos (pajamos už teikiamas paslaugas) – 18 182,1 tūkst. Eur.

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996-07-19, Nr. 68-1633) 
12 straipsniu, teikiama informacija:

• Valstybės, kaip viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto savininkės, tur
tines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. 
nutarimu Nr. 769 „Dėl valstybės turto investavimo ir perdavimo pagal valstybės turto 
patikėjimo sutartį“, investavus turtą, buvo suformuotas Universiteto dalininkų kapitalas 
6 487,6 tūkst. Eur. 2016 metų pradžioje ir pabaigoje dalininkų kapitalo dydis nepasikeitė.

• Universiteto sąnaudos per 2016 metus – 53 112,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 
22 358,8 tūkst. Eur, socialiniam draudimui ir įmokoms į Garantinį fondą – 6 960,4 tūkst. 
Eur.

• Universiteto sąnaudos valdymo išlaidoms per 2016 metus sudarė: administracijos darbo 
užmokesčio sąnaudos – 924,7 tūkst. Eur, socialinio draudimo sąnaudos ir Garantinio fon
do sąnaudos – 287,8 tūkst. Eur.

• Universiteto išlaidos rektoriaus darbo užmokesčiui per 2016 m. – 70,3 tūkst. Eur, sociali
nio draudimo įmokoms ir įmokoms į Garantinį fondą – 21,9 tūkst. Eur.

• Universiteto kolegialūs valdymo organai yra Taryba ir Senatas. Tarybos nariams už veik-
lą einant Tarybos nario pareigas gali būti mokama išmoka. 2016 metais šių išmokėtų 
išmokų bendra suma buvo 15,4 tūkst. Eur. Senato nariams už veiklą einant Senato nario 

6.3.7.1 lentelės tęsinys
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pareigas išmokos nenumatytos. Senato pirmininkui, pirmininko pavaduotojui, sekreto
riui, nuolatinių komisijų pirmininkams ir sekretoriams yra nustatomi tarnybinio darbo 
užmokesčio priedai. 2016 metais šių išmokėtų priedų suma buvo 21,4 tūkst. Eur (darbo 
užmokestis sudarė 16,3 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fon
dą – 5,1 tūkst. Eur).

6.3.9. Išvados
Universitetas, siekdamas garantuoti strateginių tikslų įgyvendinimą, diversifikuoja gautas 

valstybės biudžeto lėšas tarp veiklos sričių bei plėtoja mokymosi visą gyvenimą paslaugas, kitą 
projektinę veiklą. Uždirbamos pajamos ir pritrauktos projektų lėšos gerina Universiteto galimy
bes išskaidyti riziką tarp veiklos sričių ir kartu prisideda prie strateginių tikslų įgyvendinimo. 
Taip Universitetas siekia nuolatinio tobulėjimo, tikslingo gaunamų lėšų paskirstymo ir priklau
somumo mažinimo nuo valstybės biudžeto gaunamų asignavimų. 

Universitetas 2016 metais, kaip ir ankstesniais, laiku atsiskaitė su darbuotojais, studentais, 
kitais kreditoriais. Taip pat taupiai naudojo pinigines lėšas ir kitą turtą. 

Universiteto finansinių ataskaitų rinkinys metų, pasibaigusių 2016 m. gruodžio 31 d., pareng
tas laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vie
šojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

6.4. Informacinių technologijų centras 

6.4.1. ITC veiklos sritys
LSMU Informacinių technologijų centro (toliau – ITC) veikla – Universiteto informacinių 

technologijų (IT) poreikių analizė, IT įrangos, kompiuterių tinklų įrangos bei informacinių sis
temų (IS) diegimas ir eksploatacija. ITC tikslas – garantuoti Universiteto studijų, mokslo, admi
nistravimo pagrindinių Universiteto veiklos sričių funkcionavimą.

LSMU ITC struktūra apima šiuos padalinius:
• Informacinių sistemų ir programinės įrangos skyrius.
• Kompiuterių tinklų skyrius.
• Eksploatacijos ir techninio aptarnavimo skyrius.
Informacinių sistemų ir programinės įrangos skyrius vykdo šiuos uždavinius:
Universiteto poreikių IT priemonėms ir informacinėms sistemoms analizę, optimalių spren

dimų paiešką ir įgyvendinimą, informacinių sistemų ir posistemių diegimą bei priežiūrą, tai
komųjų uždavinių programų bei informacinių posistemių diegimą bei priežiūrą, naujų progra
minių produktų analizę, diegimą ir priežiūrą, Universiteto mokslininkų kaupiamų duomenų 
statistinę analizę, elektroninio pašto informacinių sistemų diegimą ir priežiūrą. Skyriaus pro
gramavimo darbų grupė kuria, diegia ir prižiūri Universiteto personalo ir studijų studijų infor
macines sistemas.

Kompiuterių tinklų skyrius vykdo šiuos uždavinius:
Universiteto įjungimo į bendrus kompiuterių tinklus optimalių sprendimų paiešką ir įgy

vendinimą, Universiteto vietinių kompiuterių tinklų projektavimą, diegimą ir priežiūrą, ma
gistralių tarp kompiuterių tinklų sistemų ir posistemių projektavimą, įrengimą ir priežiūrą, 
interneto programinių priemonių instaliavimą ir administravimą, kompiuterių tinklų įrangos 
bei duomenų serverių (serveris – specialios paskirties kompiuteris ar programa, skirta kitų kli
entų kompiuterių kolektyviniam aptarnavimui) instaliavimą ir administravimą, Universiteto 
informacinių sistemų bei individualių vartotojų duomenų apsaugą, veiklos koordinavimą su 
kitomis kompiuterių tinklų srities institucijomis bei interneto paslaugų tiekėjais. 

Eksploatacijos ir techninio aptarnavimo skyrius vykdo šiuos uždavinius:
Nuolatinę kompiuterių įrangos techninę priežiūrą, kompiuterių instaliavimo dabus ir var

totojų konsultavimą (telefonu, elektroniniu paštu, vartotojų darbo vietose), vietinių kompiute
rių tinklų plėtros uždavinių įgyvendinimą, informacinių technologijų įrangos remonto darbus 
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(kompiuteriai, spausdintuvai, skeneriai, kopijavimo įrenginiai), teikia pagalbą vartotojams ava
rijų atvejais (būtina užtikrinti nuolatinį sistemų darbą sugedus technikai, vartotojų duomenų 
atkūrimas jų praradimo atvejais, operatyvi pagalba virusų atakų atvejais).

6.4.2. ITC veiklos rezultatai
2016 metais Universitetas įsigijo ir padaliniuose buvo įdiegta 100 stacionariųjų kompiuterių, 

77 nešiojamieji kompiuteriai, 45 projektoriai, 4 projekciniai ekranai, 2 interaktyviosios lentos, 4 
interaktyvieji monitoriai, 15 daugiafunkcių spausdinimo įrenginių, 2 lazeriniai spausdintuvai, 
18 kompiuterių tinklo komutatorių, 3 skaitmeninės vaizdo kameros, radijo bangomis valdomos 
identifikavimo įrangos (RFID) komplektas, skirtas įėjimo kontrolei, 24 pozicijos įvairios pro
graminės įrangos licencijų. Nemažą dalį IT įrangos Universiteto padaliniai įsigijo per Centrinę 
pirkimų organizaciją (CPO).

Padedant ITC specialistams prižūrimos LSMU Bibliotekos IT sistemos: informacinės Bibliote
kos sistemos, darbo stotys, kompiuterių tinklas, bevielio kompiuterių tinklo prieigos įrenginiai, 
skaitytojų ir darbuotojų kompiuteriai darbo vietose, projektoriai konferencijų salėse, spausdin
tuvai ir kopijavimo aparatai, RFID Bibliotekos informacinė apskaitos sistema.

LSMU Medicinos akademijoje (MA) ir Veterinarijos akademijoje (VA) eksploatuojamas IT 
įrangos priemonės: darbo stotys, kompiuteriai, spausdintuvai, daugiafunkciai įrenginiai, kom
piuterių tinklo įranga. ITC specialistai prižiūri bendrojo naudojimo IT ir projekcinę įrangą LSMU 
salėse, auditorijose ir kompiuterizuotose mokymo klasėse. ITC specialistai nuolatos dalyvauja 
daugelyje LSMU įgyvendinamų projektų, parenka reikalingą informacinių technologijų bei pro
graminę įrangą, konsultuoja darbuotojus ją įsigyjant, instaliuojant ir įdiegiant į eksploataciją.

2017 m. numatoma, įvertinus IT sistemų būklę, nustatyti tolesnę IT plėtros strategiją, optimi
zuoti naudojamų IT sistemų skaičių, atnaujinti techninę IT infrastruktūrą.

2016 m. ITC darbuotojai kėlė kvalifikaciją – dalyvavo informacinių technologijų srities moky
muose. Numatoma, kad ši veikla bus tęsima ir 2017 m. 2017 m. numatoma surengti Universiteto 
darbuotojų mokymus – IT kvalifikacijai kelti.

2017 m. Numatoma identifikuoti veiklas ir procesus, kuriems būtų galima išnaudoti tarpins
titucines sinergijas.

Numatoma siekti IT priemones panaudoti, siekiant optimizuoti Universiteto organizacinius 
procesus.

6.4.3. Studijų IS (LSMUSIS) atlikti plėtros darbai ir įdiegtos sistemos funkcijos
Studijų IS (LSMUSIS) buvo aktyviai naudojama LSMU vartotojų (6.4.3.1. pav.).
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2016 m. toliau buvo kuriama ir plėtojama studijų IS (LSMUSIS):
• Suprogramuotas ir įdiegtas akademinių įvertinimų žiniaraštis, turintis tarpinius ir galu

tinius atsiskaitymus. 
• Suprogramuotas ir įdiegtas LSMUSIS magistrantūros studijų studentų priėmimo modu

lis.
• Suprogramuotas ir įdiegtas rezidentų judėjimo po mokymosi bazes sisteminis modulis.
• Modifikuotas buhalterinės apskaitos modulis – įdiegta galimybė generuoti PVM sąskai

tas faktūras, duomenis atiduoti VMI Sąskaitų faktūrų registrui.
• Suprogramuotas tvarkaraščių peržiūros programinis modelis.
• Modifikuotas LSMUSIS sistemos diplomų registro sistemos modulis. Automatizuotas 

rezidentų baigimo pažymėjimų siuntimas žiniatinklio tarnybomis (web service). Įdiegta 
galimybė atsispausdinti išduotų diplomų ir jų priedėlių bei rezidentūros studijų baigimo 
pažymėjimų išdavimo žurnalų lapus su užpildytais duomenimis iš sistemos.

• Modifikuota prašymų ir pažymų posistemė, atsižvelgiant į pasikeitusius poreikius ir 
nuostatus. 

• Modifikuotas klinikinės praktikos egzaminų sisteminis modulis, įgyvendinta galimybė 
koduotus rezultatus nuskaityti iš failo ir egzamino rezultatų diagramas eksportuoti į 
(PDF) dokumento formatą.

6.4.4. 2017 m. studijų IS plėtros darbų planas
• 2017 m. numatoma vykdyti studijų sistemos pagrindinių modulių ir funkcijų plėtrą.
• Visiškai įgyvendinti žiniaraščio funkcionalumą.
• Suprogramuoti ir įdiegti studijų tvarkaraščio modulį.
• Įdiegti elektroninio parašo funkcionalumą.
• Įdiegti elektroninių valdžios vartų funkcionalumą.
• Studentų modulį pritaikyti mobiliesiems įrenginiams.

6.4.5. Mokslo IS srityje ITC atlikti darbai
• Prižiūrima ir eksploatuojama LSMU Bibliotekos IT ir programinė ir kompiuterių tinklų 

įranga.
• ITC specialistai nuolatos padeda LSMU tarnyboms vykdyti įvairius projektus, teikia me

todinę IT srities pagalbą ir konsultacijas, įsigyjant ir įdiegiant reikalingas orgtechnikos 
priemones, programų paketus moksliniams duomenims apdoroti ir statistinei analizei.

• Prižiūrima LSMU interneto tinklalapio LSMU mokslo posistemė.
• LSMU ITC specialistai aktyviai padėjo rengiant įvairius mokslo renginius ir konferenci

jas. Dalyvauta 99 mokslinėse konferencijose bei renginiuose, padėta 25 disertacijų gyni
mų metu. Padėta organizuoti visus LSMU senato ir LSMU tarybos posėdžius.

ITC specialistai nuolatos bendradarbiauja su LSMU mokslininkais statistinių duomenų 
kaupimo, apdorojimo ir mokslo publikacijų rengimo srityse. Teiktos konsultacijos statistinės 
analizės, duomenų rinkimo, duomenų tikrinimo klausimais studentams, 6-ajame kurse atlie
kantiems mokslinius darbus bei dalyvaujantiems SMD veikloje, gydytojams rezidentams, baka
laurams, magistrantams ir doktorantams. Konsultuoti įvairių klinikų rezidentai ir magistrantai 
mokslinių darbų duomenų surinkimo, metodikų parengimo, matematiniais statistinės analizės 
klausimais. Padėti parengti straipsniai, pranešimai, tezes ir kita medžiaga konferencijoms, di
sertaciniams darbams. Nuolat gilintasi ir tobulintasi matematinės analizės srityje. 

Atsižvelgiant į analizuojamas temas, vykdomas pirminis duomenų derinimas, tvarkymas 
ir sujungimas, tikrinimas. Analizuojami jungtiniai duomenys: aprašomoji statistika, statistinių 
ryšių analizė. Atsižvelgiant į analizuojamų duomenų pobūdį, taikyti statistiniai hipotezių tikri
nimo metodai. Veiksnių, turinčių įtakos analizuojamai baigčiai įvertinimas ir jų prognozinės 
vertės nustatymas. Atliekamas gautų rezultatų apibendrinimas, taikant statistinės analizės me
todus (metaanalizė), rezultatai lyginti su literatūros duomenimis.

Atliekama rezidentų prognozinių vardinių sarašų rezidentūros bazėse analizė.
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6.4.6. Administravimo ir bendrojo naudojimo IS srityje ITC atlikti darbai
Universiteto Personalo, Ekonomikos ir planavimo ir Buhalterinės apskaitos tarnybose įdieg

tas Personalo apskaitos ir darbo užmokesčio apskaičiavimo programų kompleksas (PaDus). 
Vykdoma nuolatinė programos darbo priežiūra, administravimas ir plėtra. Kilus neaišku

mams ar problemoms – analizuojami duomenys, kartu su atitinkamų tarnybų darbuotojais ran
dami problemų sprendimai.

Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybės kontrolės, Universiteto vidaus audito tarny
bos ar LSMU savianalizės poreikius parengiamos reikalingos ataskaitos įvairiais pjūviais.

Keičiantis įstatymams arba ministerijos reikalavimams tenka modifikuoti programų algorit-
mus, jas tobulinti, pritaikyti prie kintamų poreikių, taip pat nuolatos kuriamos naujos analizės 
ir apskaitos programos ar plėtiniai.

6.4.7. 2016 m. Personalo apskaitos posistemės plėtros darbai
• Atsižvelgiant į įstatymų kaitą buvo vykdomi programos algoritmų pakeitimai, taip pat 

pagal poreikį buvo sukurti nauji analizės ir apskaitos programos plėtiniai.
• Sistemoje nuolatos buvo atnaujinami ir Pedagogų registrui teikiami duomenys. 
• Darbo saugos programoje papildomai suprogramuotas Atsakingų asmenų mokymų aps

kaitos modulis.
• Suprogramuota posistemė, skirta per interneto sąsają pasijungti asmenims, turintiems 

leidimus naudotis atitinkamomis programos funkcijomis.
• Buhalterijai suprogramuoti dienpinigių apskaitos ir viršnormatyvinių dienpinigių ap

mokestinimo plėtiniai, padedantys įvertinti darbuotojų gaunamas pajamas. 
• Suprogramuotas Padalinių išlaidų apskaitos atlyginimų informacijos plėtinys, leidžiantis 

automatiniu būdu duomenis perduoti į buhalterinės apskaitos programą „DB apskaita“.
• Pagal finansavimo šaltinius ir padalinius suprogramuotas atlyginimų išmokėjimo infor

macijos plėtinys, leidžiantis automatiniu būdu duomenis perduoti į buhalterinės apskai
tos programą „DB apskaita“.

• Suprogramuotas atostogų prašymų plėtinys, pildomas nuotoliniu būdu į tabelių sistemą. 
Sistema leidžia įvertinti turimus darbuotojų atostogų likučius. Padalinių vadovai savo 
DUF apskaitos programoje gali matyti darbuotojų atostogų prašymus ir juos patvirtinti. 
Ateityje numatoma visiškai atsisakyti popierinių atostogų prašymų.

• Personalo apskaitos sistemoje parengta galimybė pereiti prie vienos darbuotojo darbo 
sutarties, kitas papildomas sutartis pakeičiant papildomo darbo funkcijomis. Buvo pro
gramuojami ir kiti Personalo apskaitos pakeitimai dėl naujo darbo kodekso (DK). 

6.4.8. 2017 m. numatomi Personalo apskaitos posistemės plėtros darbai 
• 2017 metais planuojami Personalo apskaitos modulio programų pakeitimai dėl naujojo 

Darbo kodekso priėmimo.
• Sistemą numatoma modifikuoti, kad darbuotojai galėtų patys teikti atostogų prašymus 

nuotoliniu būdu.

6.4.9. LSMU administravimo informacinių sistemų priežiūra
• Vykdomi nuolatinės administravimo tarnybų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiute

rių tinklo priežiūros darbai.
• Eksploatuojama ir prižiūrima dokumentų valdymo informacinė sistema „Dovas“.
• Eksploatuojama ir prižiūrima buhalterinės apskaitos informacinė sistema „DB Apskaita“.
• Eksploatuojama ir prižiūrima aktyviųjų katalogų tarnyba MS Active Directory (AD).
• Administruojama užduočių bazė PERTIS, pateikiama informaciją atsakingiems užduo

ties įvykdymui.
• Eksploatuojama LSMU Vaistinės IT įranga, kompiuterių tinklai ir informacinės sistemos. 

Administruojamas LSMU vaistinės internetinis puslapis.
• Eksploatuojama ir prižiūrima Universiteto intraneto sistema „First Class“. Stebimas nuo

latinis intraneto naudojimo intensyvumo didėjimas (6.4.9.1 pav.).
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6.4.9.1 pav. LSMU intraneto vartotojų prisijungimų skaičiaus dinamika

6.4.10. Programinės įrangos ir tinklapių plėtros ITC atlikti darbai
• Svetainei moodle.lsmuni.lt. sukurtas ir įdiegtas SSL duomenų apsikeitimo saugos sertifi

katas. 
• moodle.lsmuni.lt svetainei atnaujinta virtualiojo mokymosi sistemos Moodle versija iš 3.0 į 

3.2.
• moodle.lsmuni.lt svetainei diegta vartotojų prisijungimų autentifikacija susieta su AD. 
• Atliktas probleminio mokymo senos svetainės pmis.lsmuni.lt duomenų bei duomenų ba

zės perkėlimas į naują serverį, turintį atnaujintą programinę įrangą.
• Atliktas internetinės parduotuvės univaistine.lt serverio atnaujinimas, puslapio informa

cijos atnaujinimas bei vykdoma jo priežiūra.
• Atnaujintas Patologinės anatomijos klinikos svetainės pathonet.lt serveris.
• Parengtas programinis kodas ir įdiegtas alumni.lsmuni.lt tinklalapis.
• Parengtas programinis kodas ir įdiegtas parama.lsmuni.lt (support.lsmuni.lt) tinklalapis.
•  „Drupal“ turinio valdymo sistemai ir „Magento“ elektroninės parduotuvės sistemai pri

taikytas paysera.lt mokėjimų sistemos modulis.
• Parengtas programinis kodas ir įdiegtas knygynas.lsmuni.lt tinklalapis – elektroninė par

duotuvė.
• Į tinklalapius univaistine.lt, parama.lsmuni.lt, knygynas.lsmuni.lt įdiegti mokėjimų sistemos 

paysera.lt programiniai moduliai.
• Elektroninėms parduotuvėms, naudojant „Drupal“ turinio valdymo sistemą, parengtas 

programinis kodas.
• Vykdyta užduotis – LSMU studijų tvarkaraščių pateikimas ICS formatu.

6.4.11. Numatomi 2017 m. programinės įrangos ir tinklalapių plėtros darbai 
• Numatoma tobulinti internetinę Universiteto svetainę ir garantuoti efektyvią komunika

ciją joje. Iš Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos gavus struktūrinį aprašymą ir dizaino 
šablonus, parengti reikalingus programinius modulius, reikalingus LSMU tinklalapiui 
perkelti į „Drupal“ turinio valdymo sistemą – įdiegti naują LSMU svetainę.

• Išplėsti elektroninės parduotuvės sistemą – parengti programinius modulius „Omniva“, 
„Post LT“, „Venipack“, naudojamus pristatyti prekes į paštomatus.

• Elektroninę parduotuvę univaistine.lt perkelti į parengtą elektroninių parduotuvių sis
temą.

• Atlikti domenų univaistine.lt, basalis.lt, ir lsmuvaistine.lt peradresavimą į lsmu.lt domeną.
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6.4.12. ITC atlikti kompiuterių tinklų plėtros darbai
LSMU ITC kompiuterių tinklų skyrius prižiūri ir plėtoja didelės apimties LSMU kompiute

rių tinklų sistemą, jungiančią pagrindinius ir nutolusius Universiteto pastatus bei padalinius. 
Skyrius atlieka kompiuterių tinklų stacionariosios ir bevielės įrangų priežiūrą, vykdo duomenų 
saugumo kontrolę. Kompiuterių tinklų skyrius 2016 metais atliko šiuos darbus:

• Atnaujinti Sporto instituto tinklų komutatoriai – pakeisti progresyvesniais valdomais ko
mutatoriais.

• Antrajame LSMU bendrabutyje trys senieji tinklo komutatoriai pakeisti naujais.
• MLK pastate:

 ▪ prie LSMU kompiuterių tinklo pajungta Ekstremaliosios medicinos katedra;
 ▪ sukurtas Medicininių simuliacijų centro kompiuterių tinklas ir prijungtas prie bend-

rojo LSMU tinklo;
 ▪ į naujus talpesnius diskinius kaupiklius iškelta duomenų saugykla Synology.

• Atnaujintas Anatomijos instituto kompiuterių tinklas, seni centriniai komutatoriai pa
keisti naujais.

• Atnaujintas Kardiologijos instituto kompiuterių tinklas, senas centrinis komutatorius pa
keistas nauju, įdiegtas papildomas bevielės prieigos taškas.

• Atlikta ketvirtojo LSMU bendrabučio viso vidinio kompiuterių tinklo optimizacija – su
mažintas komutatorių skaičius (atjungtos neveiksnios ryšio linijos, esami komutatoriai 
pakeisti dvigubai talpesniais).

• Pakeistas dešimtojo LSMU bendrabučio centrinis komutatorius nauju valdomu.
• Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje patobulintas kompiuterių tinklo cen

trinis segmentas – tinklo komutatoriai pakeisti naujais.
• Podiplominių studijų centre atnaujintas kompiuterių tinklas (seni komutatoriai pakeisti 

naujais, sutvarkyti VLAN – atskirti nuo KMUK tinklų, įdiegtas bevielės prieigos taškas).
• KMUK Centrinio korpuso 3-iajame, 4-ajame ir 63-ajame kabinetuose atnaujintas kompiu

terių tinklas (seni komutatoriai pakeisti naujais, sutvarkyti VLAN – atskirti nuo KMUK), 
įdiegtas bevielės prieigos taškas.

• LSMU Ūkio skyriaus vidinis kompiuterių tinklas tiesiogiai radijo ryšiu prijungtas prie 
LSMU bendrojo tinklo. Centrinis komutatorius pakeistas nauju valdomu.

• Penktame LSMU bendrabutyje po remonto prie bendrabučių kompiuterių tinklo pri
jungtas 12 aukštas.

• Visiškai atnaujinti šeštojo, septintojo, aštuntojo ir devintojo LSMU bendrabučių vidi
niai kompiuterių tinklai – visi pasenę komutatoriai pakeisti naujais, įjungtos apsaugos 
priemonės nuo topologijos kilpų ir apkrėstų kenkėjiška programine įranga personalinių 
kompiuterių.

• Pagreitintas aštuntojo LSMU bendrabučio išorinis ryšys su LSMU kompiuterių tinklu – 
iki 1 Gbps.

• Veterinarijos akademijoje (VA):
 ▪ centrinis senas Stambiųjų gyvūnų klinikos komutatorius pakeistas nauju spartesniu;
 ▪ visur, kur buvo įmanoma, ryšio greitis padidintas iki 1 Gbps;
 ▪ įjungtos apsaugos priemonės nuo topologijos kilpų ir apkrėstų kenkėjiška programi

ne įranga personalinių kompiuterių.
• Toliau vykdoma Universiteto kompiuterių tinklo topologijos atvaizdavimo sistemos 

WhatsUp aprėpties plėtra.
• Toliau vykdoma kompiuterių tinklo išteklių stebėjimo ir informavimo apie sutrikimus 

sistemos (NAGIOS) plėtra, tobulinimas ir aprėpties plėtra.
• Toliau vykdoma kompiuterių tinklo informacinių srautų statistikos sistemos (CACTI) 

plėtra.
• Atnaujintos LSMU linux serverių operacinės sistemos.
• Atnaujinta atsarginių duomenų kopijavimo serverio programinė įranga, skirta kurti visų 

LSMU linux serverių duomenų kopijas.
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• Linux serveriai įtraukti į „ZABBIX“ stebėjimo sistemą.
• Linux serveriuose įdiegta „MONIT“ tarnyba, kuri automatiškai stebi sistemų būseną ir, 

atsiradus sutrikimams, automatiškai juos pašalina.
• Atnaujinta kompiuterių tinklų maršrutų parinktuvų programinė įranga.
• Universiteto vartotojai buvo nuolat konsultuojami dėl kilusių kompiuterių tinklų prob-

lemų.
• Nuolatos buvo vykdomas operatyvus iškylančių kompiuterių tinklo sutrikimų šalinimas.

6.4.13. 2017 m. numatomi kompiuterių tinklų plėtros darbai
• Toliau derintas LSMU duomenų centro (Sukilėlių pr. 15 ITC serverinėje) ir kitų LSMU 

objektų prijungimas prie LITNET projektuojamo optikos žiedo Kaune. Tai padidintų 
Universiteto interneto ryšio greitį nuo 1Gbps iki 2×10 Gbps ir patikimumą (vietoj vienos 
optinės linijos atsirastų mažiausiai dvi). Tai tęstinis projektas.

• Numatoma VA kompiuterių tinklo topologijos optimizacija – ryšio greitis tarp tinklo seg-
mentų bus perjungtas į 1 Gbps.

• Numatoma VA pakeisti pasenusius ir nevaldomus komutatorius į naujus, valdomus.
• Numatomas VA centrinio ryšio mazgo atnaujinimas – esantys komutatoriai bus pakeisti 

vienu centriniu moduliniu komutatoriumi.
• Bus nutiestas tiesioginis optinis kabelis nuo ITC duomenų centro (Sukilėlių pr. 15) iki 

MLK centrinio ryšio mazgo. Atlikus šiuos darbus, bus galima atsisakyti tarpinių komuta
torių tarp Sukilėlių segmento ir ITC duomenų centro, bus galima tiesiogiai sujungti MLK 
ir ITC taškus, o laisvą įrangą panaudoti VA tinklų plėtrai.

• Kardiologijos institute (Sukilėlių pr. 15) numatoma sumažinti komutatorių skaičių – esa
mus pakeisti dvigubai talpesniais ir laisvus panaudoti VA tinklų plėtrai.

• Numatoma tolesnė LSMU bevielio tinklo plėtra.
• Numatoma įdiegti LSMU linux serverių operacinių sistemų naujausias versijas.
• Numatoma atnaujinti kompiuterių tinklų maršrutų parinktuvų programinę įrangą.

6.4.14. ITC IT Eksploatacijos srities atlikti darbai
• Studentų priėmimo komisijai įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos ir aprūpinta IT 

technika Veterinarijos akademijoje. 
• Kompiuterių, orgtechnikos įrangos, interneto tinklo gedimų šalinimas, operacinių siste

mų ir vartotojų programinės įrangos instaliavimas, antivirusinė apsauga.
• Projekcinės įrangos eksploatacija, remontas ir priežiūra. Moderniai įrengtos arba reno

vuotos bendro naudojimo auditorijų, pasitarimų ar posėdžių patalpų projekcinė įranga: 
 ▪ Centriniuose rūmuose, A. Mickevičiaus g. 9 – 003 auditorija, 004 auditorija, 108, 136 

auditorija, A. Mickevičiaus g. 7 – 208; Rektorato salė;
 ▪ Veterinarijos akademijoje – 1, 2, 3, 4, 5 auditorijos;
 ▪ Nuotolinių studijų auditorijoje atnaujinta projekcinė įranga, VA Aktų salėje – projek

torius bei garso įranga.
• Universiteto vartotojai buvo nuolat konsultuojami IT klausimais.
• Atliktas gedimų registravimo sistemos adaptavimas ir diegimas.
• Atliktas studijų informacinės sistemos ir AD susiejimas.
• Atkurtas dokumentų valdymo sistemos „Dovas“ serverio funkcionalumas ir atlikta gali

mų kitų gedimų prevencija.
• Atlikta ITC ir Kardiologijos instituto įėjimo kontrolės sistemos analizė, pradinių duome

nų suvedimas, sistemos aktyvinimas.
• Atlikta sistemos Office365 ir AD sinchronizacijos problemų analizė ir įgyvendinti reika

lingi sprendimai.
• Atlikti naujo AD tarnybos analizės ir diegimo pasirengimo darbai.
• Atlikti parengiamieji duomenų perdavimo iš LSMU AD į vieną bendrą tapatybių erdvę 

LITNET FEDI darbai.
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6.4.15. Numatomi IT Eksploatacijos srityje atlikti darbai
• Vykdyti IT įrangos eksploatacijos ir remonto darbus.
• Kompiuterizuotose darbo vietose diegti programinę įrangą.
• Rūpintis duomenų sauga ir antivirusine kontrole.
• Atnaujinti svarbiausių Universiteto auditorijų įrangą.
• Atlikti spausdintuvų, spausdinimo ir eksploatacijos išlaidų analizę. Pradėti spausdinimo 

optimizavimą Universitete (optimizuoti spausdintuvų skaičių, jų rūšį bei pajėgumą ban
dant mažinti eksploatacijos išlaidas).

• Gedimų registro įdiegimas ir priežiūra.
• LSMU tarnybos AD atnaujinimas į 2016 metų versija. 
• Galutinis LSMUSIS susiejimas su AD.
• LSMU serverių išteklių optimizavimas.
• Nuotolinių LSMU kompiuterių valdymo ir inventorizavimo sprendimo paieška ir įgy

vendimo galimybių analizė.
• 2017 m. numatoma siekti didinti eksploatacijos skyriaus darbo efektyvumą, mažinant 

kritinių IT sutrikimų skaičių.

6.4.16. ITC dalyvavimas vykdant Universiteto plėtros projektų darbus
• Slaugos fakultetas – informacinių ir ryšių technologijų (IRT) dalies projektavimo priežiūra. 
• Kardiologijos instituto antstatas – IT dalies projektavimo priežiūra. 
• Rengiami metiniai IRT konkursai, IRT konkursai pagal LSMU vykdomus projektus.

6.5. Juridinė tarnyba

6.5.1. Padalinio veiklos sritys
Juridinės tarnybos (toliau – Tarnyba) misija ir tikslas – atlikti teisinius veiksmus Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto vardu ir naudai pagal savo kompetenciją, vadovaujantis galiojan
čiais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

Svarbiausi Tarnybos uždaviniai:
1. Atstovauti Universitetui ir ginti Universiteto interesus visų lygių bendrosios kompeten

cijos ir administraciniuose teismuose, arbitraže, teisėtvarkos institucijose.
2. Įvertinti ir užtikrinti Universiteto padalinių parengtų dokumentų ir sutarčių, teikiamų 

pasirašyti Universiteto rektoriui, projektų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir visuoti
nai pripažintiems teisės principams. 

3. Teikti Universiteto padaliniams informaciją teisės klausimais.

6.5.2. Padalinio veiklos rezultatai
2016 metais Universiteto senate buvo patvirtinti atnaujinti Tarnybos nuostatai. Tarnyba 2016 

metais parengė ir suderino 1212 tam tikrų sutarčių projektų, dalyvavo rengiant ir derino 32 Ta
rybos sprendimus, 115 Senato nutarimų, rengė ir dalyvavo rengiant vidaus ir siunčiamuosius 
raštus, Rektoriaus įsakymus, dalyvavo viešųjų pirkimų komisijose, darbo grupių veikloje.

6.5.2.1 lentelė

Bylos, kuriose Universitetui atstovavo Tarnyba
Eil. 
Nr.

Bylos eiga Bylų skaičius

1. 2016 metais vykę ir neužbaigti teismų procesai 3
2. Teismo procesai, pasibaigę 2016 metais 10
3. Pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo 10
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Iš viso Universitetas 2016 metais dalyvavo 13 bylų (neįskaitant bankroto, restruktūrizacijos, 
baudžiamųjų bylų, taip pat bylų, nagrinėjamų ne ginčo teisenos tvarka). 2016 metais pasibai
gusiuose teismo procesuose (10) Universitetui nepalankių sprendimų priimta nebuvo. Taip pat 
10 kartų buvo kreiptasi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (bendra teismo 
įsakymais siekta išieškoti skolos suma – 27 107,42 Eur).

Bylos, kuriose dalyvavo Universitetas, kilo dėl daiktinių teisių, viešųjų pirkimų procedūrų, 
sudarytų sutarčių pažeidimų, pradelstų mokėjimų už Universiteto suteiktas paslaugas, turto 
nuomą ar studijas, pašalinimo iš studijų.

Remiantis viešai skelbiamais duomenimis (Infolex), Universitetas 2016 metais išliko (tarp 
daugiausia besibylinėjančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje), tačiau rodikliai iš esmės atitinka ben
dras valstybinių aukštųjų mokyklų bylinėjimosi tendencijas, Universiteto veiklos mastus ir įvai
rialypį jos pobūdį. 

6.5.3. Tarnybos žmogiškieji ištekliai, kvalifikacijos tobulinimas
2016 m. sausio 1 d. Tarnyboje dirbo 7 darbuotojai (pagal viso darbo laiko ekvivalentą – 5 dar

buotojai), 1 darbuotojas buvo išėjęs vaiko priežiūros atostogų. 2016 m. gruodžio 31 d. Tarnyboje 
dirbo 8 darbuotojai (pagal viso darbo laiko ekvivalentą – 5,5 darbuotojai), 2 darbuotojai buvo 
išėję vaiko priežiūros atostogų. Darbuotojai kvalifikaciją tobulino viešųjų pirkimų, statybos ir 
darbo teisės srityse.

6.5.4. Išvados
Tarnyba praėjusiais metais iš esmės sėkmingai ir laiku vykdė jai paskirtas užduotis, rengė ir 

derino sutartis, dokumentus, aktyviai dalyvavo priimant svarbius Universitetui sprendimus.

6.6. Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnyba

6.6.1. Tarnybos struktūra ir pagrindiniai tikslai
Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnybos (PERT) Inžinerinių įrenginių eksploatavimo sky

rius ir Statinių remonto skyrius planuoja, organizuoja ir vykdo statinių, patalpų, inžinerinių 
sistemų, įrenginių aptarnavimą, gedimų šalinimą, remonto darbus. Taip garantuojama tinkama 
sistemų būklė, patikimas veikimas, ryšių paslaugų kokybė, vandens, elektros ir šilumos ener
gijos tiekimas.

6.6.2. Veiklos tikslų įgyvendinimas, rezultatai ir planai
Siekiant užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų procesą, pagerinti Universiteto studentų ir dar

buotojų darbo sąlygas, studentų gyvenimo bendrabučiuose sąlygas, 2016 m. buvo vykdomi pa
talpų remonto ir laboratorijų įrengimo darbai, įdiegiamos tarnybos darbo organizavimo kokybę 
gerinančios priemonės, rengiamasi 2017 m. planuojamiems darbams vykdyti. 2016 m. buvo at
likti šie darbai ir įgyvendintos priemonės:

• Visiškai užbaigti 5 bendrabučio, Sukilėlių pr. 53, Kaunas, remonto darbai: buvo sure
montuoti paskutinio – 12 aukšto kambariai, koridorius, dušai, virtuvė, bendrosios pa
skirties patalpos, rūsyje įrengta skalbyklos patalpa. Iš esmės pagerintos studentų gyve
nimo sąlygos.

• Centrinių rūmų teritorijoje įrengta automobilių numerių atpažinimo sistema, kurią nau
dojant valdomi trys įvažiavimų į Universiteto teritoriją iš A. Mickevičiaus ir Spaustu
vininkų gatvių kelio užtvarai. Įdiegus numerių atpažinimo sistemą pagerintos saugaus 
eismo sąlygos darbuotojams, įvažiuojantiems į teritoriją. Šia priemone apribota galimybė 
į Universiteto teritoriją patekti pašaliniams automobiliams. 

• Parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Lietuvos medicinos ir farmacijos is
torijos muziejaus pastato, Raguvos g. 10A, Kaunas, fasadų tvarkybos darbų projektas, 
atlikti archeologiniai tyrimai ir tvarkybos darbai. Restauravimo metu pašalintas drėks
tantis ir atšokęs tinkas, įrengta hidroizoliacija, iš esmės pagerintas pastato vaizdas.
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• Išsikėlus iš 2 bendrabučio II ir III aukštų administracijai, buvę kabinetai vėl pritaikyti 
studentams gyventi, o IV aukšte pradėti remonto darbai. Pusė aukšto jau suremontuota 
ir perduota studentams, kitos aukšto dalies remontą planuojama baigti 2017 m. II ketvir
tyje. Tokiu būdu 2 bendrabučio remontas bus visiškai užbaigtas.

• Atlikta dalies Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos, J. Lukšos-Daumanto g. 6, 
Kaunas, I ir II aukštų patalpų remontas. Klinikos veikla gali būti sustabdyta tik studentų 
atostogų metu, todėl buvo vykdomas dalies patalpų remontas. 2017 m. vasaros metu 
planuojama visiškai užbaigti klinikos remontą.

• Universitetui gavus Ląstelių kultūrų laboratorijos mokslinei veiklai reikalingą įrangą 
Kardiologijos institute, Sukilėlių pr. 15, Kaunas, suremontuota dalis patalpų, jos pritai
kytos laboratorijos veiklai.

• Preilos poilsio namuose, Preilos g. 71, Neringa, suprojektuotas ir įrengtas vandentiekis. 
Tokiu būdu pagerintos vasaros metu poilsiaujančių darbuotojų ir studentų higienos są
lygos.

• Siekdama optimizuoti inžinerinių sistemų priežiūrą 2016 m. Pastatų eksploatavimo ir 
remonto tarnyba visiškai perėmė fiksuotojo telefoninio ryšių sistemų valdymą.

• Atnaujinus daugelį Universiteto pastatų ir išplėtus juose veiklą, atsirado būtinybė didinti 
fiksuotojo telefoninio ryšio tinklą. Tačiau centrinės telefonų stoties, per kurią vykdomos 
telefoninių ryšių komunikacijos tarp visų Universiteto pastatuose esančių padalinių, ga
limybės buvo visiškai išnaudotos. Todėl 2016 m. stotis buvo atnaujinta ir išplėsta nuo 300 
iki galimybės turėti 500 abonentų. 

• Visuomenės sveikatos fakulteto pastate įdiegta fiksuotojo telefoninio ryšio paslauga 
„Virtualus IP PBX“. Tokiu būdu sutaupyta lėšų, nes įdiegus virtualiąją stotį nereikėjo 
įrengti atskiros telefonų stoties, nereikalinga ir jos priežiūra.

• Išplėstas padalinių, kurie naudojasi 2015 m. įdiegta Pastatų eksploatavimo ir remonto 
tarnybos informacinė sistema (PERTIS), skaičius. Visi Universiteto padaliniai gali opera
tyviai perduoti informaciją apie iškilusias problemas arba gedimus.

• Pasirašius elektros energijos tiekimo sutartį su nepriklausomu tiekėju, vidutinė elektros 
energijos kaina sumažėjo apie 2,4 ct/kWh. Nepaisant 5,2 proc. padidėjusių energijos var
tojimo apimčių, elektros energijos išlaidų suma tik bendrabučiuose, mokslo, studijų ir 
administracinės paskirties pastatuose sumažėjo 82 tūkst. Eur. Išlaidos už elektrą suma
žėjo nuo 6,76 Eur/m2 iki 6,04 Eur/m2 per metus (6.6.2.1 pav.).
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6.6.2.1 pav. Vidutinės išlaidos už elektros energija, Eur/m2 per metus

• Keičiantis pastatams, modernėjant inžinerinėms sistemoms atsirado poreikis keisti ap
tarnaujančiojo personalo profilį, gerinti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją. 2016 m., 
kaip ir 2015 m., buvo tęsiamas tarnybos personalo atnaujinamas, kvalifikacijos kėlimas. 
Ateityje toliau planuojama kelti darbuotojų kvalifikaciją, priimti naujus specialistus, ga
linčius kvalifikuotai vykdyti inžinerinių sistemų priežiūrą.

• 2017 m. daug dėmesio planuojama skirti bendrabučių atnaujinimui. Numatoma užbaigti 
2 bendrabučio remontą ir pradėti 3 bendrabučio remonto darbus. Taip pat, jei bus pri
imtas sprendimas 2018 m. pradėti 1 bendrabučio remontą, per likusį 2017 m. laikotarpį 
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planuojama atlikti visus pastato remontui vykdyti reikalingus parengiamuosius darbus, 
parengti reikalingus dokumentus.

6.6.3. Informacija apie 2016 m. vykdytus remonto darbus
Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnyba, vadovaudamasi nuostatais, nuolat renka infor

maciją apie pastatų, inžinerinių sistemų būklę, planuoja ir vykdo remonto darbus bei paslaugas 
jų funkcionalumui pagerinti. Tarnyba kiekvienais metais teikia rektoratui svarstyti ir tvirtinti 
ateinančiais metais planuojamų vykdyti remonto darbų sąrašą. 2016 m. Pastatų eksploatavi
mo ir remonto tarnyba kompleksiškai (visiškai) suremontavo 1469 m2 patalpų, iš šio skaičiaus 
bendrabučių – 959 m2, studijų ir kitos paskirties patalpų – 510 m2. 2016 m., kaip ir ankstesniais 
metais, buvo vykdomi planiniai ir metų laikotarpiu atsiradę įvairaus pobūdžio patalpų, inži
nerinių sistemų bei įrenginių remonto, gedimų šalinimo darbai, pastatų inžinerinių sistemų 
aptarnavimo paslaugos. 

6.6.3.1 lentelė

2016 m. atlikti remonto darbai ir paslaugos
Eil. 
Nr.

Objektas, atlikti darbai ar paslaugos Išlaidos, 
Eur

1. 5 bendrabučio, Sukilėlių pr. 53, XII aukšto kambarių, koridoriaus, dušų, virtuvės, ben
drojo naudojimo patalpų remontas

22 413

2. 5 bendrabučio, Sukilėlių pr. 53, XII aukšto kompiuterinio tinklo ir priešgaisrinės signali
zacijos įrengimas

3 530

3. 2 bendrabučio, M. Jankaus g. 2, Kaunas, pusės IV aukšto (dalinis II ir III aukštų) remon
tas

20 858

4. 8 bendrabučio, Radvilų dvaro g. 33, Kaunas, dalies gyvenamųjų patalpų nepakeistų 
langų keitimas

20 217

5. Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikos, J. Lukšos-Daumanto g. 6, Kaunas, I ir 
II aukštų dalies patalpų remontas

6 483

6. Mokomajame laboratoriniame korpuse, Eivenių g. 4, Kaunas, esančios telefonų stoties 
patalpos vėsinimo sistemos įrengimas

4 066

7. Neremontuotų centrinių rūmų, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, dalies patalpų (Anatomijos 
instituto, koplyčios, valgyklos) remontas, vėdinimo sistemos įrengimas

10 829

8. Centrinių rūmų, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, apsaugos posto stiklinės berėmės kons
trukcijos varstomo lango įrengimas

1 285

9. Dujotiekio centriniuose rūmuose, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, įrengimas 1 448
10. Automobilių valstybinių numerių atpažinimo principu veikiančių trijų kelio užtvarų 

centrinių rūmų teritorijoje valdymo sistemos įrengimas
6 000

11. Elgesio medicinos instituto laboratorinio korpuso, J. Šliūpo g. 7/Vydūno al. 2, Palanga, 
pietinio, vakarinio ir rytinio fasadų medinių lauko apdailos elementų ir konstrukcijų 
remontas

9 995

12. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus, Raguvos g. 10A, Kaunas, fasadų 
tvarkybos projekto parengimas, paveldosauginiai tyrimai ir darbai

63 715

13. Kardiologijos instituto, Sukilėlių pr. 15, Kaunas, dalies antrojo aukšto patalpų parketo 
remontas

1 836

14. Kardiologijos instituto, Sukilėlių pr. 15, Kaunas, dalies II aukšto patalpų remontas, pritai
kant jas Ląstelių kultūrų laboratorijos mokslinei veiklai. Vėdinimo sistemos įrengimas.

4 003

15. Visuomenės sveikatos fakulteto pastato, Tilžės g. 18, Kaunas, varstomų aliumininių 
langų įregimas

2 098

16. Bibliotekos ir informacijos centro, Eivenių g. 6, Kaune, stiklinių pertvarų apsauginės 
plėvelės įrengimas

804

17. Bibliotekos ir informacijos centro, Eivenių g. 6, Kaune, parketo remontas 15 140
18. VA mokomojo korpuso Nr. 4, Tilžės g. 18, Kaunas, II aukšto grindų remontas 4 400
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Eil. 
Nr.

Objektas, atlikti darbai ar paslaugos Išlaidos, 
Eur

19. VA centrinių rūmų, Tilžės g. 18, Kaunas, dalies patalpų remontas pritaikant jas Visuome
nės sveikatos fakulteto studijų veiklai

15 744

20. Poilsio namų, Vytauto g. 1, Palanga, apsaugos signalizacijos įrengimas 1 159
21. Preilos poilsio namų, Preilos g. 71, Neringa, vandens įvado projekto parengimas ir įvado 

įrengimo darbai
3 691

22. V, VII ir IX bendrabučių įvairių patalpų remontas, skalbyklų patalpų įrengimas 6 678

2016 m. buvo visiškai baigtas padalinių persikėlimas į atnaujintus ir naujai pastatytus pasta
tus, kurių statyba truko kelerius metus. Todėl pateikiama 2010–2016 m. naujai pastatytų, visiš
kai ir dalinai suremontuotų Universiteto pastatų Kauno mieste bendrojo ploto proporcija.

6.6.3.2 lentelė

Universiteto pastatų (esančių Kaune) atnaujinimas 2010–2016 m.
Eil. 
Nr.

Pastatų/patalpų būklė, 
atlikti atnaujinimo veiksmai

Bendras plotas, 
2015-01-01, m2

Bendras plotas, 
2016-01-01, m2

Bendras plotas, 
2017-01-01, m2

1. Naujai pastatyta 11 626 17 493 17 493
2. Suremontuotos patalpos 9 197 28 446 29 915
3. Dalinai suremontuotos patalpos 87 457 68 208 66 739

Visų pastatų/patalpų bendras plotas: 108 280 114 147 114 147
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6.6.3.1 pav. Universiteto pastatų atnaujinimas 2010–2016 m. 

6.6.4. Vandens, elektros energijos ir šilumos energijos vartojimo rodikliai

Bendrabučiai
6.6.4.1.1 lentelė

Bendrabučių rodikliai
Pastatas Bendras  

plotas, m2
Šilumos 

energija, kWh
Elektros  

energija, kWh
Vanduo,  

m3

1 bendrabutis, Dainavos g. 3 4629,54 680 450 136 295 5832
2 bendrabutis, M. Jankaus g. 2 6099,71 600 150 185 248 6708
3 bendrabutis, V. Kudirkos g. 19 4252,65 500 820 133 227 6968
4 bendrabutis, J. Lukšos-Daumanto g. 6 5587,12 747 860 237 064 9720
5 bendrabutis, Sukilėlių pr. 53 4735,5 846 748 198 301 10 635
6 bendrabutis, Lampėdžių g. 17 2627,25 384 990 86 141 5685
7 bendrabutis, Lampėdžių g. 15 2625,58 366 530 100 285 6578

6.6.3.1 lentelės tęsinys
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Pastatas Bendras  
plotas, m2

Šilumos 
energija, kWh

Elektros  
energija, kWh

Vanduo,  
m3

8 bendrabutis, Radvilų dvaro g. 33 1173,09 380 666 58 484 2734
9 bendrabutis, Sąjungos a. 5A 2623,64 3045 90 117 314 5506
10 bendrabutis, J. Lukšos-Daumanto g. 2 603,42 59 857 15 612 307
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6.6.4.1.1 pav. Elektros ir šilumos energijos sąnaudos bendrabučiuose
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6.6.4.1.2 pav. Vandens sąnaudos bendrabučiuose

Studijų, mokslo, administracinės ir kitos paskirties pastatai

6.6.4.2.1 lentelė

Šilumos energijos sąnaudos šildymui ir karštam vandeniui ruošti
Pastatai, adresas Šilumos energija, 

kWh
Centriniai rūmai, A. Mickevičiaus g. 7 ir 9 1 161 144
Mokomasis laboratorinis korpusas, Eivenių g. 4 726 364
Biblioteka ir informacinis centras, Eivenių g. 6 428 010
Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika, Sukilėlių pr. 51 228 060
Kardiologijos institutas, Sukilėlių pr. 15 400 795
Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Rotušės a. 28, Raguvos g. 10A 136 313
Kineziterapijos studijų centras ir Sporto institutas, Kalniečių g. 231 88 579
„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras,  
Sukilėlių pr. 13 

1 636 452

Administracinės patalpos, dirbtuvės, garažai, Ašigalio g. 2 302 797
Patalpos buvusioje Vydūno pagrindinėje m-kloje, Šiaurės pr. 57 256 190
Visuomenės sveikatos fakultetas, Tilžės g. 18 326 304

6.6.4.1.1 lentelės tęsinys
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Pastatai, adresas Šilumos energija, 
kWh

Gyvūnų tyrimų centras, Tilžės g. 18 113 815
Administracinis pastatas, Tilžės g. 18 312 030
Anatomikumas, Tilžės g. 18 109 772
Vivariumas, Tilžės g. 18 112 463
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika, Tilžės g. 18 76 596
Stambiųjų gyvulių klinika, Tilžės g. 18 389 054
Veterinarijos institutas, ūkinis pastats-garažas, sandėlis, Tilžės g. 18 177 791
Užkrečiamųjų ligų katedros pastatas, Tilžės g. 18 139 270
Sporto institutas, Tilžės g. 18 376 506
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas, Tilžės g. 18 42 470
4 mokomasis korpusas, Tilžės g. 18 338 250
5 mokomasis korpusas, Tilžės g. 18 363 135

6.6.4.2.2 lentelė

Elektros energijos sąnaudos
Pastatai, adresas Elektros energija, 

kWh
Centriniai rūmai, A. Mickevičiaus g. 7 ir 9 516 214
Mokomasis laboratorinis korpusas, Eivenių g. 4 519 167
Biblioteka ir informacinis centras, Eivenių g. 6 245 520
Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika, Sukilėlių pr. 51 209 429
Kardiologijos institutas, Sukilėlių pr. 15 218 035
Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Rotušės a. 28, Raguvos g. 10A 17 828
Vaistinė, Rotušės a. 3 10 995
„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras,  
Sukilėlių pr. 13 

891 305

Administracinės patalpos, dirbtuvės, garažai, Ašigalio g. 2 27 719
Patalpos buvusioje Vydūno pagrindinėje m-kloje, Šiaurės pr.57 70 415
Visuomenės sveikatos fakultetas, Tilžės g. 18 222 866
Gyvūnų tyrimų centras, Tilžės g. 18 34 415
Administracinis pastatas, Tilžės g. 18 95 750
Vivariumas, Tilžės g. 18 40 700
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika, Tilžės g. 18 71 940
Stambių gyvulių klinika, Veterinarijos institutas, ūkinis pastatas-garažas, sandėlis, 
Tilžės g. 18

206 337

Užkrečiamųjų ligų katedros pastatas, Tilžės g. 18 83 195
Sporto institutas, Tilžės g. 18 116 808
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas, Tilžės g. 18 70 010
4 mokomasis korpusas, Anatomikumas, Tilžės g. 18 100 202
5 mokomasis korpusas, Tilžės g. 18 215 149

6.6.4.2.1 lentelės tęsinys
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6.6.4.2.1 pav. Elektros ir šilumos energijos sąnaudos studijų, mokslo, administracinės  
ir kitos paskirties pastatuose

6.6.4.2.3. lentelė

Vandens sąnaudos
Pastatai, adresas Vanduo, m3

Centriniai rūmai, A. Mickevičiaus g. 7 ir 9 2657
Mokomasis laboratorinis korpusas, Eivenių g. 4 1917
Biblioteka ir informacinis centras, Eivenių g. 6 2022
Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika, Sukilėlių pr. 51 1307
Kardiologijos institutas, Sukilėlių pr. 15 586
Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Rotušės a. 28, Raguvos g. 10A 145
Vaistinė, Rotušės a. 3 61
Kineziterapijos studijų centras ir Sporto institutas, Kalniečių g. 231 215
„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Sukilėlių pr. 13 2055
Administracinės patalpos, dirbtuvės, garažai, Ašigalio g. 2 344
Patalpos buvusioje Vydūno pagrindinėje m-kloje, Šiaurės pr. 57, Kaunas 591
Visuomenės sveikatos fakultetas, Tilžės g. 18 519
Gyvūnų tyrimų centras, Tilžės g. 18 49
4 ir 5 mokomasis korpusas, administracinis pastatas, anatomikumas, ūkinis pastatas- 
garažas, Stambiųjų gyvulių klinika, sandėlis, Tilžės g. 18

2942

Vivariumas, Tilžės g. 18 66
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika, Tilžės g. 18 394
Sporto institutas, Veterinarijos institutas, Tilžės g. 18 717
Užkrečiamųjų ligų katedros pastatas, Tilžės g. 18 438
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas, Tilžės g. 18 108
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2016 m. Universitetas pradėjo eksploatuoti naujai pastatytus Visuomenės sveikatos fakulteto 
ir Gyvūnų tyrimų centro pastatus, esančius VA teritorijoje, Tilžės g. 18, atnaujintus Centrinių 
rūmų pastatus, A. Mickevičiaus g. 7 ir 9, ir Mokomąjį laboratorinį korpusą, Eivenių g. 4. Anks
tesniais metais taip pat buvo remontuojami ir perduodami naudoti atnaujinti pastatai. Todėl, 
palyginti su ankstesniais metais, negyvenamosios paskirties pastatuose vandens ir elektros su
vartojimo rodikliai kasmet vis šiek tiek didėjo.

6.7. Plėtros tarnyba

6.7.1. Padalinio veiklos sritys
Plėtros tarnybos (toliau – Tarnyba) uždaviniai: 
1. Analizuoti Universiteto studijų, mokslo, infrastruktūrinių ir kitų plėtros veiklų finansa

vimo Europos Sąjungos arba kitomis lėšomis galimybes, jas viešinti Universiteto padali
niams ir koordinuoti jų veiksmus, siekiant pritraukti Europos Sąjungos fondų paramos 
arba kitų finansavimo šaltinių lėšas.

2. Koordinuoti Universiteto arba jo padalinių projektų planavimo, paraiškų atitikties, at
rankos ir rengimo procesus Universitete Europos Sąjungos fondų paramai arba kitiems 
finansavimo šaltiniams gauti. 

3. Koordinuoti Universiteto arba jo padalinių projektų, gavusių Europos Sąjungos fondų 
arba kitų finansavimo šaltinių paramą, įgyvendinimą, kartu su kitais Universiteto struk
tūriniais padaliniais garantuoti efektyvų ir tinkamą lėšų panaudojimą ir administravimą. 

4. Dalyvauti vykdant Universiteto projektinės veiklos analizę ir bendrosios Universiteto 
strateginės plėtros politikos formavimą pagal Tarnybos kompetenciją.

6.7.2. Padalinio veiklos rezultatai

6.7.2.1. Parengti ir pateikti dokumentai

6.7.2.1.1 lentelė

2016 m. Universiteto pateikti viešųjų pirkimų pasiūlymai
Pateikimo 

data
Perkančioji 
organizacija

Pirkimo pavadinimas Pirkimo nu-
meris (jeigu 

taikoma)

Statusas

2016-12-20 Lietuvos 
Respublikos 
Seimo 
kanceliarija

Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įsta
tymo Nr. XII-2608 3, 10 ir 17 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-169 ir Seimo 
narių pasiūlymų dėl šio projekto nepriklausomo 
ekspertinio įvertinimo paslaugos

Netaikoma Laimėta, 
įvykdyta

6.7.2.1.2 lentelė

2016 m. Universiteto pateikti MTEP paslaugų sąrašai Mokslo, inovacijų ir  
technologijų agentūrai (priemonė: INOVACINIAI ČEKIAI)

Pateikimo 
data

Dokumento pavadinimas Pateiktas 
paslaugų 
skaičius

Patvirtintas 
paslaugų 
skaičius

2016-07-18 Prašymas dėl įtraukimo į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 
plėtros paslaugų už inovacinius čekius duomenų bazę su paslau
gų sąrašu

159 81
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6.7.2.1.3 lentelė

2016 m. Universiteto pateikti projektiniai pasiūlymai ir investicijų projektai (jeigu taikoma)
Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Priemonė Projekto 
pavadinimas

Univer-
siteto 

statusas

Partneriai 
(jeigu  

taikoma)

Gavėjo 
insti-
tucija

1. 2016-07-18 09.3.1-ESFA-V-709 
„Studijų tarptautiškumo 
didinimas“

Lietuvos aukštųjų 
mokyklų žinomumo 
ir prestižo didinimas 
Kazachstane, studijų 
Lietuvoje populiari
nimas

Pareiškėjas KTU, ASU, 
VDU, LSU, 
VU, ŠU, 
VGTU

LR ŠMM

2. 2016-08-19 10.1.2-ESFA-V-916 
„Nacionalinių kovos 
su korupcija priemonių 
įgyvendinimas“

Vilniaus universiteto 
ir Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto 
dėstytojų, rengiančių 
sveikatos priežiūros 
specialistus, eduka
cinės kompetencijos 
tobulinimas korupci
jos prevencijos srityje

Partneris VU (pareiš-
kėjas), LSMU

LR SAM

3. 2016-10-10 01.1.1-CPVA-V-701 
„Mokslinių tyrimų, eks
perimentinės plėtros ir 
inovacijų infrastruktūros 
plėtra ir integracija į eu
ropines infrastruktūras“

GAMA peilio infra-
struktūros sukūri
mas (Gama knife)

Pareiškėjas LSMUL 
Kauno 
klinikos

LR ŠMM

4. 2016-10-10 01.1.1-CPVA-V-701 
„Mokslinių tyrimų, eks
perimentinės plėtros ir 
inovacijų infrastruktūros 
plėtra ir integracija į eu
ropines infrastruktūras“

Branduolinių tyrimų 
centras (NRC)

Pareiškėjas LSMUL 
Kauno 
klinikos, KTU

LR ŠMM

5. 2016-11-03 09.1.1-CPVA-V-720 
„Studijų aplinkos ir 
infrastruktūros koncen
travimas, tobulinimas 
ir informacinių sistemų 
plėtra“

LSMU rezidentūros 
bazių modernizavi
mas, siekiant studijų 
aplinkos tobulinimo 
(REZ-MOD)

Pareiškėjas LSMUL 
Kauno 
klinikos, KKL

LR ŠMM

6. 2016-11-14 01.1.1-CPVA-V-701 
„Mokslinių tyrimų, eks
perimentinės plėtros ir 
inovacijų infrastruktūros 
plėtra ir integracija į eu
ropines infrastruktūras“

Slaugos fakulteto 
mokslo bazės sukū
rimas

Pareiškėjas – LR ŠMM
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Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Priemonė Projekto 
pavadinimas

Univer-
siteto 

statusas

Partneriai 
(jeigu  

taikoma)

Gavėjo 
insti-
tucija

7. 2016-07-28
2016-12-09

J02-CPVA-V „Tuber
kuliozės profilaktikos, 
diagnostikos ir gydymo 
paslaugų kokybės ir pri
einamumo gerinimas“

Tuberkuliozės pro
filaktikos, diagnosti
kos, gydymo orga
nizavimo gerinimas 
ir praktinių įgūdžių 
tobulinimas

Partneris VU (pareiš
kėjas), LSMU, 
Sveikatos 
priežiūros ir 
farmacijos 
specialistų 
kompeten
cijų centras, 
Užkrečia
mųjų ligų ir 
AIDS centras, 
Nacionalinis 
visuomenės 
sveikatos 
centras prie 
LR SAM

LR SAM

8. 2016-12-14 09.1.1-CPVA-V-720 
„Studijų aplinkos ir 
infrastruktūros koncen
travimas, tobulinimas 
ir informacinių sistemų 
plėtra“

Slaugos fakulteto 
studijų bazės sukū
rimas

Pareiškėjas – LR ŠMM

9. 2016-12-22 01.1.1-CPVA-V-701 
„Mokslinių tyrimų, eks
perimentinės plėtros ir 
inovacijų infrastruktūros 
plėtra ir integracija į eu
ropines infrastruktūras“

Taikomosios chemi
jos ir biofarmacijos 
centras (AChePha)

Partneris KTU (pareiš
kėjas), LSMU, 
LEI

LR ŠMM

6.7.2.1.4 lentelė

2016 m. Universiteto pateiktos paraiškos investicijoms gauti
Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Priemonė Projekto 
pavadinimas

Univer-
siteto 

statusas

Partneriai 
(jeigu 

taikoma)

Gavėjo 
insti-
tucija

1. 2016-03-28 J05-LVPA-K „Intelektas. 
Bendri mokslo-verslo 
projektai“

Augalinės kilmės 
maisto papildų, gelių 
ir šampūno kūrimas 
(AUGPRO)

Partneris UAB „Aksa
da“ (pareiškė
jas), LSMU

LVPA

2. 2016-03-28 J05-LVPA-K „Intelektas. 
Bendri mokslo-verslo 
projektai“

Naujos kartos 
veterinarinių prepa
ratų ekonomiškai ir 
ekologiškai tvariai 
gyvulininkystei kūri
mas ir išbandymas

Partneris UAB „Anima
gena“ (pareiš
kėjas), LSMU

LVPA

3. 2016-03-28 J05-LVPA-K „Intelektas. 
Bendri mokslo-verslo 
projektai“

UAB „Tautrimo 
Aštrausko klinika“ 
plėtra investuojant 
į MTEP ir inovacijų 
infrastruktūros kūri
mą ir plėtrą

Partneris UAB „Tautri
mo Aštraus
ko klinika“ 
(pareiškėjas), 
UAB „Silne
tra“, LSMU

LVPA

6.7.2.1.3 lentelės tęsinys
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Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Priemonė Projekto 
pavadinimas

Univer-
siteto 

statusas

Partneriai 
(jeigu 

taikoma)

Gavėjo 
insti-
tucija

4. 2016-04-11 01.2.1-LVPA-K-823 
„Smartinvest LT+“

Biomedicininė elek
troninė įranga poin
sultinei stebėsenai

Partneris UAB „Grup
po Fos Lithu
ania“ (pareiš
kėjas), LSMU, 
KTU

LVPA

5. 2016-06-14 M-ERA.NET Call 2016 Advanced implants 
for emerging health 
care needs in load 
bearing applications 
(ADD-IMPLANT)

Pareiškėjas KTU, Rygos 
technikos 
universitetas, 
UAB „Baltic 
Orthoservice“

Europos 
Komisija

6. 2016-06-14
2016-11-10

M-ERA.NET Call 2016 Engineering and 
functionalization of 
delivery system with 
Pelargonium sidoides 
biologically active 
substance on inflamed 
periodontal surface 
area (Pelargodont)

Pareiškėjas Lenkijos 
mokslų 
akademija, 
Latvijos orga
ninės sintezės 
institutas, 
Krokuvos Jo
gailos univer
sitetas, Rygos 
Stradinio 
universitetas, 
Rytų Pjemon
to universi
tetas, UAB 
„Ferentis“

Europos 
Komisija

7. 2016-06-23 H2020-WIDESPRE
AD-01-2016-2017: Tea
ming Phase 2

Centre of Excellence in 
Science and Technolo-
gy for Healthy Ageing 
(HEALTH-TECH)

Partneris KTU (pareiš
kėjas), LSMU, 
VU, LUND, 
VTT

Europos 
Komisija

8. 2016-07-14 Skatinimo lėšos ski
riamos valstybinėms 
mokslo ir studijų ins
titucijoms, teikusioms 
paraiškas pagal kvietimą 
Nr. US-03

Klinikinių būklių 
analizė ir susijusios 
paslaugos

Pareiškėjas – MITA

9. 2016-09-08 Lietuvos-Japonijos 
mokslo projektai

Leukocitų telomerų 
ilgio ir šalia esančių 
genų polimorfizmų 
ir leukocitų metabo
litų profilių sąsajos 
sergantiems amžine 
geltonosios dėmės 
degeneracija

Pareiškėjas Gunmos uni
versitetas,
Japonija

LMT

10. 2016-10-14 09.3.1-ESFA-V-709 
„Studijų tarptautiškumo 
didinimas“

Lietuvos aukštųjų 
mokyklų žinomumo 
ir prestižo didinimas 
Kazachstane, studijų 
Lietuvoje populiari
nimas

Pareiškėjas KTU, ASU, 
VDU, LSU, 
VU, ŠU, 
VGTU

ESFA

6.7.2.1.4 lentelės tęsinys
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Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Priemonė Projekto 
pavadinimas

Univer-
siteto 

statusas

Partneriai 
(jeigu 

taikoma)

Gavėjo 
insti-
tucija

11. 2016-10-28 Parama rengusiems  
„Horizontas 2020“  
paraiškas

Paraiška dėl paramos 
skyrimo pareiškėjui, 
rengusiam Euro
pos Sąjungos ben
drosios mokslinių 
tyrimų ir inovacijų 
programos Hori
zontas 2020 paraiš
kas (H2020-16/095, 
H2020-16/096, 
H2020-16/109, 
H2020-16/149, 
H2020-16/172)

Pareiškėjas – LMT

12. 2016-10-31 Parama laboratorijų 
akreditacijai 2016 m. 
skirtoms išlaidoms gauti

„Santakos“ slėnio 
Naujausių farmacijos 
ir sveikatos technolo
gijų centro, Farmaci
jos fakulteto 4 
padalinių ir Kardio-
logijos instituto 
1 padalinio paraiškos 
paramai 

Pareiškėjas – MITA

13. 2016-11-24 Baltijos Bonus Papildomo finansavi
mo gavimas 2016 m. 
„Horizontas 2020“ 
paraiškų rengėjams, 
dalyvaujant part-
neriams iš Latvijos 
Respublikos ar 
Estijos Respublikos 
(3 paraiškos)

Pareiškėjas – MITA

6.7.2.1.5 lentelė 

2016 m. Universiteto pateikti prašymai skirti papildomą finansavimą 
įgyvendinamiems projektams

Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Priemonė Projekto pavadinimas Insti-
tucijos 

statusas

Gavėjo 
insti-
tucija

1. 2016-01-12 Dėl dalinio finansavimo lėšų 
skyrimo ES 7-osios bendrosios 
mokslinių tyrimų, technologi
nės plėtros ir demonstracinės 
veiklos programos projektų 
vykdytojams 2016 metams

Vidutinės išeminės širdies 
ligos rizikos pacientų skausmo 
krūtinėje diferencinė diagnosti
ka: skirtingų vaizdinių metodų 
vertės palyginimo tyrimas 
(DISCHARGE)

Pareiškėjas MITA

2. 2016-12-12 Dėl bendrojo finansavimo lėšų 
skyrimo 2014–2020 metų Euro
pos teritorinio bendradarbiavi
mo tikslo programos projektui 
įgyvendinti

Baltic Fracture Competence  
Centre – BFCC

Pareiškėjas LR 
vidaus 
reikalų 
ministe
rija

6.7.2.1.4 lentelės tęsinys
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6.7.2.1.6 lentelė 

2016 m. Universiteto pateiktos patentų paraiškos  
Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui 

Prioriteto 
data

Patento 
paraiškos 
numeris

Išradimas Autorius (iai) Turtinės 
teisės, jų 

pasidalini-
mas (jeigu 
taikoma)

Sukūrimo aplinkybės

2016-10-06 LT2016 516 Įrenginys, skirtas 
skatinti kraujo
taką galūnėse 
ir žemo dažnio 
vibracijų sukėli
mo būdas

Edgaras Stankevi
čius (LSMU), Mantas 
Venslauskas (KTU), 
Vytautas Ostaševi
čius (KTU), Vytautas 
Jūrėnas (KTU) 

LSMU – 
30 proc.
KTU – 
70 proc.

2015-08-10 d. jung
tinės veik los sutar
tis Nr. BN15-182-
15/08/20/01, LMT 
projekto įgyvendinimo 
metu

6.7.2.1.7 lentelė 

2016 m. Universiteto pateiktos prekių ženklų paraiškos  
Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui 

Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Paraiškos 
numeris

Prekės ženklo pavadinimas Prekės ženklo logotipas

1. 2016-06-21 2015 1805 Basalis Aloe

2. 2016-06-21 2015 1806 Basalis Calendula

3. 2016-06-21 2015 1807 Basalis Cananga

4. 2016-06-21 2015 1808 Basalis Clinic

5. 2016-06-21 2015 1809 Basalis Jūros gelis
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Eil. 
Nr.

Pateikimo 
data

Paraiškos 
numeris

Prekės ženklo pavadinimas Prekės ženklo logotipas

6. 2016-06-21 2015 1810 Basalis Lavanda

7. 2016-06-21 2015 1811 Basalis Olive

8. 2016-06-21 2015 1812 Basalis Panthenol

6.7.2.2. Pasirašytos sutartys

6.7.2.2.1 lentelė

2016 m. pasirašytos projektų ir kitos finansavimo ir administravimo  
sutartys investicijoms gauti

Eil. 
Nr.

Pasirašy-
mo data

Priemonė Projekto pavadi-
nimas

Institucijos 
statusas

Skirtas finansa-
vimas, bendra 
projekto vertė, 

mln. Eur

Administ-
ruojančioji 
institucija

1. 2016-04-01 Skatinimo lėšos 
skiriamos valsty
binėms mokslo ir 
studijų institucijoms, 
teikusioms paraiškas 
pagal kvietimą 
Nr. US-02

Parama MTEP 
užsakymų iš ūkio 
subjektų skatini
mui

Vykdytojas 0,008 MITA

2. 2016-06-13 Dėl dalinio finansa
vimo lėšų skyrimo 
ES 7-osios bendrosios 
mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros 
ir demonstracinės 
veiklos programos 
projektų vykdyto
jams 2016 metams

Vidutinės išeminės 
širdies ligos rizikos 
pacientų skausmo 
krūtinėje diferen
cinė diagnostika: 
skirtingų vaizdinių 
metodų vertės pa
lyginimo tyrimas 
(DISCHARGE)

Pareiškėjas 0,002 MITA

3. 2016-08-10 2014-2020 m. Eu
ropos teritorinio 
bendradarbiavimo 
tikslo „Interreg“ 
Baltijos jūros regiono 
programa 

Baltic Fracture 
Competence Centre – 
BFCC

Partneris 0,211 Europos 
regioninės 
plėtros 
fondas

6.7.2.1.7 lentelės tęsinys
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Eil. 
Nr.

Pasirašy-
mo data

Priemonė Projekto pavadi-
nimas

Institucijos 
statusas

Skirtas finansa-
vimas, bendra 
projekto vertė, 

mln. Eur

Administ-
ruojančioji 
institucija

4. 2016-10-11 Skatinimo lėšos 
skiriamos valsty
binėms mokslo ir 
studijų institucijoms, 
teikusioms paraiškas 
pagal kvietimą 
Nr. US-03

Parama MTEP 
užsakymų iš ūkio 
subjektų skatini
mui

Vykdytojas 0,012 MITA

5. 2016-10-21 01.2.1-LVPA-K-823 
„Smartinvest LT+“

Biomedicininė 
elektroninė įranga 
poinsultinei stebė
senai

Partneris 0,72 LVPA

6. 2016-11-18 Parama rengusiems 
„Horizontas 2020“  
paraiškas

Parama pareiš
kėjui, rengusiam 
Europos Sąjungos 
bendrosios moks
linių tyrimų ir 
inovacijų progra
mos „Horizontas 
2020“ paraiškas 
(H2020-16/095, 
H2020-16/096, 
H2020-16/109, 
H2020-16/149)

Vykdytojas 0,009 LMT

7. 2016-11-24 Parama laboratorijų 
akreditacijai 2016 m. 
skirtoms išlaidoms 
gauti

„Santakos“ slėnio 
Naujausių far
macijos ir sveika
tos technologijų 
centro, Farmacijos 
fakulteto 4 
padalinių ir 
Kardio logijos ins
tituto 1 padalinio 
paraiškos paramai 

Vykdytojas 0,055 MITA

8. 2016-12-14 „Baltijos Bonus“ Papildomo finan
savimo gavimas 
2016 m. „Horizon
tas 2020“ paraiškų 
rengėjams, daly
vaujant partne
riams iš Latvijos 
Respublikos ar 
Estijos Respublikos 
(3 paraiškos)

Vykdytojas 0,003 MITA

9. 2016-12-30 09.3.1-ESFA-V-709 
„Studijų tarptautiš
kumo didinimas“

Lietuvos aukštųjų 
mokyklų žino
mumo ir prestižo 
didinimas Ka
zachstane, studijų 
Lietuvoje populia
rinimas

Vykdytojas 0,3 ESFA

6.7.2.2.1 lentelės tęsinys
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6.7.2.3. Įgyvendinami projektai

6.7.2.3.1 lentelė

2016 m. Universiteto įgyvendinamų projektų situacija
Eil. 
Nr.

Projekto 
kodas

Projekto  
pavadinimas

Institucijos 
statusas

Skirtas finansa-
vimas, bendra 
projekto vertė, 

mln. Eur

Panaudota lėšų 
dalis nuo pro-
jekto pradžios, 

mln. Eur

Administ-
ruojančioji 
institucija

1. NOR-LT11-
SAM-01-
TF-02-001

Sveikatos netoly
gumų nustatymo ir 
mažinimo gebėjimų 
stiprinimo modelio 
sukūrimas

Vykdytojas 0,613 0,438 CPVA

2. MIP-76/2015 Plyšinių jungčių 
(PJ‘ių) jautrumo pH 
struktūriniai-funkci
niai tyrimai; PJ‘ių ka
nalų vartinių savybių 
modeliavimas

Vykdytojas 0,120 0,071 LMT

3. 603266 Vidutinės išeminės 
širdies ligos rizikos 
pacientų skausmo 
krūtinėje diferencinė 
diagnostika: skirtin
gų vaizdinių metodų 
vertės palyginimo 
tyrimas (DISCHAR
GE)

Partneris 0,141 0,080* Europos 
Komisija

4. R001 Baltic Fracture Compe-
tence Centre (BFCC)

Partneris 0,211 0,016 Europos 
regioninės 
plėtros 
fondas

5. HR 14 IB SO 
01

ES Dvynių progra-
mos projektas 
„Nacionalinės vėžio 
kontrolės progra
mos įgyvendinimo 
kokybės gerini
mas“ (Improvement 
of Quality of the 
National Cancer 
Screening Programmes 
Implementation (CRO 
SCREENING)

Partneris 0,64 0,16* CPVA

6. MT-16-15 Pieno riebalų kiekį 
nulemiančių ge
netinių veiksnių 
nustatymas Lietuvos 
pieninių ožkų popu
liacijoje

Vykdytojas 0,01 0,005 NMA

7. MT-16-16 Karvių melžimo 
greičio panaudoji
mo bulių genetinio 
vertinimo sistemoje 
ištyrimas ir BLUP 
modelio sukūrimas

Vykdytojas 0,029 0,014 NMA



199

Eil. 
Nr.

Projekto 
kodas

Projekto  
pavadinimas

Institucijos 
statusas

Skirtas finansa-
vimas, bendra 
projekto vertė, 

mln. Eur

Panaudota lėšų 
dalis nuo pro-
jekto pradžios, 

mln. Eur

Administ-
ruojančioji 
institucija

8. MT-16-17 Karvių ketozės 
genetinis įvertinimas 
ir panaudojimas pro
duktyvumo kontrolės 
ir genetinio įvertini
mo sistemoje

Vykdytojas 0,043 0,013 NMA

9. 09.3.1-ESFA-
V-708-01

Studijų prieinamumo 
didinimas

Partneris 7,19** – ESFA

10. 09.3.1-ESFA-
V-709-01-0001

Lietuvos aukštųjų 
mokyklų žinomumo 
ir prestižo didinimas 
Kazachstane, studijų 
Lietuvoje populiari
nimas

Vykdytojas 0,300 0,00 ESFA

11. 01.2.1-LVPA-
K-823-01-0004

Biomedicininė elek
troninė įranga poin
sultinei stebėsenai

Partneris 0,72 0,00* LVPA

* jei Universitetas projektuose dalyvauja partnerio teisėmis, nurodomos LSMU panaudotos lėšos; **Lėšos bus teikiamos tiesiogiai 
LSMU studentams, projekto vertė neįtraukiama į bendrą įgyvendinamų projektų vertę.

6.7.2.4. Baigti įgyvendinti projektai

6.7.2.4.1 lentelė

2016 m. baigti įgyvendinti projektai
Projekto 

kodas
Projekto pavadinimas Institucijos 

statusas
Skirtas finansa-
vimas, bendra 
projekto vertė, 

mln. Eur

Panaudota lėšų 
dalis nuo pro-
jekto pradžios, 

mln. Eur

Administ-
ruojančioji 
institucija

664339 Centre of Excellence in Science 
and Technology for Healthy 
Ageing (HEALTH-TECH)

Partneris 0,465 0,465 Europos 
Komisija

6.7.2.5. Plėtros tarnybos suteiktos paslaugos verslo įmonei

6.7.2.5.1 lentelė

2016 m. Plėtros tarnybos suteiktos paslaugos 
Sutarties 
data 

Sutarties objektas Sutarties 
vertė, Eur

Įmonės pavadinimas Statusas

2016-06-15 Klinikinių būklių analizė ir susijusios 
paslaugos

1815 UAB „Baltic orthoservice“ Įvykdyta

6.7.2.3.1 lentelės tęsinys
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6.7.2.6. Plėtros tarnybos su kitomis partnerių institucijomis organizuoti renginiai 

6.7.2.6.1 lentelė

2016 m. Plėtros tarnybos su kitomis partnerių institucijomis organizuoti renginiai,  
skirti intelektinės nuosavybės apsaugai bei valdymui, verslumui skatinti

Eil. 
Nr.

Renginio 
data

Renginio  
pavadinimas

Partnerių instituci-
jos (jeigu taikoma)

Renginio tikslinė grupė Dalyvių 
skaičius

1. 2016-11-10 Intelektinė nuosa
vybė ir jos apsauga 
biomedicinoje

Lietuvos sveikatos  
mokslų universite
to ligoninė Kauno 
klinikos, LR valsty
binis patentų biuras

LSMU ir Kauno klinikų darbuo
tojai (dėstytojai, mokslininkai ir 
kiti tyrėjai, sveikatos priežiūros 
specialistai), studentai

103

2. 2016-12-01 SANTAKA: kur 
susitinka mokslas ir 
verslas

Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų 
rūmai

LSMU ir Kauno klinikų darbuo
tojai (dėstytojai, mokslininkai ir 
kiti tyrėjai, sveikatos priežiūros 
specialistai), studentai, verslo 
įmonės, viešojo sektoriaus insti
tucijos

103

6.7.2.7. Kitos iniciatyvos verslumui skatinti

6.7.2.7.1 lentelė

2016 m. Plėtros tarnybos su kitomis partnerių institucijomis organizuotos iniciatyvos
Eil. 
Nr.

Įsteigimo 
data

Pavadinimas Steigėjų  
institucijos

Misija

1. 2016-09-30 Asociacija „Lietuvos 
startuoliai“

LSMU, KTU, VDU, 
UAB „TeleSoftas“, 
UAB „Vittamed“

Identifikuoti, analizuoti ir spręsti aktua
lius inovatyvių Lietuvos startuolių eko
sistemos plėtros ir investicinės aplinkos 
bei kitus susijusius klausimus.

6.7.3. Išvados
2016 m. Plėtros tarnyba pareiškėjo arba partnerio teisėmis pateikė 9 projektinius pasiūlymus 

ir investicijų projektus (jeigu taikoma), 13 paraiškų, 2 prašymus papildomam finansavimui gau
ti, 1 MTEP paslaugų sąrašą dėl įtraukimo į inovacinių čekių duomenų bazę.

Pasirašytos 9 finansavimo ir administravimo sutartys. Plėtros tarnyba iš viso koordinavo 11 
įgyvendinamų projektų, kurių bendra vertė sudarė 2,83 mln. Eur. 

Nuo 2016 m. Plėtros tarnyba aktyviai ėmėsi veiklos, informuojančios Universiteto bendruo
menę apie inovacijų kūrimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo, technologijų perda
vimo svarbą, siekiant didinti Universiteto kuriamų inovacijų skaičių bei jų reikšmę. Organizuoti 
ir įvykdyti 2 renginiai. Kartu su Kauno technologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universite
tu, UAB „TeleSoftas“, UAB „Vittamed“ įsteigta asociacija „Lietuvos startuoliai“. 

2016 m. LR valstybiniam patentų biurui pateikta 1 patento paraiška bei 8 prekės ženklų regis
tracijos paraiškos, pateiktas 1 viešųjų pirkimų pasiūlymas. Konfidencialiai technologijai plėtoti 
pritraukta išorės investuotojų lėšų – 110 500 Eur.

6.8. Statybos ir investicijų tarnyba

LSMU Statybos ir investicijų tarnyboje 2016 m. pabaigoje dirbo aštuoni darbuotojai: vadovas, 
šeši statybos inžinieriai ir sekretorė. Du iš šešių statybos inžinieriai turėjo po 0,5 etato. Pagrindi
nė tarnybos veiklos kryptis yra naujų mokslo ir studijų infrastuktūros objektų statyba bei esamų 
atnaujinimas. Tam tikslui tarnybos inžinieriai rengia technines užduotis (technines specifika
cijas) objektų projektavimo, inžinerinių paslaugų bei rangos darbų pirkimams. Be kitų veiklų, 
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buvo atliekama statybos ir remonto darbų, vykdomų pagal rangos sutartis, priežiūra (užsakovo 
funkcijų, vadovaujantis LR statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788) 12 straipsnio nuostatomis, 
vykdymas) bei vienų metų rangovo garantinių įsipareigojimų kontrolė. Siekiant tikslų buvo 
bendradarbiaujama su Universiteto infrastruktūros objektų statybos techniniais prižiūrėtojais 
ir kitas paslaugas pagal sutartis teikiančiais asmenimis.

6.8.1 lentelėje pateikiamas 2016 metais įgyvendintų projektų, suteiktų inžinerinių paslaugų 
ir atliktų rangos darbų sąrašas, nurodomi rangovai, atliktų darbų ir paslaugų sumos, finansa
vimo šaltiniai. Tai Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Valstybės investicijų programos (VIP) 
ir LSMU lėšos. 

6.8.1 lentelė

2016 m. įgyvendinti projektai ir atlikti darbai
Eil. 
Nr.

Objekto pavadinimas Atliktų darbų vertė 
EUR, su PVM

Pastabos

1.1. Automobilių stovėjimo aikštelės Sukilėlių pr. 51, 
Kaunas, II etapo rekonstravimo darbai.
(UAB „Kauno keliai“)
(UAB „Kuno tiltai“)

149 460,36
27 182,01

LR automobilių kelių 
direkcijos prie Susisieki
mo ministerijos lėšos

1.2. Automobilių stovėjimo aikštelės Sukilėlių pr. 51, 
Kaunas, II etapo statybos techninė priežiūra.
 (UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“)

987,25 LR automobilių kelių 
direkcijos prie Susisieki
mo ministerijos lėšos

1. Automobilių stovėjimo aikštelės Sukilėlių pr. 51, 
Kaunas, II etapo rekonstravimo darbai“

177 629,62 Iš viso 
LR automobilių kelių 
direkcijos prie Susisieki
mo ministerijos lėšos

2. Darbai ir paslaugos MLK pastate Eivenių g. 4, 
Kaunas

11 801,74 Iš viso
LSMU lėšos

3. Gyvulininkystės instituto fermų Baisogaloje, 
Radviliškio raj., remonto darbai

29 295,36 Iš viso
LSMU lėšos

4.1. Baisogalos dvaro sodybos rūmų patalpų 
Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio raj.,  
priežiūros (remonto) darbai. (UAB „Kriautė“)

20 579,52 ŠMM (S16060) sudė
tingos infrastruktūros 
objektams finansuoti

4.2. Baisogalos dvaro sodybos rūmų fasado dalies 
Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio raj., tvarky
bos darbų projekto A laidos parengimas.  
(UAB „Sodybų skyrius“)

2 990,00 LSMU lėšos

4. Baisogalos dvaro sodybos rūmų Žebenkos g. 12, 
Baisogala, Radviliškio raj., priežūros ir tvarkybos 
darbai

23 569,52 
20 579,52
2 990,00

Iš viso
ŠMM lėšos 
LSMU lėšos

5.1. Baisogalos dvaro sodybos sandėlio tvarkybos dar
bai. Rangovas (UAB „Kriautė“)

29 580,00
14 396,23
33 448,82

VIP lėšos
GI lėšos
ŠMM lėšos

5.2. Baisogalos dvaro sodybos sandėlio tvarkybos 
darbų techninė priežiūra. (UAB „Statybos projektų 
valdymo grupė“)

1 079,32 LSMU lėšos

5.3. Baisogalos dvaro sodybos sandėlio tvarkybos dar
bų projekto vykdymo priežiūra. 
(UAB „Panprojektas“)

363,00 LSMU lėšos

5.4. Baisogalos dvaro sodybos sandėlio kadastriniai 
matavimai. 
(UAB „Geometra“)

220,00 LSMU lėšos

5. Baisogalos dvaro sodybos sandėlio tvarkybos 
darbai.

79 087,37
63 028,82
16 058,55

Iš viso
VIP ir ŠMM lėšos
LSMU lėšos



202

Eil. 
Nr.

Objekto pavadinimas Atliktų darbų vertė 
EUR, su PVM

Pastabos

6. Darbai ir paslaugos atliktos VŠĮ LSMU praktinio 
mokymo ir bandymų centro padaliniuose. 

2 912,90 Iš viso
LSMU lėšos

7.1. Slaugos fakulteto statybos Eivenių g. 2, Kaunas,  
techninio projekto A laidos parengimas.
(UAB „Bendrieji statybų projektai“)

28 939,22 VIP lėšos

7.2. Slaugos fakulteto statybos Eivenių g. 2, Kaunas, 
techninio projekto A laidos dalinė ekspertizė.
(UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“)

242,00 VIP lėšos

7. Slaugos fakulteto statybos Eivenių g. 2, Kaunas, 
techninio projekto A laidos parengimas

29 181,22 Iš viso VIP lėšos

8. Paslaugos ir darbai Centrinių rūmų  
A. Mickevičiaus g. 7 ir 9 pastatuose

6 296,60 Iš viso
LSMU Lėšos

9. Paslaugos ir darbai LSMU padaliniuose 22 182,22 Iš viso LSMU lėšos
10. VA sklypo Tilžės g. 18, Kaunas, susisiekimo inži-

nerinių komunikacijų rekonstrukcijos ir krašto-
tvarkos projekto parengimas

11 758,30 Iš viso
LSMU lėšos

Visi 2016 metais atlikti darbai: 393 714,85 Iš viso
290 419,18 VIP ir kitos lėšos
103 295,67 LSMU lėšos

6.9. Turto valdymo tarnyba

Pagrindiniai Turto valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) uždaviniai ir funkcijos – garantuo
ti racionalų ir efektyvų Universiteto valdomo turto naudojimą, nekilnojamojo turto priežiūrą, 
aprūpinti transportu Universiteto bendruomenę ir organizuoti materialinių vertybių tiekimą, 
sandėliavimą ir paskirstymą.

Universiteto mokslo ir studijų paskirties pagrindiniai pastatai yra sukoncentruoti Kaune 
dviejuose akademiniuose miesteliuose. Pirmasis Medicinos akademijos ir Kauno klinikų aka
deminis miestelis yra Eivenių gatvėje ir Sukilėlių prospekte – naujasis „Santakos“ slėnio Nau
jausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, naujai renovuotas Mokomasis laboratorinis 
korpusas, Biblioteka ir informacijos centras, Kardiologijos institutas. Netoliese du studentų ben
drabučiai. Antrajame – Veterinarijos akademijos – miestelyje, Tilžės gatvėje, išsidėstęs pastatų 
kompleksas – rekonstruoti kultūros paveldo objektai, naujai pastatyti pastatai, taip sukurtos 
pačios geriausios sąlygos studijoms, moksliniam darbui, gyvūnų gydymo veikloms. Ten pat 
įsikūrusios mokslo ir technologijų slėnio „Nemunas“ laboratorijos ir šalia esantys keturi stu
dentų bendrabučiai. Nutolę Universiteto padaliniai yra Baisogaloje, Palangoje ir Kauno rajone, 
Giraitės gyvenvietėje. Metų laikotarpiu į naujai atremontuotus Centrinius rūmus A. Mickevi
čiaus g. 7 ir 9 sugrįžo administracijos ir kai kurie mokslo ir studijų padaliniai.

Unikalus Baisogalos dvaras, pastaraisiais metais atnaujintas, išsaugojant paveldo autentiką. 
Jame įsikūrusiame Gyvulininkystės institute vykdomi moksliniai tyrimai, saugomi reti geneti
niai ištekliai. Palangoje veiklą vykdo Elgesio medicinos institutas. Kauno rajone, Giraitėje, ilga
metę veiklą vykdo Praktinio mokymo ir bandymų centras, kuris kartu su Baisogaloje veikiančiu 
Gyvulininkystės institutu planuoja tolesnę ūkio plėtrą – esamų bazių pagrindu kuria dvi naujas 
(atskiras) viešąsias įstaigas. Bendrą Universiteto nekilnojamojo turto infrastruktūrą sudaro apie 
80 pagrindinių pastatų, kurie kartu su priklausiniais prie šių pastatų sudaro 351 registruotą 
turto vienetą. Švietimo ir mokslo ministerijos Valstybės turto patikėjimo sutartimi Universitetui 
perdavė nekilnojamąjį turtą Seredžiaus g. 4, Kaunas, LSMU gimnazijos veiklai vykdyti. 

Siekiant toliau gerinti mokslo ir studijų patalpų būklę, naujų pastatų statybą, svarstomos pla
tesnės reinvesticijų galimybės, kurios galėtų būti finansuojamos pardavus Universiteto pagrin

6.8.1 lentelės tęsinys
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dinėje veikloje nenaudojamus nutolusius nekilnojamojo turto objektus. Vykdant LSMU tarybos 
sprendimą „Dėl Valstybės turto investavimo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą“, pradėti 
nekilnojamojo turto įvertinimo veiksmai. Atliktas ir pateiktas tikrinti Praktinio mokymo ir ban
dymų centro naudojamų pastatų ir statinių vertinimas. Per 2017 metus bus atlikta Baisogaloje 
veikiančio Gyvulininkystės instituto kuriamos viešosios įstaigos naudojamų pastatų ir statinių 
įvertinimas, bei kitų numatytų investuoti pastatų ir statinių įvertinimas.

Universitetas tenkindamas darbuotojų ir studentų mobilumo poreikius, eksploatuoja savo 
automobilių parką, kurį nuolat atnaujina ir papildo naujomis transporto priemonėmis. 2016 
metais įsigyti 2 nauji krovininiai automobiliai, skirti Universiteto techninėms tarnyboms. 
Opti mizuojant išlaidas transportui, vienas lengvasis automobilis įsigytas taikant visos techni
nės automobilio priežiūros veiklos nuomos principą. 2017 metais planuojama įsigyti 2 naujus 
leng vuosius automobilius. Studentų ir darbuotojų logistikos poreikiams Universitete eksplo
atuojami 48 automobiliai. Pasirašytos naujos kuro įsigijimo sutartys. 2016 metais Universiteto 
administracijos darbuotojai ir studentai nukeliavo daugiau nei 44 000 km. Atnaujinta transporto 
priemonių naudojimo ir priežiūros tvarka. Pradėta naudoti elektroninė transporto užsakymo ir 
kontrolės sistema. Kortelių principu registruojami visi automobilių naudotojai. Įdiegta kelionės 
lapų elektroninė apskaita leido sumažinti laiko sąnaudas užsakymams administruoti ir raciona
liau panaudoti turimą transporto infrastruktūrą. 2017 metais transporto skyrius planuoja plėtoti 
savo veiklą nemažindamas jos apimties, siekdamas racionalesnio panaudojimo ir įvairesnių lo
gistikos sprendimų pritaikymo. 

Aprūpinimo skyrius, siekdamas netrukdomai ir operatyviai pateikti reikiamas prekes ir me
džiagas, dalį jų saugo sandėliuose. Tai leidžia pasiekti operatyvesnę logistiką ir pirkimų ap
imties ekonomiją. Tarnyba taip pat vykdo prekių pristatymą, nereikalingo ir nurašomo turto 
pardavimą, likvidavimą ir organizuoja nekilnojamojo turto nuomos konkursus.

6.10. Viešųjų pirkimų tarnyba

6.10.1. Veikla
Viešųjų pirkimų tarnyba savo veikloje vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, Civiliniu ko

deksu ir kitais teisės aktais, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto supaprastintų viešųjų pirki
mų organizavimo ir vykdymo taisyklėms, rektoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

Pagrindinis Viešųjų pirkimų tarnybos veiklos tikslas – vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, 
siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų, ra
cionaliai panaudojant tam skirtas lėšas.

Vykdydama viešuosius pirkimus Viešųjų pirkimų tarnyba siekia, kad būtų racionaliai nau
dojamos prekių ir paslaugų įsigijimui skirtos lėšos, pirkimo procedūros vyktų skaidriai ir nepa
žeidžiant lygiateisiškumo, proporcingumo, sąžiningumo, protingumo ir kitų principų. 

6.10.2. Veiklos rezultatai
2016 m. vykdyta: 15 tarptautinės vertės pirkimų procedūrų (6.10.2.1 lentelė), kurių pagrindu 

įsigyta prekių už 1 025 767,24 Eur; 43 supaprastintos pirkimų procedūros (6.10.2.2 lentelė), ku
rių pagrindu įsigyta prekių, paslaugų ir darbų už 1 351 961,32 Eur; 2 083 mažos vertės pirkimai 
(6.10.2.3 lentelė), kurių pagrindu įsigyta prekių, paslaugų ir darbų už 2 842 390,09 Eur, bei 233 
pirkimai per Centrinę perkančiąją organizaciją (6.10.2.4 lentelė), kurių pagrindu įsigyta prekių, 
paslaugų už 1 533 268,07 Eur.
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6.10.2.1 lentelė

2016 m. vykdytos tarptautinės vertės pirkimų procedūros

Eil. 
Nr. 
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1. Prekės 9 2 – 3 14 1 025 767,24 
2. Paslaugos – – – – – –
3. Darbai – – – 1 1 –

6.10.2.2 lentelė

2016 m. vykdytos supaprastintų pirkimų procedūros
Eil. 
Nr. 

Pirkimo 
objekto 

rūšis

Vykdyti pirkimai Bendra sudarytų 
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1. Prekės 21 3 4 2 30 850 055,97 
2. Paslaugos 8 2 – – 10 352 444,99
3. Darbai 2 – – – 2 1 599 460,23

6.10.2.3 lentelė

2016 m. vykdyti mažos vertės pirkimai
Eil. 
Nr. 

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) su PVM Bendras pirkimų 
skaičius, vnt.

1. Prekės 1 481 441,05 1243
2. Paslaugos 1 242 099,32 831
3. Darbai 118 849,72 9
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6.10.2.4 lentelė

2016 m. pirkimai, vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją
Eil. 
Nr.

Pirkimo 
objekto 

rūšis

Pirkimo objektas Pirkimų 
skaičius

Bendra sudarytų 
sutarčių suma,  

Eur su PVM
1. Prekės Eksploatacinės medžiagos 29 8 693,03
2. Prekės Kompiuterinė ir biuro įranga, spausdintuvai ir 

daugiafunkciai įrenginiai
140 197 214,09

3. Prekės Buities prekės 2 6 089,62
4. Prekės Mobilieji telefonai 8 2 561,70
5. Prekės Kanceliarinės prekės (biuro reikmenys) 26 15 597,70
6. Prekės Vaistai 13 3 112,75
7. Paslaugos Elektros energija 2 1 046 665,00
8. Paslaugos Projektavimas 2 8 591,00
9. Paslaugos Techninė priežiūra 2 5 142,50
10. Paslaugos Projekto ekspertizės paslaugos 2 1 830,80
11. Paslaugos Judrusis ryšys 1 10 800,00
12. Paslaugos Apsaugos paslaugos 1 700,00
13. Paslaugos Skubių siuntų paslaugos 2 3 168,98
14. Paslaugos Valymo paslaugos 4 223 100,94

2016 m. Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojai dalyvavo išorės organizuojamose viešųjų pir
kimų seminaruose / mokymuose, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. pabaigos viešai skel
biama apie būsimą naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymą (iki šios dienos įstatymas dar 
nepriimtas), iš esmės pakeisiantį galiojančią tvarką, didesnis dėmesys skirtas vidiniams Viešųjų 
pirkimų tarnybos pasitarimams. Jų metu analizuotos konkrečios pirkimų vykdymo situacijos, 
aptartos naujovės, viešai skelbiami Viešųjų pirkimų tarnybos aktualių klausimų išaiškinimai. 

Atsižvelgiant į tai, kad LSMU Viešųjų pirkimų tarnyba viešai skelbia informaciją apie vi
sus planuojamus pirkimus, gauta nemažai prašymų pakviesti tiekėjus dalyvauti mažos vertės 
pirkimuose. Viešųjų pirkimų tarnyba atsižvelgė į laiku pateiktus prašymus (jei prašymai gauti 
nepasibaigus pirkimo procedūroms) ir kvietė tiekėjus pateikti pasiūlymus. Tokiu būdu garan
tuojamas platesnis dalyvių ratas ir didesnė pirkimų konkurencija.

2016 m. Viešųjų pirkimų tarnyboje buvo 11 etatų. Iš jų nuo 2016 m. spalio mėn. – du laikinai 
laisvi (dėl vaiko priežiūros atostogų). Siekiant motyvuoti darbuotojus, 2016 m. nuspręsta į lai
kinai nesančių darbuotojų pozicijas nepriimti pakaitinių darbuotojų, o laisvą darbo užmokesčio 
fondą panaudoti kaip skatinimo priemonę darbuotojams už skubius darbus ar padidėjusias 
darbų apimtis.

6.10.3. Viešųjų pirkimų procesų optimizavimo būdai
1. Konsultacinių susitikimų su Universiteto bendruomenės atstovais organizavimas. Vie

šųjų pirkimų tarnyba nuolat konsultuoja LSMU pirkimų iniciatorius aktualiais viešųjų 
pirkimų vykdymo klausimais, tačiau tikslinga organizuoti kryptingus susitikimus pagal 
pirkimų pobūdį. 2017 m. planuojama intensyviai rengti minėto pobūdžio susitikimus – 
planuotinas ne mažiau nei vienas susitikimas per vieną metų ketvirtį.

2. Pirkimo prašymų-paraiškų vizavimo tvarkos patvirtinimas. Siekiant išvengti situacijų, 
kai Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiama prašymai-paraiškos, nesuderintos su atsakingų 
padalinių vadovais, 2016 m. IV ketv. parengtas prašymų-paraiškų tvarkos projektas, kurį 
planuojama 2017 m. teikti LSMU rektoriui tvirtinti. 
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3. Elektroninės pirkimo prašymų-paraiškų vizavimo sistemos diegimas. Tikėtina, kad elek
troninės prašymų-paraiškų vizavimo sistemos diegimas pagreitintų paraiškų vizavimą, 
galima būtų teikti pastabas, grąžinti paraišką koreguoti, būtų labiau kontroliuojama 
(matoma) paraiškos eigos stadija, optimizuota sutarčių vykdymo (išpirkimo) kontrolė. 
2017 m. planuojama ištirti elektroninės pirkimo prašymų-paraiškų vizavimo sistemos 
diegimo galimybę ir pritaikomumą LSMU.

4. CPO pirkimų vykdymo perdavimas pirkimo iniciatoriams. Tikėtina, kad CPO pirkimų 
vykdymą perdavus pirkimo iniciatoriams – padidėtų padalinių pasitenkinimas, nes jie 
patys galėtų kontroliuoti ir vykdyti užsakymus per CPO. Galimas neigiamas (šalutinis) 
reiškinys, vykdant mažesnės apimties užsakymus – didesnė pasiūlymo kaina (juo di
desnė CPO pirkimo apimtis, juo tikėtina palankesnė pasiūlymo kaina ar palankesnės 
sutarties sąlygos (pvz., netaikomi papildomi prekių pristatymo mokesčiai). Tačiau svars
tytinas sprendimo būdas, kad tam tikrus prekių / paslaugų užsakymus galima vykdy
ti centralizuotai, perduodant šią funkcijas konkretiems padaliniams, pvz., kompiuterių 
prekių užsakymus galėtų vykdyti centralizuotas LSMU padalinys – ITC; atitinkamai ga
lima perduoti kanceliarinių prekių pirkimus; švaros ir higienos prekių pirkimus; projek
tavimo paslaugų, kuro, elektros įsigijimo pirkimus, mobiliojo ryšio ir kt. Norint įgyven
dinti šią priemonę, būtina diskusija su padalinių atstovais.

5. Kelti Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų kvalifikaciją ir gerinti dalykinę kompetenciją.
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7. KITA VEIKLA

7.1. Anatomijos muziejus

Anatomijos muziejus yra struktūrinis Anatomijos instituto padalinys, dalyvaujantis studijų 
procese, organizuojantis ir vykdantis muziejinių vertybių eksponavimo, atnaujinimo ir apsau-
gos funkcijas. Pagrindinės Anatomijos muziejaus veiklos kryptys: suteikti mokslinę bazę LSMU 
studentų anatomijos studijoms, saugoti ir restauruoti muziejinius eksponatus, vykdyti šviečia-
mąją veiklą.

7.1.1. Padalinio veiklos rezultatai
Anatomijos muziejus yra žmogaus anatomijos studijų vieta. LSMU Medicinos akademijos 

studentams čia sudarytos patogios sąlygos skaityti anatomijos literatūrą. Muziejaus eksponatai 
sugrupuoti pagal organų sistemas, kad studentams būtų patogu rasti reikiamus preparatus. 
Anatomijos muziejuje įrengta kompiuterizuota žinių tikrinimo sistema. Čia universiteto stu-
dentai laiko kolokviumų ir egzaminų teorines dalis, gali naudotis kompiuteriuose esančiomis 
anatomijos programomis. 

Anatomijos muziejus organizuoja pažintines ekskursijas mokiniams. Kasmet muziejuje lan-
kosi moksleiviai ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų. 2016 metais 
buvo priimti 4–12 klasių moksleiviai iš Pakruojo, Raseinių, Zarasų, Alytaus, Telšių, Prienų, Ro-
kiškio, Vilniaus, Mažeikių, Jurbarko, Garliavos, Klaipėdos, Ukmergės, Šakių, Panevėžio, Kėdai-
nių, Kazlų Rūdos, Anykščių, Kelmės, Molėtų, Karmėlavos, Kupiškio, Balbieriškio, Plutiškių, 
Ignalinos, Skuodo, Marijampolės, Trakų, Tauragės, Druskininkų, Lazdijų, Rokų, Užusalių, Kai-
šiadorių. Ekskursijų metu pabrėžiama rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo žala, skatina-
ma sveika gyvensena. Pažintis su žmogaus anatomija padeda moksleiviams apsispręsti, ar jie 
norės ir galės studijuoti Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Muziejaus ekspozicijos ateina 
apžiūrėti ir kitų Lietuvos universitetų, Kauno kolegijos studentai, būsimi karo medikai. Ana-
tomijos muziejus atviras ir socialiai remtiniems vaikams, ir neįgaliesiems. 2016 metais muziejų 
nemokamai aplankė vaikai iš Alytaus rajono Alovės pagrindinės mokyklos, Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos, Kauno specialiosios mokyklos, Kauno kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų ugdymo centro.

2016 metų rugsėjo–spalio mėn. Anatomijos muziejuje vyko piešimo pamokos Vilniaus Dailės 
akademijos Kauno fakulteto studentams. Rugsėjo 13 d. Muziejus dalyvavo mokslo festivalyje 
„Erdvėlaivis Žemė“. Muziejaus vedėja dalyvavo Kauno moksleivių aplinkotyros centro organi-
zuotame renginyje.

7.1.2. Išvados
Anatomijos muziejuje išlaikomos tinkamos sąlygos LSMU studentams savarankiškai studi-

juoti. 
Muziejus aktyviai dalyvauja studijų procese sukuriant sąlygas vykdyti iki 80 tutorinių darbų 

per metus. 
Organizuojant ekskursijas ne tik Universiteto bendruomenės nariams, Anatomijos muziejus 

aktyviai prisideda prie Universiteto populiarinimo, skatina moksleivius rinktis studijas LSMU 
tuo pačiu prisideda prie pajamų uždirbimo, kurios per 2016 m. siekė 4120 Eur įplaukų už eks-
kursijų pravedimą.
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7.2. Kultūros centras

Kultūros centras yra Universiteto padalinys, organizuojantis ir vykdantis Universiteto esteti-
nio lavinimo programas ir kultūros veiklą.

7.2.1. Padalinio veiklos sritys
1. Centro veiklos tikslas – organizuoti Universiteto kultūros ir meno veiklą, aktyvinti dva-

sinį gyvenimą, koordinuoti Universiteto meno kolektyvų, klubų ir kitų kultūros organi-
zacijų veiklą, ugdyti išsilavinusią visuomenę.

2. Uždaviniai:
2.1. organizuoti Universiteto meno kolektyvų koncertinę veiklą, konkursus, tradicinius 

renginius, šventes, atmintinų dienų ir sukakčių minėjimus.
2.2. atstovauti Universitetui meniniuose ir šventiniuose renginiuose;
2.3. palaikyti profesinius ir kultūrinius ryšius su kitomis Universiteto, kitų aukštųjų mo-

kyklų, miesto, respublikos bei užsienio organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bend
ras estetinio ugdymo, kultūros renginių programas ir projektus;

2.4. ugdyti tautos kultūrą, burti akademinį jaunimą ir darbuotojus pagal meninės veik
los sritį, plėsti kultūros akiratį, supažindinti su tradicinėmis meninėmis vertybėmis, 
ugdyti asmenybę ir jos gebėjimus kūrybinio pažinimo procese;

2.5. skatinti meno kolektyvų profesinį tobulėjimą ir sudaryti sąlygas meninei jų savi-
raiškai;

2.6. propaguoti profesionalųjį meną tarp darbuotojų ir studentų, populiarinti meno ko-
lektyvų laimėjimus;

2.7. teikti profesinę ir metodinę pagalbą studentų organizacijų ir fakultetų bei kursų 
renginių organizatoriams;

2.8. rengti meno kolektyvų repertuaro ir reklaminius leidinius, anketas ir kitas reklamos 
bei meninio ugdymo priemones. 

7.2.2. Padalinio veiklos rezultatai
Kultūros centre 2016 metais veikė trys meno kolektyvai, kuriuose iš viso dalyvavo 224 (du 

šimtai keturi) studentai, iš jų – 6 (šeši) tarptautinių studijų studentai. Per metus Kultūros centro 
ansambliai dalyvavo 63 Universiteto ir miesto renginiuose. Ansambliai sėkmingai atstovavo 
Universitetui išvykose į užsienyje organizuojamuose renginiuose. Surengtos trys kūrybinės sto-
vyklos meno kolektyvus lankantiems studentams.

Be meno kolektyvų veiklų, Kultūros centras pradėjo aktyviai teikti Universiteto renginių or-
ganizavimo paslaugas. Per šiuos metus Kultūros centras organizavo septynis Universitete vy-
kusius renginius, pvz., iškilmingas LSMU senato posėdis, skirtas absolventų diplomų įteikimui. 
Taip pat teikė konsultacijas kitų renginių organizavimo klausimais.

7.2.2.1 lentelė 

Meno kolektyvų veiklos rodikliai
Meno kolektyvas Dalyvių 

skaičius
Renginiai Išvykos, į kitas šalis, 

konkursai, festivaliai
Kūrybinės 
stovyklos

Tautinių šokių ansamblis „Ave Vita“ 110 28 1 1
VA tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“ 36 17 – 1
Akademinis choras „Neris“ 78 18 – 1

Iš viso: 273 55 1 3
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7.2.2.2 lentelė 

Meno kolektyvai ir jų sudėtis
Tautinių šokių ansamblis „Ave Vita“
Jaunimo šokių ansamblis 20 dalyvių
Jaunimo šokių paruošiamoji grupė 30 dalyvių
Pagyvenusiųjų šokių grupė (senjorų) 20 dalyvių
Instrumentinė grupė 28 dalyvių
Vokalinė grupė 12 dalyvių
Tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“
Jaunimo šokių grupė 36 dalyviai
Akademinis choras „Neris“
Merginų grupė 52 dalyvės
Vyrų grupė 26 dalyviai

Iš viso meninėje veikloje dalyvauja: 224 dalyviai (iš jų 204 studentai)

Kultūros centro kolektyvai 2016 m. dalyvavo 63 renginiuose, plėtojo kultūrinius ryšius su 
kitomis aukštosiomis mokyklomis, rengė kultūros mainų bei bendrų kultūros programų pro-
jektus, organizavo tradicinius Universiteto renginius. 

7.2.2.3. lentelė 

Tautinių šokių ir muzikos ansamblis „Ave vita“ svarbiausi 2016 m. renginiai
Data Renginio pavadinimas Vieta

20160212 Iškilmingas LSMU senato posėdis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos minėjimui

LSMU

201602 Atstovavimas Universitetui TV3 rengtame tautinių šokių konkurse 
„Kadagys“

TV3 televizija

20160311 Tradicinis aukštųjų mokyklų tautinių šokių ir muzikos festivalis  
„Ei, studente, sukis vėju! 2016“

Kaunas

20160519 „LSMU garbė“ Kaunas
20160611 Telšių rajono Dainų šventė Telšiai
20160629  

iki 
20160718

Tautinių šokių ir muzikos ansamblis dalyvavo pasaulio lietuvių šokių 
šventėje Baltimorėje (Amerika). Šios kelionės metu taip pat buvo  
surengti koncertai Čikagos, Ročesterio lietuvių bendruomenėms. 

Jungtinės Amerikos 
Valstijos

20161112 Tautinių šokių ir ansamblių festivaliskonkursas „Klumpakojis“ Klaipėda
20161202 Ansamblio vadovo 40ties metų veiklai paminėti skirtas koncertas 

„Gyvenimas paskirtas šokiui“
Kaunas

7.2.2.4. lentelė 

Tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“ svarbiausi 2016 m. renginiai
Data Renginio pavadinimas Vieta

20160122 Koncertas „Metų laikai“ LSMU VA, Kaunas
20160212 Vasario 16osios minėjimas Kauno klinikos
20160311 Festivalis „Ei, studente, sukis vėju! 2016” Kauno sporto halė
20160315
20160320

Kelionė į Čekiją, „Fest info“ festivalį Čekija

20160507 Koncertas Kauno santakos parke Kaunas
20160507 Koncertas tarptautinėse Dziudo varžybose Kaunas
20160515 Koncertas „Kai prabyla Žemė“ LSMU VA, Kaunas
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Data Renginio pavadinimas Vieta
20160606 Kauno Dainų šventė Kauno Dainų slėnis
20161112 Konkursas „Klumpakojis 2016“ Žvejų rūmai, Klaipėda
20161126 Kolegijų festivalis – 2016 Kaunas „Tautos namai“

7.2.2.5. lentelė 

Akademinio choro „Neris“ svarbiausi 2016 m. renginiai
Data Renginys Vieta

20160212 Iškilmingas LSMU senato posėdis, skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos minėjimui

LSMU, MLK,  
Z. Januškevičiaus  
auditorija

20160527 LSMU Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencijos atidarymo 
ceremonija

LSMU, MLK,  
Z. Januškevičiaus  
auditorija

20160604 Kauno miesto dainų šventė Kaunas
20160627 Iškilmingas LSMU senato posėdis, skirtas absolventų diplomų 

įteikimui
Kauno Žalgirio arena

20160901 Šventinė penkiaminutė, skirta naujųjų mokslo metų pradžiai Kauno klinikos,  
Didžioji auditorija

20160901 
20160903

Kasmetinė LSMU choro „Neris“ repeticijų stovykla LSMU Latežerio stovykla

20161119 XVIII Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalis Kaune Kaunas

20161201 Metinės kardiologų konferencijos „Kardiologijos naujovės“  
(uždarymo ceremonija)

Park Inn viešbutis

20161202 Tarptautinės konferencijos „Diplomats for life“ atidarymas Kaunas
20161215 LSMU choro „Neris“ kalėdinių giesmių koncertas universiteto 

bendruomenei
LSMU

Kultūros centro meno kolektyvai sėkmingai atstovavo Universitetui festivaliuose „Ei, stu-
dente, sukis vėju 2016“, tautinių šokių ir ansamblių festivalyjekonkurse „Klumpakojis 2016“ 
Lietuvoje ir Pasaulio lietuvių šokių šventėje Baltimorėje (Jungtinės Amerikos Valstijos).

Šiuo metu Universiteto meno kolektyvai mokosi Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ 
repertuarą. Įtemptai rengiasi akademinio choro „Neris“ ir tautinių šokių ir muzikos ansamblio 
„Ave Vita“ , tautinių šokių kolektyvo „Džigūnas“ jubiliejams, kurie numatyti 2017 metų pirma-
me pusmetyje. 

7.2.3. 2017 metų Kultūros centro planai
Vykdant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairių 2017–2021 m. įgy-

vendinimo planą, ugdant socialiai atsakingą ir atvirą Universiteto bendruomenę, numatytos 
šios priemonės:

1. Naujų ansamblių, kolektyvų, meno būrelių kūrimas. 
2. Kultūros centro veiklos plėtimas.
3. Universiteto bendruomenei skirtų renginių organizavimas.
4. M. Jankaus g. 2 infrastruktūros atnaujinimas.
5. Meninei veiklai ir inventoriui saugoti skirtų patalpų plėtra.
6. Inventoriaus atnaujinimas.
Įgyvendinus planą numatyti šie laimėjimų rodikliai:
1. Studentų, dalyvaujančių kultūrinėje veikloje, 3–5 procentų didėjimas.
2. Meno kolektyvo įsteigimas.

7.2.2.4. lentelės tęsinys
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7.3. Leidybos namai

LSMU Leidybos namai įgyvendina akademinės ir mokslinės leidybos projektus, siekia tobu-
linti su šia veikla susijusius sprendimus ir vykdomų darbų kokybę. 

Padalinys rengia spaudai ir spausdina mokomąją literatūrą, vadovėlius, monografijas, kitą 
informacinę medžiagą bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Kauno klinikų savaitraštį 
„Ave vita“ ir jo priedus „Mes“ ir „International insight“.

7.3.1. Leidybos namų struktūra
• Žurnalų leidybos skyrius.
• Medicinos akademijos Leidybos skyrius.
• Veterinarijos akademijos Leidybos skyrius.

7.3.2. Padalinio veiklos sritys 
• Leidybos, maketavimo ir dizaino paslaugos.
• Mokslo žurnalų leidyba.
• Renginių organizavimas, sertifikatų gamyba.

7.3.3. Leidybos namų funkcijos
• Mokslo žurnalų leidyba.
• Universiteto spaudos gamyba ir platinimas.
• Universiteto ir pagal poreikį kitų institucijų atributikos gamyba.
• Universiteto mokslo renginių sertifikatų gamyba.
• Vadovėlių ir universiteto vadovėlių, mokomosios literatūros ir kt. leidinių, susijusių su 

Universiteto veikla, leidyba.
• Universiteto padaliniams bei išoriniams užsakovams atliekami maketavimo, dizaino 

darbai.
• Komercinių leidinių ir gaminių leidyba.
• Greitojo dauginimo, kopijavimo darbai.

7.3.4. Padalinio veiklos rezultatai
Mokslo žurnalų leidybos veikla:
• Išleisti 6 žurnalo „Medicina“ numeriai, 220 egz. tiražu.
• 2015 m.  žurnalo „Medicina“ cituojamumo rodiklis 0,609 (IF, JCR) padidėjo 15 proc., pa-

lyginti su 2014 m. rodikliu, pasiektas penkerių metų cituojamumo rodiklis 0,7 (IF, JCR), 
padidėjo 4 proc.

• Latvijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos universitetu, ir Rygos Stradiņš 
universitetu, Latvija. 

• Padidėjo žurnalo „Medicina“ tarptautiškumas, sumažėjo savicitavimo rodiklis. 2016 me-
tais išleisti 4 žurnalo „Veterinarija ir Zootechnika“ numeriai, 75 egz. tiražu. Siekiant di-
desnio tarptautiškumo, straipsniai publikuojami vien anglų kalba. 

• Išleisti du žurnalo „Nursing education, research & practice“ numeriai, 200 egz. tiražu. 
Išlaikomas aukšto lygio žurnalo periodiškumas ir moksliškumas, sukurta atskira žurna-
lo svetainė, siekiant pagreitinti žurnalo patekimą į „Thomson Reuters” duomenų bazę. 
Pasiektas Index Copernikus citavimo rodiklis 65.

LSMU akademinės leidybos veikla:
PAGRINDINIAI RODIKLIAI
• 2016 m. išleista: 20 naujų mokomųjų knygų ir 3 vadovėliai. 
• disertacijų ir disertacijų santraukų – 40 vnt., tiražu 430 egz.,
• LSMU  pažymėjimų – 240 konferencijų, tiražas – 56 200 vnt.,
• informacinių leidinių – vienas LSMU informacinis leidinys, tiražu 500 egz., 
• lankstinukų – 30 000 vnt., 
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• vizitinių kortelių – 53 pavadinimų, tiražu 7500 vnt.,
• mokomųjų priemonių – 9500 egz., 
• konferencijų medžiagos – 5 konferencijos, tiražu 685 vnt.,
• darbo knygų – 720 vnt.,
• įvairių kalendorių – 750 vnt., 
• Spausdinimas pagal poreikį: 2016 m. išleista GDB – 3965 egz. knygų ir brošiūrų.
• Kas savaitę leidžiamas laikraštis „Ave vita“, išleisti 43 numeriai, kurie spausdinami nuo  

1000 iki 1300 egz. tiražu.
• Nereguliariai leidžiamas studentų priedas „MES“, išleisti 2 numeriai, tiražu 1000. 
• Užsienio studentų leidžiamas priedas „ INTERNATIONAL INSIGHT”, išleisti 3 nume-

riai, tiražu 1000.
• 2016 m. leidžiamas LSMU Gimnazijos laikraštis „LSMUkas“. Išleisti 3 numeriai, tiražu 

1300.

2017 m. planuojama padidinti žurnalo „Medicina“ citavimo ir tarptautiškumo rodiklius, iš-
plėsti sklaidą, surengti kursus moksliniam raštingumui didinti.

Planuojama pasirengti elektroninės mokymosios medžiagos leidybai, įdiegti programą ir 
išmo kyti personalą darbui programa. Bus integruojami VA ir MA leidybos skyriai, šiuo metu 
struktūroje esantys kaip du atskiri skyriai.

7.4. Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus

7.4.1. Padalinio veiklos sritys
Pagrindinė muziejaus veikla – rinkti, saugoti, tirti, eksponuoti, restauruoti ir populiarinti me-

džiagą, susijusią su Lietuvos medicinos ir farmacijos istorija. Surinktą medžiagą vartoti LSMU 
studentų mokymo procese bei sudaryti galimybę naudotis ja visiems, kurie domisi Lietuvos 
medicinos ir farmacijos istorija.

7.4.2. Padalinio veiklos rezultatai
2016 metais įgyvendinta didžioji darbo planų dalis – tiek mokslo srities, tiek ir ūkinės vei-

klos. Muziejaus rinkiniai papildyti naujais eksponatais, atnaujinta 1 ekspozicija. Muziejų ap-
lankė 6440 lankytojų, iš jų – 595 LSMU studentai. Muziejuje vyko daug renginių – konferencijų, 
seminarų, minėjimų ir parodų. Lietuvos ir užsienio mokslo spaudoje muziejininkai paskelbė ne-
mažai straipsnių, dalyvavo ir skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose. Ir toliau dirbome 
archyvuose, rinkome medžiagą apie Lietuvos medicinos ir farmacijos istoriją. Kaip ir kiekvie-
nais metais, dalyvavome „Gyvosios archeologijos dienose“ Lietuvoje ir užsienio šalyse, prista-
tėme senąją Lietuvos mediciną ir populiarinome savo muziejų. Buvo apšiltintas ir perdažytas 
administracinis pastatas.

Nauji eksponatai
Per 2016 metus muziejaus rinkiniai papildyti eksponatais:
• pagrindinis rinkinys – 274 eksponatais;
• pagalbinis rinkinys – 117 eksponatų.
Iš viso – 391 vnt.
Dabar muziejuje saugoma 27 840 eksponatų.
Visus eksponatus muziejui dovanojo gydytojai, farmacininkai arba jų artimieji. Eksponatams 

įsigyti nenaudotos nei biudžeto, nei muziejaus spec. lėšos.

Naujos ekspozicijos, parodos, seminarai, konferencijos
• surengta paroda „Provizoriui Česlovui Bankauskui – 120“;
• surengta paroda „Prezidentas daktaras Kazys Grinius 1866–1950“.
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Pedagoginė veikla
Muziejus yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, kuriame studentams lietu-

vių ir anglų kalbomis rengiami medicinos ir farmacijos istorijos, medicinos prekių pažinimo, 
farmacinės rūpybos paskaitos bei seminarai. 

Straipsniai, pranešimai, publikacijos, tezės, recenzijos
Muziejaus darbuotojai Lietuvos ir užsienio spaudoje publikavo 13 straipsnių, perskaitė 8 

pranešimus ir išleido 1 knygą. Įdomiausi iš jų:
1. Mekas, Tauras Antanas. Johann (Jan) Friedrich Wolfgang (1776–1856) / Tauras Antanas 

Mekas // The 7th International Pharmaceutical Conference “Science and practice 2016”, 
dedicated to the 240th anniversary of prof. Johann Friedrich Wolfgang: book of abstracts: 
October 2021, 2016, Kaunas, Lithuania / Faculty of Pharmacy of Lithuanian university 
of Health Sciences [et al.]. Kaunas: Lithuanian university of Health Sciences, 2016, ISBN 
9789955154549. p. 1212.

2. Kontradas, Ramūnas; Gudienė, Vilma; Mekas, Tauras Antanas. Pure crystal necklace: the 
life and work of Tibetan medical researcher Donatas Butkus / Ramunas Kontradas, Vil-
ma Gudiene, Tauras Mekas // 42nd International Congress for the History of pharmacy : 
proceedings “The exchange of pharmaceutical knowledge between East and West”: 811 
September 2015, Istanbul, Turkey / editors: Alife Mat, Halil Tekiner, Burcu Şen ; [organized 
by] Societas internationalis pharmaciae historiae; Istanbul Üniversitesi; Istanbul Üniversi-
tesi Eczacilik Fakültesi; TETAG, Türk Eczacilik Tarihi Araştırma Grubu. Istanbul: Eczacılık 
Tarihi Araştırma Derneği, 2016. (Posters.), ISBN 9786056646706. p. 497500, no. P19: pav.

3. Lignugarienė, Asta. Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto odos ir venerinių ligų kate-
dros Vedėjo prof. Jurgio Karužos istorinis portretas / parengė A. Lignugarienė // Lietuvos 
gydytojo žurnalas: Dermatologijos aktualijos. Kaunas: Medicinos spaudos namai. (Por-
tretas). ISSN 16483154. 2016, Nr. 1, p. 6668.

4. Mekas, Tauras Antanas. Senoji vaistininkystė. Rašytinės trejos devynerios: [trys dalys] / 
Tauras Mekas; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija; [Redakto-
rė Rima Kubiliūtė]. Antrasis pataisytas leidimas. Kaunas: Vitae Litera, 2016. 151 p.: pav. 
ISBN 9786094542022 [1,000]. 

Darbas archyvuose, mokslinė tiriamoji veikla
2016 metais muziejaus darbuotojai nemažai laiko skyrė darbui archyvuose. Muziejus turi 

sukaupęs daug archyvinės medžiagos, susijusios su Lietuvos medicinos ir farmacijos istorija. Ši 
medžiaga nuolatos papildoma naudojantis Lietuvos archyvų paslaugomis.

• Lietuvos valstybiname centriniame archyve rinkta medžiaga apie gyd. K. Grinių (foto-
grafijos parodai).

• Homeopatijos raida Lietuvoje XIX–XX a.
• Muziejuje tęsiamas surinktos archyvinės medžiagos tvarkymas:

 ▪ prov.V. Sedelskio archyvas;
 ▪ doc. V. Siudiko fotoarchyvas;
 ▪ gyd. M. Gedminaitės archyvas;
 ▪ dr. E. Šimkūnaitės archyvas.

• 2009 metais įkurtas muziejaus Bičiulių klubas, kurio veikloje dalyvauja buvę Universite-
to darbuotojai. 2016 m. jie ir toliau padėjo muziejininkams tvarkyti fotografijų archyvą – 
indentifikuoti žmones, pastatus, patikslinti datas, įvykių aprašus (įvyko 9 susitikimai 
muziejuje).

Konsultacijos
2016 m. konsultavome Vilniaus universiteto medicinos istorijos muziejų, LR Prezidentūros 

kanceliariją, Lietuvos nacionalinį muziejų, Kauno Maironio literatūros muziejų, Kauno miesto 
muziejų, „Paknio“ leidyklą, Sveikatos apsaugos ministerijos farmacijos departamentą, Šiaulių 
miesto muziejų.
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Kiti renginiai
Muziejininkai aktyviai dalyvauja gyvosios archeologijos klubo „Pajauta“ veikloje, kur su 

kitų Lietuvos muziejų atstovais atkuria ir rekonstruoja viduramžių amatus, gydymo ir vaistų 
gamybos būdus, populiarina muziejų. 2016 metais dalyvavome šiuose renginiuose:

• Lietuvoje, Kernavėje (liepos 8–10 d. ).
• Lietuvoje, Nidoje (rugpjūčio 13–14 d.).
• Lietuvoje, Vilniuje Baltramiejaus mugėje (rugpjūčio 27–28 d.).

7.4.3. Išvados
2016 metais buvo įgyvendinta dauguma planų, numatytų 2015 m. – tiek mokslo, tiek kitų 

muziejaus veiklos sričių. Muziejus aktyviai dalyvavo tarptautiniuose ir vietos renginiuose, pa-
čiame muziejuje ir kituose muziejuose surengė keletą parodų, atnaujino ekspozicijas – papildė 
jas naujais eksponatais.

Muziejaus lankytojai
2016aisiais muziejų aplankė 6440 lankytojų.

2017 metų darbo planai
• Tęsti medicinos ir farmacijos skyrių archyvų kaupimą ir tvarkymą.
• Tęsti pagrindinės rinkinių saugyklos tvarkymą.
• Lankyti Lietuvos sveikatos apsaugos veteranus, rinkti jų prisiminimus, archyvinę me-

džiagą ir eksponatus.
• Rengti įžymių medikų ir farmacininkų bei jų draugijų jubiliejinių sukakčių minėjimus.
• Rengti seminarus ir paskaitas LSMU studentams.
• Toliau inventorizuoti ir sisteminti muziejaus rinkinius.
• Tęsti darbus Lietuvos archyvuose.
• Dalyvauti radijo ir televizijos laidose reprezentuojant LSMU ir muziejų.
• Skelbti straipsnius Lietuvos ir užsienio spaudoje.
• Dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose, parodose ir kituose ren-

giniuose, siekiant kuo platesnės Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos žinių sklaidos.

7.4.4. Siūlymai padalinio veiklai tobulinti
2016 metais pavyko atlikti pagrindinius darbus – papildėme muziejaus rinkinius naujais eks-

ponatais, inventorizavome ir sutvarkėme anksčiau gautus eksponatus, papildėme naujais eks-
ponatais ekspozicijas, populiarinome Universitetą ir reprezentavome savo muziejų. Muziejuje 
suburta muziejininkų komanda pajėgi spręsti muziejinės veiklos problemas ir įgyvendinti nu-
matytus projektus. Manome, kad 2016 m. ir toliau galėsime sėkmingai dirbti, ieškodami rėmėjų, 
įgyvendindami numatytus projektus, atnaujindami ir įrengdami naujas ekspozicijas, rengdami 
naujas parodas, žymių Lietuvos medicinos asmenybių jubiliejų minėjimus ir taip pritrauksime 
daugiau lankytojų bei toliau plėtosime mokslinę tiriamąją veiklą.

7.5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinė

7.5.1. Universiteto Vaistinės struktūra, misija ir ateities vizija
Universiteto Vaistinė yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūrinis padalinys ir 

atlieka visuomenės bei visuomeninės gamybinės vaistinės funkcijas. Universiteto Vaistinė įsi-
kūrusi Savanorių pr. 13, jos filialai – Sukilėlių pr. 51, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
klinikų Konsultacinėje poliklinikoje, „Homeopatijos vaistinėlėje“ (Rotušės a. 3). Universiteto 
Vaistinė turi specializuotą ortopedijos reikmenų, odontologijos prekių ir medicinos darbuotojų 
darbo drabužių skyrių Vaistinės centrinėje būstinėje, Savanorių pr. 13.

Universiteto Vaistinė, kaip ir kitos visuomeninės gamybinės vaistinės, parduoda gyvento-
jams gatavus vaistus, taip pat vaistus, pagaminamus Vaistinėje pagal gydytojų receptus, gami-
na ir tiekia per savo filialus pacientams gydomosios kosmetikos gaminius.
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Universiteto vaistinės akademinė paskirtis yra LSMU Farmacijos fakulteto studentų prak-
tinių įgūdžių diegimas garantuojant praktiką visuomenės vaistinės realios veiklos sąlygomis.

Nuo 2015 metų Vaistinės veiklos ir studijų praktikos vietų įrengimas atitinka Europos Sąjun-
gos šalių vaistinių aukščiausius kokybės standartus. 

7.5.2. Studijų praktika Universiteto Vaistinėje per 2016 metus
Universiteto Vaistinėje per 2016 metus Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto studijų 

praktika vyko pagal tris mokomuosius dalykus: farmacinę analizę, vaistų technologiją ir so-
cialinę farmaciją. Praktika buvo atliekama centrinėje būstinėje (Savanorių pr. 13) ir Vaistinės 
filialuose. Iš viso per 2016 metus Universiteto Vaistinėje studentai praktikavosi 60 kartų (7.5.2.1 
lentelė).

7.5.2.1 lentelė

Studijų praktikos per 2016 m. pagal studijų dalykus
Dalykas LSMU Kitos Lietuvos 

aukštosios 
mokyklos

Užsienio šalių 
aukštosios 
mokyklos

Iš viso:

Socialinė farmacija – – – 0
Vaistų analizė 26 – – 26
Vaistų technologija 26 2 3 31
Užsieniečių, LSMU studentų mišri praktika    0
Studentų praktika pagal Europos šalių studijų mainų 
programą

3 – – 3

Iš viso: 55   60

Vaistinėje praktikos metu studentams buvo diegiami darbo vaistinės sąlygomis praktiniai 
įgūdžiai:

• vaistų ir vaistinių medžiagų kokybinės ir kiekybinės analizės;
• vaistinėje gaminamų ekstemporaliųjų alopatinių ir homeopatinių vaistų bei kosmetikos 

priemonių gamybos;
• receptaro darbo;
• farmacinės veiklos organizavimo ir procesų kokybės garantavimo;
• vaistinės vadybos.
Praktikos metu Universiteto Vaistinės veiklos intensyvumas, išduodant gatavus vaistus gy-

ventojams, pagal pardavimo atvejus vidutiniškai buvo 8,76 tūkst. kartų per mėnesį, iš jų per 
mėnesį vidutiniškai parduota vaistų pagal 1,01 tūkst. kompensuojamųjų vaistų receptų. Iš viso 
per 2016 metus Universiteto Vaistinė suteikė paslaugų gyventojams pagal 12,2 tūkstančio kom-
pensuojamųjų vaistų receptų. Bendras Vaistinės pardavimų skaičius gyventojams per 2016 me-
tus siekė 97 tūkstančius.

Per 2016 metus Vaistinėje buvo pagaminta 47,7 tūkst. ekstemporaliųjų vaistų, iš jų – 32,1 
tūkst. homeopatinių preparatų. Dalis (8,89 tūkst.) pagamintų ekstemporaliųjų vaistų buvo par-
duoti kitoms vaistinėms, taip pat ir sveikatos priežiūros įstaigoms.

Studentai turėjo galimybę praktikuotis Vaistinės kosmetikos priemonių serijinėje gamyboje. 
Farmacinės analizės darbų skaičius studentų praktikos metu Universiteto Vaistinėje siekė 

vidutiniškai 5 per dieną.

7.5.3. Universiteto Vaistinės struktūriniai pokyčiai per 2016 metus
Etatų skaičius LSMU Vaistinėje per ataskaitinį laikotarpį beveik nepasikeitė. 2016 m. gruo-

džio 31 d. Vaistinėje buvo 31,625 etato. Darbuotojų pareiginių etatų pokytis per 2013–2016 me-
tus LSMU Vaistinėje yra parodytas 7.5.3.1 lentelėje.
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7.5.3.1 lentelė

LSMU Vaistinės etatų pokyčiai per 2013–2016 metus
Metai 2012 m.

(gruodžio 31 d.)
2013 m.

(gruodžio 31 d.)
2014 m.

(gruodžio 31 d.)
2015 m.

(gruodžio 31 d.)
2016 m.

(gruodžio 31 d.)
Etatų skaičius 39,25 36,5 33,25 31,125 31,625

7.5.4. Vaistinės veiklos efektyvumas teikiant paslaugas gyventojams  ir sveikatos priežiūros 
 įstaigoms
Vykdant LR SAM įsakymą – vaistinių filialams nuo 2016 m. turėti ne mažesnį kaip 60 kv. 

metrų plotą – per 2016 metus dėl šio reikalavimo neatitikimo buvo laikinai sustabdytos dviejų 
Vaistinės filialų, kurie veikė LSMU klinikinės ligoninės Kauno klinikų patalpose, veiklos licen-
cijos, todėl Vaistinės pajamos per 2016 metus sumažėjo.

2016 metais Vaistinės įplaukos už parduotus vaistus siekė 2,2 mln. Eur (7.5.4.1 pav.).
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7.5.4.1 pav. Pardavimų LSMU Vaistinėje dinamika per 2011–2016 metus, mln. Eur

Realizuoto antkainio metinės sumos dinamika parodyta 7.5.4.2 pav.
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7.5.4.2 pav. Realizuoto antkainio, mln. Eur, metinio pokyčio dinamika per 2011–2015 metus

Vaistinėje įrengti gydytojų konsultantų kabinetai buvo toliau efektyviai naudojami konsul-
tuojant Vaistinės klientus aktualiais medikamentinio gydymo klausimais.

Toliau nuolat vykdomos Vaistinės klientų ir Kauno klinikų, kuriose veikia vaistinės filialai, 
pacientų anketinės apklausos siekiant išsiaiškinti klientų poreikius ir geriau juos tenkinti. 

Nuolat didėjo „Linija Basalis“ produktų – emolientų, gaminamų Vaistinėje, pardavimas. Tie-
siogiai gyventojams, taip pat ir didmeninio platinimo įmonėms bei kitoms vaistinėms ir svei-
katos priežiūros įstaigoms per 2016 metus šios linijos produktų buvo parduota už 126,5 tūkst. 
eurų. 
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7.5.5. Naujos priemonės, pradėtos įgyvendinti 2016 metais
Siekdama ugdyti studentų gebėjimus dirbti konkurencinėje aplinkoje, taikydama veiklos 

naudos ir naudingumo principus, Universiteto Vaistinė 2016 metais pradėjo vykdyti naujas 
priemones, didinančias Vaistinės veiklos efektyvumą:

• padidino gaminamų vaistinėje kremų, tepalų ir „Linija Basalis“ kosmetikos preparatų 
realizaciją, įvykdė pirmuosius eksporto tiekimo užsakymus į JAV ir D. Britaniją;

• pradėjo naujo kosmetikos gaminio, turinčio pluoštinių kanapių angliarūgštės ekstrakto, 
serijinę gamybą;

• gavo aštuonių „Linija Basalis“ produktų prekinius ženklus, patvirtinančius valstybinius 
liudijimus;

• padidino vaistažolių mišinių pramoninės gamybos asortimentą ir tiekimą į rinką;
• išplėtė Universiteto Vaistinės informacijos internetinę sklaidą per interneto svetainę 

www.basalis.lt.
Vaistinė toliau tobulino personalo kvalifikaciją, naudodama informacines technologijas (Uni-

versiteto Vaistinėje gaminamų vaistų receptūrų duomenų bazė www.kompleksai.lsmuvaistine.
lt, Vaistinėje parengta nuotolinio mokymo programa).

7.5.6. Universiteto Vaistinės veiklos per 2015 metus rezultatų apibendrinimas
Iš viso per 2016 metus Universiteto Vaistinė:
• garantavo 60 studijų praktikos vietų LSMU MA Farmacijos fakulteto ir užsienio šalių, 

kartu su LSMU dalyvaujančių studentų mainų programoje, studentams;
• pagal pateiktus 12,2 tūkst. vaistų receptų išdavė kompensuojamųjų vaistų;
• savo filialuose aptarnavo daugiau kaip 150 tūkst. gyventojų;
• garantavo geresnį vaistų pasiekiamumą gyventojams, pagamindama daugiau kaip 52,7 

tūkst. vaistų pagal individualius gamybos receptus; 
• padidino Vaistinės gamybos produkcijos tiekimą į kitas šalies vaistines ir sveikatos prie-

žiūros įstaigas.

7.5.7. Vaistinės siekiai 2017 metais
Mažoji programa
Pasiekti, kad 2017 m. ūkinės veiklos rezultatas būtų teigiamas. 

Didžioji programa
1. Padidinti Vaistinės gamybos produkcijos realizavimą per kitas šalies vaistines ir didme-

ninio platinimo įmones.
2. Pradėti Vaistinės gamybos kosmetikos gaminių eksportą į užsienio šalis.
3. Išplėsti Vaistinės kosmetikos gaminių pramoninės gamybos paslaugas kitoms šalies įmo-

nėms.
4. Padidinti vaistažolių gaminių gamybą ir realizaciją. 

7.6. LSMU Veterinarijos akademijos muziejus

7.6.1. Padalinio veiklos sritys
Pagrindinė muziejaus veikla – rinkti, saugoti, eksponuoti, populiarinti muziejines verty-

bes, atspindinčias LSMU Veterinarijos akademijos (VA) bei Lietuvos veterinarijos ir gyvuli-
ninkystės istoriją, mokslo pažangą, asmenybes, reprezentuoti Veterinarijos akademiją, viešinti 
muziejų, propaguoti Universitete rengiamas specialybes bei populiarinti istorinę medžiagą, 
susijusią su veterinarinės medicinos ir gyvulininkystės raida Lietuvoje, jos materialines ir dva-
sines vertybes. Medžiagą panaudoti LSMU studentų mokymo ir ugdymo procese, ekskursijo-
se, edukacinėje veikloje, konferencijose, populiarinant studijas, minėjimuose, žiniasklaidoje, 
leidyboje.
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7.6.2. Padalinio veiklos rezultatai
2016 m. įgyvendinta didžioji dauguma darbo planų. Muziejaus fondas papildytas naujais 

eksponatais. Muziejuje vyko 19 ekskursijų ir 5 ekskursijos po Akademijos miestelio paveldą. 
Muziejus organizavo renginius: minėjimus, parodas, vedė ekskursijas, aktyviai dalyvavo orga-
nizuojant VA 80mečiui skirtus renginius, dalyvavo leidybos veikloje. Toliau buvo tvarkomas 
fondas, muziejaus patalpos.

Muziejinė, ūkinė ir administracinė veikla
Per 2016 m. muziejaus fondas papildytas eksponatais ir pagalbine informacine medžiaga. 

Eksponatų dovanojo veterinarijos gydytojai, buvę Veterinarijos akademijos dėstytojai, darbuo-
tojai bei jų artimieji. Piniginės lėšos eksponatams įsigyti nebuvo naudojamos. 

Skaitytos paskaitos VA Veterinarijos ir Gyvulininkystės fakultetų pirmųjų kursų studentams 
temomis: Lietuvos veterinarijos istorija, gyvulininkystės istorija, liaudies medicina, Veterinari-
jos akademijos rektoriai. Nedidelėms grupėms paskaitos vyko muziejuje.

Muziejuje pravesta 19 ekskursijų. Lankytojai: LSMU VA ir MA studentai, VA absolventai; 
Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių, Alytaus, Raseinių bei kitų Lietuvos miestų gimnazijų mokslei-
viai, LSMU gimnazijos gimnazistai bei svečiai iš Lenkijos, veterinarijos gydytojai, Kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokiniai, miesto visuomenės nariai. 5 ekskursijos surengtos 
po Akademijos miestelio paveldą. 

Muziejus aktyviai dalyvavo organizuojant Veterinarijos akademijos 80mečiui skirtus ren-
ginius: Didžiosios salės fojė ir Centriniuose rūmuose surengė istorinę pasaulinio garso foto-
menininko A. Macijausko parodą „Veterinarijos gydytojai“, dalyvavo sudarant knygą, skirtą 
Akademijos 80mečiui „Laiko ratu“ bei teikė istorinę medžiagą ir skenuotas fotografijas knygos 
straipsnių autoriams, buvo atsakingas už buvusių rektorių – doc. J. Čygo ir prof. R. Karazijos – 
auditorijų stendų ir atminimo lentų informacinį turinį ir parengimą atidarymui, istorinės ir vaiz-
do medžiagos pateikimą tarptautinio renginio „Veterinarijos kongresas 2016“ ir VA 80mečio 
minėjimo istorinių pranešimų autoriams. Bendradarbiaujant su Veterinarijos fakultetu, LSMU 
gimnazijos moksleiviams organizuotas VA Žirgo skulptūros piešinio konkursas, apdovanoti 
komisijos išrinkti geriausieji piešiniai, surengta jų paroda VA Žalčio salėje. Bendradarbiaujant 
su Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika, muziejuje buvo surengtas 20 metų klinikos ju-
biliejinis minėjimas. Parengtas pranešimas apie Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos 
istorijos saugojimą muziejuje. 

 Bendradarbiaujant su katedromis, VA veteranų klubu, dėstytojų šeimų nariais, muziejuje 
vyko ilgamečių pedagogų jubiliejų minėjimai: prof. V. Šarkūno – 90, prof. K. Aleksos – 135, 
rektoriaus prof. R. Karazijos – 80, anatomų: doc. A. Pabijansko – 110, doc. A. Daugėlos – 80, doc. 
A. Padaigos – 80. Surengtos laikinosios jų mokslo leidinių, dokumentų, asmeninių daiktų, ap-
dovanojimų ekspozicijos. Pranešėjams pateiktos skenuotos ir redaguotos nuotraukos bei istori-
nė medžiaga. Už labdaros lėšas muziejus parengė skrajutes buvusio rektoriaus prof. J. Žemaičio 
atminimui įamžinti.

Muziejus dalyvavo tarptautiniame renginyje „Tyrėjų naktis“, kurio metu muziejų aplankė 
per 90 moksleivių iš Raseinių, Tytuvėnų ir Alytaus mokyklų. Jiems parengtos interaktyviosios 
užduotys, reklaminės skrajutės.

Suteiktos konsultacijos: Mokslų akademijos leidiniui – monografijai apie imunologijos raidą, 
Akademijos Žirgo skulptūros restauratoriams, Kauno miesto muziejui, Arklio muziejui, laikraš-
čio „Ūkininko patarėjas“ žurnalistui išsiųsta istorinė informacija straipsniui, pateikta medžiaga 
LSMU padaliniams, VASA atstovams.

Muziejus dalyvauja Lietuvai pagražinti draugijos veikloje: surengtos LSMU VA absolventės, 
savanorės J. Griciūtės fotografijos parodos gamtosaugos tematika ir jų pristatymai Vilniaus ir 
A. Stulginskio universitetų bibliotekose, veterinarijos gydytojo A. Lūžos paroda VA salės fojė 
ir VA Veteranų klubo nario docento, tautodailininko A. Bernatonio tapybos ant senų langinių 
parodos atidarymas VA salės foje.
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Tęsiamas muziejaus fondo tvarkymas – medžiaga tyrinėjama, tikrinama, sisteminama, valo-
ma. Palaikomi ryšiai su VA veteranais, jie padeda muziejui tikslindami istorinius faktus, atpa-
žindami žmones fotografijose ir kt.

Dalyvauta muziejinių vertybių skaitmeninimo mokymuose Lietuvos dailės muziejuje, da-
lyvauta seminare „Standartų taikymas kultūros paveldo išsaugojimo ir atminties institucijo-
se“, Informacinių technologijų mokymo centro mokymuose „Kompozicijos svarba kūrybos 
procese“.

Nuolat prižiūrimos muziejaus patalpos, techninės vaizdo priemonės, vykdomi kiti organi-
zaciniai ir ūkiniai darbai. Muziejuje, ant langų, sumontuotos ritininės užuolaidos apsaugai nuo 
saulės ir šviesos, sutvarkyti nesandarūs langai, kabinete įrengta vieta eksponatams tvarkyti, 
atnaujinta kompiuterinė įranga. Vykdoma administracinė veikla.

7.6.3. 2017 m. darbo planai
• Tęsti archyvinės medžiagos tyrinėjimą ir tvarkymą.
• Tęsti archyvinės medžiagos ir eksponatų rinkimą.
• Nuolatinę ekspoziciją atnaujinti eksponatais. 
• Skaityti paskaitas VF ir GTF pirmojo kurso studentams.
• Padėti rengti žymių veterinarijos ir gyvulininkystės, LSMU VA asmenybių jubiliejinių 

sukakčių minėjimus: doc. V. Petkevičiaus, prof. K. Almino ir kt.; LSMU šokių kolektyvo 
„Džigūnas“ jubiliejų.

• Rengti laikinąsias ekspozicijas, dalyvauti renginiuose, siekiant populiarinti veterinarijos 
ir gyvulininkystės istoriją, asmenybes ir VA muziejų.

• Vesti ekskursijas muziejuje ir Akademijos miestelyje, rengti edukacinę programą apie 
veterinarijos gydytojo profesijos ypatumus.

• Konsultuoti valstybines įmones, muziejus, leidėjus, LSMU padalinius veterinarijos isto-
rijos klausimais.

• Lankyti veteranus, rinkti jų prisiminimus ir muziejinę medžiagą.
• Dalyvauti renginyje „Tyrėjų naktis“.
• Pagal galimybes kelti kvalifikaciją.
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8. VšĮ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 
GIMNAZIJA

8.1. Bendrosios žinios

Pagal 2015 m. rugpjūčio 3 d. Juridinių asmenų registre patvirtintus Gimnazijos įstatus, Gim-
nazijos teisinė forma – viešoji įstaiga. Tai nevalstybinė bendrojo ugdymo mokykla, kurios stei-
gėjas – vienintelis viešosios įstaigos savininkas LSMU.

Gimnazijoje vykdomos pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo prog-
ramos. 

2016 m. gruodžio 31 d. Gimnazijoje dirbo 74 darbuotojai: 59 pedagoginiai darbuotojai (iš jų 
mokytojų – 54) ir 15 aplinkos darbuotojų. Mokytojų skirstinys pagal kvalifi kacines kategorijas: 
7 mokytojai ekspertai, 23 mokytojai metodininkai, 11 vyr. mokytojų, 8 mokytojai, 5 neturi pe-
dagoginio išsilavinimo (2 – šiuo metu mokosi) (8.1.1 pav.). Gimnazijoje dirba 2 pedagoginiai 
darbuotojai, turintys socialinių mokslų daktaro laipsnį, 2 doktorantai (1 – VDU, 1 – LSMU).

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

 Mokytojai  Mokytojai metodininkai
 Vyr. mokytojai  Mokytojai ekspertai

13

17

4

8

15

17

6

9

10

23

5

10

8

23

7

11

8.1.1 pav. Mokytojų skirstinio pagal kvalifi kacines kategorijas palyginimas, vnt.

2016 m. gruodžio 31 d. pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis – 41 metai. Gimnazijoje 
dirba 11 pedagogų, jaunesnių nei 30 metų, 12 pedagogų – 30–39 metų, 17 pedagogų – 40–49 
metų, 16 pedagogų – vyresnių nei 50 metų (8.1.2 pav.).

50 metų ir vyresni (29 proc.)

40–49 metų (30 proc.)

30–39 metų (21 proc.)

Jaunesni nei 30 metų (20 proc.)

8.1.2 pav. Pedagoginių darbuotojų skirstinys pagal amžių, proc.
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Gimnazijoje 2016 m. 25,4 proc. visų pedagoginių darbuotojų sudarė vyrai (8.1.3 pav.).

Moterys (74,6 proc.)

Vyrai (25,4 proc.)

8.1.3 pav. Pedagoginių darbuotojų skirstinys pagal lytį, proc.

2016 m. Gimnazijoje sudaryti 24 klasių komplektai, mokėsi 638 mokiniai: 511 mokinių – pa-
gal pagrindinio ugdymo ir 127 mokiniai – pagal vidurinio ugdymo programą (8.1.4 pav.).

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
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 Pagrindinis ugdymas           Vidutinis ugdymas

446 484 505 511

61
113 120 127

8.1.4 pav. Mokinių skaičius, vnt.

Gimnazijoje mokosi 265 berniukai, 373 mergaitės. Tai sudaro atitinkamai 41,5 ir 58,5 proc. 
(8.1.5 pav.).

Mergaitės (58,5 proc.)

Berniukai (41,5 proc.)

8.1.5 pav. Mokinių skirstinys pagal lytį, proc.

2016 m. stojamąjį testą į 5 klasę laikė 274 mokiniai. Į tris penktų klasių komplektus priimta 81 
mokinys. Konkursas – 3,38 pretendento į 1 vietą.
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Į tris III gimnazijos klasių komplektus priimta 65 mokiniai, pasirinkę biomedicinos arba bio-
socialinių mokslų kryptį. Priėmimas organizuotas dviem etapais: pagrindiniu ir papildomu. 
Pagrindiniame etape mokytis III gimnazijos klasėje priimta 55 gerais įvertinimais pagrindinio 
ugdymo programą LSMU gimnazijoje baigę mokiniai. Papildomame etape, išlaikius stojamąjį 
testą (stojamąjį testą laikė 17 mokinių), priimta 10 mokinių.

Į laisvas vietas I gimnazijos klasėje stojamąjį testą laikė 8 mokiniai – priimta 4. 
2016 m. į Gimnaziją įstojo 29 LSMU bendruomenės narių vaikai. Tai sudaro 32,6 proc. visų 

įstojusių mokinių (8.1.6 pav.). 

Kiti (67,4 proc.)

LSMU bendruomenės narių vaikai 
(32,6 proc.)

8.1.6 pav. Įstojusių LSMU bendruomenės narių vaikų skaičius, proc.

Šiuo metu Gimnazijoje mokosi 122 mokiniai, kurių tėvai – LSMU bendruomenės nariai. Tai 
sudaro 19 proc. visų mokinių (8.1.7 pav., 8.1.8 pav.).

Kiti (81 proc.)

LSMU bendruomenės narių vaikai 
(19 proc.)

8.1.7 pav. Besimokančių LSMU bendruomenės narių vaikų skaičius, proc.

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
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8.1.8 pav. Besimokančių LSMU bendruomenės narių vaikų skaičiaus kaita, proc.
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2016 m. Gimnazijoje įrengta 3D mokomųjų objektų klasė (UAB „Diagnostinės sistemos“ lė-
šomis) ir mobili hibridinių kompiuterių klasė. 2016 m. UAB „Hospitex diagnostics Kaunas“ 
lėšomis įrengtas automatinis išorinis defibliriatorius.

Gimnazijoje atliktas I aukšto koridoriaus paprastasis remontas, parengtas lauko aikštelės, 
pritaikytos sporto ir laisvalaikio poreikiams, projektas.

8.2. Gimnazijos valdymas

Pagal Gimnazijos įstatus aukščiausias valdymo organas yra visuotinis dalininkų susirinki-
mas. Gimnazijai vadovauja visuotinio dalininkų susirinkimo skiriamas direktorius. Aukščiau-
sia Gimnazijos savivaldos institucija pagal įstaigos įstatus yra Gimnazijos taryba, kurią sudaro 
3 tėvų, 3 mokytojų, 3 mokinių ir 2 LSMU bendruomenės atstovai. Gimnazijoje veikia Mokinių 
taryba. Mokinių tėvams atstovauja Gimnazijos tėvų komitetas. 

Gimnazijoje veikia Mokytojų taryba, kuriai vadovauja direktorius. Mokytojų atestaciją vyk-
do Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacinė komisija. 

8.3. Ugdomojo proceso organizavimas

8.3.1. Gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimas
Įgyvendinant ugdymo planą, atsižvelgiant į mokinių, tėvų, bendruomenės poreikius, 2016 

metais priimti sprendimai:
• Dėl pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 

panaudojimo: mokinių ugdymo poreikiams tenkinti panaudota 191 valanda (pagrindi-
nio ugdymo programoje – 128 val., vidurinio ugdymo programoje – 63 val.). Valandos 
panaudotos: pamokoms-konsultacijoms, pasirenkamiesiems dalykams ir dalykų modu-
liams, dalyko papildomoms pamokoms, klasių dalijimui į mažesnes grupes, gabių moki-
nių ugdymui, pasirengimui olimpiadoms, konkursams.

• Dėl ugdymo turinio integravimo nuostatų: organizuotas integruotas žmogaus saugos, 
menų ir technologijų mokymas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose. Pagrindi-
nio ugdymo programos 8 klasėje į biologijos dalyką integruotas biotechnologijų kursas.

• Dėl mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių: pagrindinio ugdy-
mo programoje mokiniai galėjo pasirinkti lietuvių kalbos modulius, užsienio kalbos mo-
dulius, matematikos modulį, gamtos mokslų modulius. Vidurinio ugdymo programoje 
pasiūlyti pasirenkamieji dalykai: braižyba, psichologija, asmens sveikatos ugdymas, eks-
tremalių situacijų medicina, teisė, ekonomika.

• Dėl klasių dalijimo į grupes: pagrindinio ir vidurinio ugdymo turiniui įgyvendinti klasės 
dalijamos į grupes per šių dalykų pamokas: dorinio ugdymo, užsienio kalbų, technologi-
jų, biotechnologijų, informacinių technologijų ir kūno kultūros.

• Dėl dalykų mokymo intensyvinimo: įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, 
Gimnazija intensyvina žmogaus saugos ir pilietiškumo pagrindų mokymą – skiriama 
trys dienos kultūrinės pažintinės veiklos metu.

• Dėl pagilinto dalykų mokymo: nuo 2016 m. rugsėjo pirmos dienos Gimnazijoje įvestas 
pagilintas privalomas prancūzų kalbos mokymas nuo 5 klasės. Toliau tęsiamas pagilin-
tas prancūzų kalbos mokymas 6–8 klasėse, anglų kalbos mokymas 5–7 ir I–II gimnazijos 
klasėse, informacinių technologijų mokymas 8 klasėje, lietuvių kalbos, matematikos ir 
biologijos mokymas II gimnazijos klasėje, lietuvių kalbos, matematikos, anglų, biologijos 
ir chemijos mokymas išplėstiniu kursu III–IV gimnazijos klasėse. Pagrindinio ugdymo 
programos antroje dalyje tęsiamas biotechnologijų mokymas vietoje technologijų, 8 kla-
sėje pradėtas integruotas biologijos ir biotechnologijų mokymas. 

• Dėl mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: mažinant mokinių mokymosi 
krūvį, nuo 2016–2017 m. m. į neformalųjį švietimą integruojamas menų ir technologijų 
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mokymas. Užtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriama daugiau kaip vienas 
kontrolinis darbas, su mokiniais derinamas kitų atsiskaitomųjų darbų laikas, neskiriami 
kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių dienų.

8.3.2. Mokinių pasiekimai ir vertinimas
Mokinių pasiekimai Gimnazijoje sistemingai stebimi ir analizuojami organizuojant diagnos-

tinius (rugsėjo mėn.) ir apibendrinamuosius (gegužės mėn.) testus. Organizuojant testus anali-
zuojami lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, biologijos ir chemijos ugdymo(si) rezulta-
tai. Analizuojant apibendrinamųjų testų rezultatus matyti, kad 2016 m. anglų kalbos mokinių 
gauti balai padidėjo 0,5 balo, chemijos – 0,4 balo, o lietuvių kalbos, matematikos ir biologijos 
rezultatuose stebimas neigiamas 0,1–0,9 balo pokytis.

Bendrieji Gimnazijos mokinių 2016 m. ugdymo(si) rezultatai vertinami pažangumo ir mo-
kymosi kokybės aspektais. 2015–2016 m. m. Gimnazijos mokinių mokymosi vidurkis atitinka 
aukštesnįjį pasiekimų lygmenį ir yra 8,9 balo, mokymosi pažangumas – 100 proc., mokymosi 
kokybė (mokinių, kurie mokosi pagrindiniu ir aukštesniuoju lygmenimis, dalis) – 82,8 proc. 
2015–2016 m. m. pabaigoje buvo 28,8 proc. mokinių, kurių visų mokomųjų dalykų pasiekimai 
aukštesniojo lygmens (181 iš 628 mokinių). Vien dešimtukais besimokančių mokinių 2015–
2016 m. m. buvo 20.

2016 m. 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimai įvertinti dalyvaujant projekte „Standartizuotų moki-
nių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“. Stan-
dartizuotų testų ir mokinių klausimynų rezultatai parodė, kad Gimnazija pagal standartizuotų 
matematikos, gamtos mokslų, skaitymo ir rašymo testų rezultatus yra tarp 16 proc. geriausių 
šalies mokyklų.

2016 m. balandžio mėnesį Gimnazijos 6b klasės mokiniai dalyvavo Nacionaliniame moki-
nių pasiekimų tyrime ir standartizuotų testų užduočių bandyme. Tyrimą vykdė Nacionalinis 
egzaminų centras. Buvo tiriami mokinių matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių 
mokslų pasiekimai ir nuostatos. Mokiniai atliko dviejų mokomųjų dalykų testus, Gimnazijos 6b 
klasės mokinių pasiekimai, palyginti su šalies 6 klasės mokinių pasiekimais, yra 81–139 standar-
tizuotais taškais didesni. 

76 II gimnazijos klasių mokiniai 2016 m. dalyvavo PUPP. Palyginti su 2014 m. ir 2015 m., 
2016 m. PUPP rezultatus, stebimas teigiamas lietuvių kalbos PUPP rezultatų pokytis (2016 m. 
pokytis – 0,5 balo). Gimnazijos mokinių PUPP įvertinimo (balais) vidurkis, palyginti su šalies 
vidurkiu, yra didesnis 2,8 balo (matematikos PUPP) ir 2,2 balo (lietuvių kalbos PUPP). Pagal ša-
lies mokyklų matematikos ir lietuvių kalbos vidutiniškai surinktus PUPP taškus, II gimnazijos 
klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimai yra aukšti.

Pagal surinktų PUPP taškų dalį, 82,7 proc. II gimnazijos klasės mokinių pasiekimai yra aukš-
tesniojo lygmens, 16 proc. – pagrindinio lygmens ir 1,3 proc. (vienas mokinys) nepatenkinamo 
lygmens.

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai parodė, kad pagal lietuvių kalbos, matematikos, 
biologijos, chemijos standartizuotų taškų rodiklius Gimnazija yra tarp 2–3 proc. geriausių šalies 
mokyklų.

Gimnazija 2016 m. kryptingai ir sėkmingai dalyvavo įvairiose miesto, respublikos ir tarp-
tautinėse olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose. Mokiniai už pasiekimus įver-
tinti prizinėmis vietomis, diplomais, pagyrimo raštais, LSMU rektoriaus bei Gimnazijos padė-
komis. 2016 m. Gimnazijos mokiniai Kauno miesto organizuotose mokyklinėse olimpiadose 
užėmė 21 prizinę vietą (iš jų 9 pirmosios). 7 mokiniai buvo pakviesti į respublikines olimpiadas 
(bio logijos, chemijos, fizikos, matematikos ir muzikos). Respublikinėje 5–8 klasių matematikos 
olimpiadoje laimėta III vieta, Šiaulių universiteto organizuotoje matematikos olimpiadoje – I 
vieta, respublikinėje muzikos olimpiadoje – III vieta, respublikinėje informatikos olimpiado-
je – I vieta, respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – II vieta, Europos Sąjungos 
egzamine – III vieta. Kauno miesto konkursuose laimėtos 27 prizinės vietos (iš jų 10 pirmųjų), 
respublikiniuose konkursuose – 233 prizinės vietos (iš jų: 10 pirmųjų, 76 I laipsnio „Olympio“ 
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diplomai, 2 Auksiniai „Kengūros“ diplomai, sporto varžybose – 5 pirmosios vietos). 2016 m. 
buvo sėkmingi mokinių mokomosioms bendrovėms (toliau – MMB): III gimnazijos klasės MMB 
„Foamita“ laimėjo I vietą Nacionaliniame MMB konkurse – mugėje ir iškovojo teisę atstovauti 
Lietuvai Europos konkurse Šveicarijoje. Gimnazijos mokiniai tęsė dalyvavimą mokslinėje vei-
kloje: dalyvavo ES jaunųjų mokslininkų konkurse, skaitė pranešimus trijose respublikinėse mo-
kinių konferencijose. Abiturientas Darius Jokubauskas laimėjo nacionalinį Viešojo kalbėjimo 
konkursą ir sėkmingai atstovavo Lietuvai tarptautiniame konkurse Londone.

8.3.3. Neformalusis vaikų švietimas
Atsižvelgiant į Gimnazijos ugdymo planą ir mokinių neformaliojo švietimo poreikius, 2016 

m. buvo vykdomos 22 neformaliojo vaikų švietimo programos, skirta 56 val. Neformaliojo vai-
kų švietimo veikloje dalyvavo apie 50 proc. Gimnazijos mokinių.

Organizuoti tradiciniai renginiai, renginių ciklai, skirti valstybei svarbioms datoms paminėti, 
pažintinės ekskursijos, profesinio informavimo ir orientavimo renginiai, skelbti įvairūs kon-
kursai, akcijos, vykdyti tarptautiniai projektai, šventės, sporto varžybos. Vyko Laisvės gynėjų 
dienos „Atmintis gyva, nes liudija“ minėjimas, „Vasaris – sveikatos mėnuo“ renginiai, „Kar-
jeros dienos 2016“ renginiai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Tu mažutė, Tu 
telpi visa į Čiurlionio karalių delnus“, Abiturientų šimtadienio šventė, orientavimosi sporto 
varžybos „Atrask Kauną!“, Frankofonijos mėnesiui skirti renginiai, kurių baigiamasis renginys 
vyko KTU Auloje. Organizuotas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos renginys „Chorų 
karai“, Žemės dienai skirti renginiai, Paskutinio skambučio, Mokslo metų pabaigimo šventės, 
Rugsėjo 1-osios šventė „Kartą vienoje karalystėje“, Mokytojo diena, Adventinis rytmetys, užsie-
nio kalbų popietė „Gruodžio svajonės“. Organizuotas kalėdinis bendruomenės koncertas „Ka-
lėdų šviesa mūsų mieste“.

Mokinių taryba iniciavo dalyvavimą akcijoje „Žalgiris – tavo mokykloje“. Gimnazija tapo akty-
viausia akcijos dalyve – gegužės mėn. „Žalgirio“ komandos krepšininkai apsilankė Gimnazijoje.

Gimnazijoje lankėsi Lietuvos teatro, kino ir televizijos aktorius Liubomiras Laucevičius. 
Paskaitą „Aktualios socialinės ir politinės kritikos gimimas“ III–IV gimnazijos klasių moki-
niams skaitė VDU profesorius Gintautas Mažeikis. Mokinių tarybos iniciatyva pradėtas vyk-
dyti projektas „Jaunimas – jauniems“, kurio metu mokiniai organizavo susitikimų ciklą su 
„Misija Sibiras 2016“ dalyviu Raimundu Ušacku, režisieriumi Gildu Aleksa, krepšininku Pau-
liumi Jankūnu.

8.3.4. Švietimo pagalbos teikimas
Švietimo pagalbą Gimnazijoje teikia socialinis pedagogas, psichologas ir sveikatos priežiūros 

specialistas. 
Socialinis pedagogas vykdė pamokų lankomumo ir elgesio taisyklių pažeidimų stebėseną: 

analizavo gautas mėnesio ataskaitas, vedė individualius pokalbius su mokiniais, tėvais, klasių 
vadovais / kuratoriais bei dalykų mokytojais, pasiektus susitarimus fiksavo sutartyse. Atnau-
jintas stendas „Lankomumas“, kuriame skelbiami klasių lankomumo rezultatai. Mažiausiai pa-
mokų praleidusi 6b klasė buvo apdovanota edukacine kelione į Druskininkus.

Socialinis pedagogas atsakingas už socialinės paramos ir mokinių pavėžėjimo organizavimą. 
2016 m. I pusmetį nemokamai maitinami buvo 5 mokiniai, II pusmetį – 1 mokinys. Iš valstybės 
biudžeto lėšų kompensuojama pavėžėjimo iš užmiesčio paslauga 2016 m. I pusmetį naudojosi 
23 mokiniai, II pusmetį – 19 mokinių.

2016 m. psichologas vedė 38 individualias konsultacijas mokiniams, 6 konsultacijas mokinių 
tėvams, 22 individualias konsultacijas klasių vadovams / kuratoriams; vedė 24 klasės valandė-
les patyčių, savižudybių, smurto prevencijos, streso valdymo, laiko planavimo ir emocinių bei 
socialinių įgūdžių temomis; atliko 6 klasių mikroklimato tyrimus, kurių tikslas – išsiaiškinti 
mokinių savijautą bei nustatyti pagrindines problemas, su kuriomis susiduria mokiniai Gim-
nazijoje. Daugiau nei pusė apklaustų mokinių įvertino savo savijautą puikiai. Kartą per savaitę 
psichologas vedė socialinių įgūdžių grupines veiklas 5–6 klasių mergaitėms. Sukūrė ir pristatė 
Gimnazijos mokytojams gabių mokinių atrankos kriterijus. Supažindino LSMU Sveikatos psi-
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chologijos katedros III kurso studentus su psichologo darbo veikla Gimnazijoje. Organizavo ir 
vedė pozityvaus auklėjimo mokymus „STEP“ paauglių tėvams.

Gimnazijoje sudarytos galimybės studentams atlikti socialinio pedagogo ir psichologo prak-
tiką: socialinis pedagogas vadovavo studento iš KTU socialinės pedagogikos praktikai; psicho-
logas vadovavo studento iš LSMU psichologijos praktikai.

2016 m. sveikatos priežiūros specialistas vedė 2 integruotas sveikatos ugdymo ir etikos pa-
mokas sveikos mitybos temomis 7 klasių mokiniams, klasės valandėles įvairiomis temomis, 
organizavo ir vedė pirmosios pagalbos mokymus „Mes galime išgelbėti gyvybę“ 5–8, I–IV g. 
klasių mokiniams. Kaip naudotis automatiniu išoriniu defibliriatoriumi, mokyti visi Gimnazijos 
darbuotojai. 

II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos 
organizuotame projekte „Žingsniai į sveikesnį gyvenimą“, skirtame psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo profilaktikai. Paskaitas mokiniams skaitė LSMU studentai.

Dalyvauta Valstybinio psichikos sveikatos centro skelbtoje priklausomybių prevencijos ak-
cijoje „VIA“, kuri buvo skirta mokinių savišvietai, kūrybiškumui skatinti, blaiviai / be priklau-
somybių gyvensenai ugdyti.

Gimnazija prisijungė prie iniciatyvos minėti Europos judumo savaitę, organizuotos įvairios 
tarpklasinės mokinių varžybos.

Dalyvauta Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių stendų konkurse „Kaip aš įveikiu stresą“ 
ir Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų konkurse „Sveikatos aruodas“.

Minint Tarptautinę dieną be rūkymo II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Kauno m. savi-
valdybės Visuomenės sveikatos biuro organizuotoje konferencijoje „Kauno moksleiviai be ža-
lingų įpročių“. Konferencijoje mokiniai skaitė pranešimą ir demonstravo pačių sukurtą vaizdo 
klipą „Laisvalaikis be psichoaktyvių medžiagų“.

8.3.5. Ugdymas karjerai
Gimnazijoje ugdymas karjerai integruotas į visų dalykų turinį, klasės vadovų / kuratorių 

veiklą ir neformalųjį vaikų švietimą. 
Ugdymo karjerai darbo grupė organizavo Karjeros dienos renginius Gimnazijoje: 5–8 klasių 

mokiniai vyko į tėvų darbovietes, IV gimnazijos klasių mokiniams organizuota išvyka į parodą 
LITEXPO parodų rūmuose „Studijos’2016“. III–IV gimnazijos klasių mokiniams organizuotos 
LSMU Karjeros centro ir Studentų atstovybės paskaitos. Sausio mėnesį organizuotas susitikimas 
III–IV gimnazijos klasių mokiniams su LSMU bei užsienyje biomedicinos mokslus studijuojan-
čiais buvusiais Gimnazijos abiturientais, o spalio mėnesį organizuota Gimnazijos absolventų ir 
III–IV gimnazijos klasių mokinių diskusija „Nuo mokyklos iki universiteto“.

Siekiant efektyvesnio mokinių mokymo(si) buvo atliktas 8 klasių mokinių mokymosi stilių 
tyrimas, Tyrimo rezultatai buvo pristatyti mokiniams ir jiems dėstantiems mokytojams, pateik-
tos rekomendacijos, kaip dirbti su skirtingą mokymosi stilių naudojančiais mokiniais.

Vyresniųjų klasių mokiniai nuolat konsultavosi su švietimo pagalbos specialistais ugdymo 
karjerai klausimais, atliko profesijų ir savęs pažinimo testus, nusistatė mokymosi stilius.

2016 m. pavasarį buvo atliktas „Gimnazistų ugdymo karjerai poreikio tyrimas“, kurio duo-
menys parodė, kad 33 proc. gimnazistų yra sunku planuoti savo ateitį, o 32 proc. mokinių su-
siduria su ateities planavimo sunkumais, nes turi daug pasirinkimų, tačiau negali išsirinkti ge-
riausio.

8.4. Bibliotekos – informacinio centro veikla

Gimnazijos bibliotekos fonduose yra 1668 leidiniai, 9062 vadovėliai, sukaupti 375 elektroni-
niai ištekliai (CD, DVD, filmai, e. knygos įvairių mokomųjų dalykų pamokoms), užprenume-
ruota 8 spaudiniai. Biblioteka papildyta mokymo priemonėmis, vadovėliais ir grožine literatūra 
už 18 863,71 Eur. Sukauptas enciklopedijų, žodynų, žinynų, kompaktinių diskų, mokomųjų 
kompiuterio programų fondas. 
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Bibliotekos erdvėse įkurta 16 darbo / mokymosi vietų, 10 + 1 darbo / mokymosi vieta su pri-
eiga prie interneto, daugiafunkcio aparato (spausdinimas, kopijavimas, skenavimas). 

Bibliotekos informaciniame ekrane demonstruota 7 ir I gimnazijos klasių mokinių parengtos 
skaidrės. Skelbta 19 virtualiųjų parodų, skirtų valstybės švenčių bei rašytojų ir poetų jubilieji-
nėms datoms paminėti.

8.5. Veiklos kokybės stebėsena ir tyrimai

2016 m. Gimnazijoje vykdyti tyrimai:
• Tyrimas „Pamokos didaktinio veiksmingumo vertinimas“ (tyrimo vadovas prof. habil. 

dr. G. Merkys). 
• Tyrimas „Socialinio emocinio intelekto kompetencijų įvertinimas“ (tyrimo vadovė licen-

cijuota NLP trenerė Nomeda Marazienė). 
• Penktų klasių mokinių mikroklimato tyrimas (tyrimą atliko psichologė Juneta Zelmi-

kienė). 
• Tyrimas „Diferencijuoto mokymo/si organizavimas gimnazijoje“ (tyrimą atliko direkto-

riaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Adomavičienė ir pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
skyriaus vedėja Jolita Jukštaitė). 

• Tyrimas „Mokyklos veiklos vertinimas“ (tyrimą atliko direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui Jolita Jukštaitė). 

• Lietuvos nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas (dalyvavo 6b klasė). 
• Neformaliojo vaikų švietimo poreikio tyrimas. I–IV gimnazijos klasių mokinių „Ugdymo 

karjerai poreikio tyrimas“.
• Penktų klasių mokinių adaptacija ir klasių mikroklimato tyrimai.
• 8, I gimnazijos klasių mokinių „Mokymosi stilių tyrimas“.

8.6. Pedagogų atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas

Pedagogų atestaciją organizuoja Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psicho-
logus) atestacinė komisija. Per ataskaitinius metus vyko du posėdžiai: birželio 9 d. dviem moky-
tojams buvo suteiktos aukštesnės kvalifikacinės kategorijos (Martynui Zaveckui – matematikos 
mokytojo metodininko, Giedrei Druskienei – muzikos mokytojo eksperto), gruodžio 28 d. aukš-
tesnės kvalifikacinės kategorijos buvo suteiktos keturiems mokytojams (Eglei Milčei – fizikos 
vyresniojo mokytojo, Jurgitai Žulpienei – istorijos vyresniojo mokytojo, Elenai Juotkienei – bio-
logijos mokytojo metodininko, Mantvydui Randžiui – tikybos mokytojo metodininko).

Gimnazijoje toliau diegiamas kryptingas pedagogų kvalifikacijos kėlimo modelis. Šio mo-
delio esmė – pedagogai tobulina tuos gebėjimus ir kompetencijas, kurie svarbūs įgyvendinant 
strateginius Gimnazijos tikslus ir uždavinius, yra susiję su pedagogo savęs vertinimo ir įsiverti-
nimo procesu, stiprybių plėtojimu ir silpnybių pašalinimu. 

Pedagogams buvo organizuoti šie mokymai: „Itin gabių vaikų ugdymas: užsienio šalių patir-
tis ir projekcija į Lietuvą“, metodinė diena „Tarp rizikos ir nuobodulio: arba mokymasis tiriant“.

2016 m. keturių Gimnazijos pedagogų komanda tęsė dalyvavimą tarptautiniame projekte 
ATS2020 („Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas 2020“). Mokytojai ir mokiniai dalyvavo testavime.

2016 m. lapkričio mėn. Gimnazijos mokytojų komanda vyko į kasmetinę švietimo parodą 
„Mokykla 2016“. 2016 m. vasario mėn. 29 pedagogai dalyvavo švietimo parodoje DIDACTA 
Vokietijoje. 

Gimnazijoje buvo organizuoti mokymai „EQ (emocinis intelektas) asmeninė ir tarpasmeninė 
lyderystė“ bei „Komandos formavimo praktika“.

2016 m., palyginti su 2015 m., daugiau pedagogų dalyvavo nuotoliniuose kvalifikacijos tobu-
linimo renginiuose. Juose savo kompetencijas tobulino 17 mokytojų, 14 iš jų – dalykinėje srityje, 
2 – IT panaudojimo ir 1 – asmeninio tobulėjimo.
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Gimnazijos pedagogai kvalifikaciją tobulino šiose srityse: dalykinėje, švietimo naujovių, mo-
kymo metodų taikymo ir pamokos organizavimo, klasės valdymo, IT naudojimo, pilietiškumo 
ugdymo, asmeninio tobulėjimo, mokinių pasiekimų vertinimo, bendradarbiavimo ir karjeros 
ugdymo. Daugiausia pedagogų dalyvavo mokymo metodų taikymo (45 mokytojai) ir dalykinių 
kompetencijų tobulinimo seminaruose (35 mokytojai).

Gimnazijos pedagogai 2016 m. aktyviai skleidė savo patirtį seminarų, konferencijų, kitų me-
todinių renginių metu. Per 2016 m. Gimnazijos mokytojai vedė 18 atvirų ir 18 integruotų pamo-
kų Gimnazijos bei Kauno miesto pedagogams. Dalyvavo šešiuose šalies projektuose: „CLILiG@
Litauen“, UPC projekte „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, „Lietuvos Junior Achie-
vement MMB projektai“, „DofE“, „Žaliausia klasė“, „ATS2020“.

8.7. Gimnazijos tarptautinė veikla

2016 m. Gimnazija kryptingai tęsė prancūzų kalbos pagilinto mokymo programą. 2016 m. 
rugsėjo 1 d. visi penktų klasių mokiniai pradėjo mokytis prancūzų kalbos imersijos metodu. 
Prancūzų kalbą kartu su Gimnazijos mokytojais pradėjo mokyti prancūzų pedagogas Benjami-
nas Speelmanas.

2016 m. Gimnazijos mokiniai laikė tarptautinius DELF egzaminus: 14 mokinių laikė A1 lygio 
egzaminą (visi mokinai išlaikė), 34 mokiniai laikė A2 lygio egzaminą (2 mokiniai neišlaikė).

Trečius metus iš eilės Gimnazijos prancūzakalbiai mokiniai dalyvauja tradiciniame tarptauti-
niame mokinių teatrų festivalyje „Pirmoji uždanga“ („Premiers Rideaux“). Gimnazijos atstovai 
sutiko perimti festivalio organizavimo teisę ir 2017 m. festivalis vyks Kaune.

Gimnazija tradiciškai dalyvavo daugelyje Frankofonijos mėnesiui skirtų renginių. Baigiama-
jame renginyje mokiniai parengė poezijos skaitymus.

2016 m. gruodžio 7 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus tarptautiniu prancū-
zų licėjumi. 

Gruodžio mėn. prancūzakalbiai mokiniai, jų tėvai, mokytojai, Kauno m. frankofonai organi-
zavo renginį „Partnerių kalėdos“.

Balandžio mėn. 9–18 d. Gimnazijos delegacija, sudaryta iš 10 mokinių, keturių mokytojų ir 
LSMU tarptautinių ryšių koordinatorės Ingridos Krasauskienės, dalyvavo projekto „MBA – 
LSMUG – HH viena šeima“ vizite Našvilyje, JAV. Delegacijos nariai susipažino su Montgome-
rio Bell Academy ir The Harpeth Hall mokyklomis, ugdymo sistema, lankėsi pamokose, aptarė 
bendradarbiavimo projektus, aplankė miesto ir valstijos kultūrinius ir istorinius objektus. Bir-
želio mėn. projektas buvo tęsiamas Lietuvoje. Į Gimnaziją atvyko mokinių ir keturių mokytojų 
delegacija iš Našvilio. 

2016 m. toliau tęsiamas tolerancijos ir humanizmo projektas „Mes ir Sugihara“. Viena iš pro-
jekto partnerių – Palm Beach Middle School, Floridoje, JAV. Projekto koordinatorės mokyklose 
partnerėse – anglų kalbos mokytojos Toshimi Abe ir Vilma Račkauskienė. Projekto tikslas – su-
pažindinti mokinius su Japonijos diplomato Lietuvoje Ch. Sugiharos asmenybe ir jo žygdarbiu, 
išgelbėjant tūkstančius žydų tautybės žmonių. 

2016 m. rugpjūčio mėn. vyko kitas projekto „Mes ir Sugihara“ etapas. Grupė mokinių, mo-
kytojų, studentų iš Shanon Gakuen mokyklos Fujisawoje, Japonija, lankėsi Gimnazijoje. 2017 m. 
birželio mėn. Gimnazijos mokinių ir mokytojų grupė lankysis Shanon Gakuen mokykloje Japo-
nijoje.

Buvo tęsiamas tarptautinio projekto „Gamtosauginių mokyklų tinkas“ vykdymas. Gimnazija 
2016 m. buvo apdovanota Žaliąja vėliava ir gavo Tarptautinį gamtosauginių mokyklų progra-
mos sertifikatą. 

7b klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame programos eTwinning projekte „Begegnung 
durch deutsche Sprache“ – su Čekijos ir Švedijos partnerinių mokyklų mokytojais ir mokiniais 
vykdytos bendros edukacinės veiklos.
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8.8. Bendradarbiavimas su LSMU

Bendradarbiavimas su LSMU skirtas ugdymo procesui, jo turiniui tobulinti, mokinių karjerai 
planuoti, ilgalaikei Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcijai kurti ir sveikatai ugdyti.

2016 m. kartu su LSMU laikraščio „Ave vita“ redakcija išleisti keturi laikraščio „LSMUkas“ 
numeriai.

LSMU atsovai skaitė paskaitas: „Apie inkstus ir jų veiklą“, „Apsinuodijimai“, „Stojimo sąly-
gos ir studijos LSMU“. LSMU Karjeros centras organizavo ir skaitė paskaitas III–IV gimnazijos 
klasių mokiniams apie studijas LSMU.

Kuriant ilgalaikę Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepciją, tęsiamas bendradarbiavimas 
su Visuomenės sveikatos fakultetu, Kauno klinikomis, LSMU mokslo institutais. 2016 m. šioje 
srityje vykdytos veiklos:

• Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojai rezidentai organizavo 
paskaitų ciklą apie lytinį švietimą. Organizuota lytinės brandos švietimo paskaita 6 
klasių mergaitėms „Tarp mūsų, mergaičių“, lektorė gydytoja Palmyra Bernotienė. 

• Dalyvauta LSMU Neuromokslų instituto kartu su partneriais organizuotame renginyje 
„Apsinuodijimų prevencijos savaitė & Smegenų pažinimo savaitė“. Gimnazijoje lankė-
si ir paskaitas skaitė Kauno klinikų prof. Jonas Šurkus. LSMU ligoninės Kauno klinikų 
Traumų ir skubios pagalbos centro direktorius Kęstutis Stašaitis vedė „Pirmosios pagal-
bos“ mokymus mokytojams ir III gimnazijos klasių mokiniams.

• Dalyvauta Veterinarijos akademijos Maisto saugos ir kokybės katedros renginyje „Sau-
gus ir sveikas maistas“.

• Dalyvauta Veterinarijos akademijos organizuotoje „Sveiko ir saugaus maisto šventėje“ ir 
„Žirgo skulptūros“ piešinių konkurse.

• II gimnazijos klasių mokiniai skaitė pranešimą Alytuje vykusioje tarptautinėje gydytojų 
frankofonų konferencijoje „XXI amžiaus medicinos iššūkiai“.

• Kartu su Kauno klinikų Traumų ir skubios pagalbos centru organizuotas pasirenkamo 
„Karo medicinos“ dalyko mokymas.

• Kartu su Kauno klinikų Kraujo centru organizuota Kraujo donorystės akcija.
• Dalyvauta LSMU Studentų atstovybės organizuotame renginių cikle „Gerumo savaitė“.
• III–IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo LSMU studentų mokslinės draugijos organi-

zuotame projekte „Studentas vienai dienai“.
• Organizuota Sveikatos ugdymo diena. Dalyvavo 56 įvairių sričių specialistai.
Plėtojant mokinių tyriminius gebėjimus, bendradarbiaujama su LSMU studentų moksline 

draugija, Farmacijos fakultetu, Kauno klinikomis. Daliai kultūrinės, pažintinės, sportinės, pro-
filaktikos, projektinės veiklos renginių panaudota LSMU praktikos ir mokslo bazė. Per 2016 m. 
vykdytos šios mokinių tyriminių gebėjimų ugdymo veiklos:

• Pradėtas vykdyti projektas „LSMU gimnazijos moksleiviai Farmacijos fakultete“. Per 
ataskaitinį laikotarpį penki Gimnazijos mokiniai kartu su Universiteto dėstytojais atliko 
12 praktinių chemijos srities tyrimų.

• II gimnazijos klasės mokinė Glorija Godvaišaitė kartu su LSMU pirmojo kurso studentu 
Oskaru Godvaišu pradėjo tyrimą „Formaldehido eksperimentinis tyrimas elektroninių 
cigarečių garuose“.

• LSMU dėstytojai II gimnazijos klasės mokiniui Augustui Skaudickui padėjo pasirengti 
respublikiniam jaunųjų tyrėjų konkursui „Idėjų mugė“.

• Plėtodami mokslinę veiklą, LSMU studentai ir mokslo darbuotojai Gimnazijoje vykdė 
mokinių apklausas ir pateikė jų rezultatus. 2016 m. Gimnazijoje vykdyti šie tyrimai: 

• „Moksleivių požiūris į elektroninių cigarečių vartojimą ir jo reikšmė su rūkymu susiju-
siam elgesiui.
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• „Reabilitacijos įstaigose besigydančių ir sveikų vaikų gyvenimo kokybė“.
• „Moksleivių požiūrio į efektyvias tabako kontrolės priemones vertinimas Kauno X ir 

Kauno rajono Y ugdymo įstaigose“.
• „Vyresniųjų klasių mokinių odontologinė patirtis: nerimas, baimės, jų žinios apie dantų 

traumas“.
Plėtodama bendradarbiavimą ugdymo turinio tobulinimo srityje Gimnazija tęsė mokinių 

rengimą olimpiadoms ir konkursams bendradarbiaudama su LSMU studentais: tarptautiniams 
debatams anglų kalba, vyresnių klasių mokinių rengimo biologijos olimpiadoms veiklą. 

8.9. Finansai

Gimnazija 2016 m. buvo finansuojama iš šių šaltinių:
• dalininko lėšos (aplinkos darbuotojų darbo užmokesčiui, komunalinėms ir kitoms pas-

laugoms apmokėti);
• tikslinė valstybės biudžeto dotacija – mokinio krepšelio lėšos;
• tikslinė savivaldybės biudžeto dotacija – lėšos 5–8 ir I–IV g. klasių mokiniams pavežėti;
• tėvų įnašų už ugdymą lėšos skirtos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui, pre-

kėms ir paslaugoms, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti;
• kitos lėšos, gautos už Gimnazijos teikiamas paslaugas, skirtos finansuoti darbuotojų kva-

lifikacijos kėlimą, organizuoti mokinių nuvežimą į konkursus, olimpiadas, sporto varžy-
bas ir pan.;

• labdara ir parama. 2016 m. Gimnazija didžiausią paramą gavo iš 2 proc. gyventojų pa-
jamų mokesčio – 16 475,77 Eur, kurių didžioji dalis bus skirta ilgalaikiam turtui įsigyti, 
kvalifikacijai kelti, iš UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ buvo gauta 14 000,00 Eur – 
šios lėšos bus panaudotos 2017 m. strateginiams tikslams ir pagrindiniams uždaviniams, 
numatytiems Gimnazijos strateginės plėtros gairėse, įgyvendinti, tėvų parama sudarė 
2 902,90 Eur. 

Gimnazijos gautos lėšos pagal finansavimo šaltinius pateiktos 8.9.1 lentelėje.

8.9.1 lentelė

Gimnazijos gautos lėšos per 2016 metus, Eur
Finansavimo šaltinis Paskirtis Gautos lėšos, Eur

Dalininko investuotos lėšos Piniginės lėšos 258 500,00 258 500,00
Valstybės ir savivaldybės 
biudžetų asignavimai

2.1. Mokinio krepšelis 765 700,00 776 077,56
2.2. Valstybinių brandos egzaminų vertinimas 2 277,56
2.3. Savivaldybės biudžeto lėšos 8 100,00

Kitos gautos lėšos 3.1. Tėvų įnašai už ugdymą 369 142,38 388 939,23
3.2. Lėšos, gautos už suteiktas paslaugas 19 796,85

Paramos lėšos 33 378,67 33 378,67
Tėvų tiksliniai įnašai (gebėjimų vertinimas) 810,00 810,00
Mokytojų tiksliniai įnašai (kvalifikacijai) 765,00 765,00

Iš viso: 1 458 470,46



231

2016 m. gautų lėšų panaudojimas pateiktas 8.9.1 ir 8.9.2 lentelėse.

8.9.2 lentelė

Gautų lėšų panaudojimas per 2016 m., Eur
Paskirtis Lėšos, Eur

Darbo užmokestis 832 087,68
Socialinio draudimo įmokos ir garantinis fondas 257 847,82
Išlaidos prekėms, paslaugoms, paprastajam remontui 224 434,47
Ilgalaikio turto nebaigta statyba 25 516,65
Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti 17 883,35

Iš viso panaudota lėšų: 1 357 769,97

8.9.3 lentelė

Gautų lėšų panaudojimas prekėms, paslaugoms, paprastajam remontui per 2016 m., Eur
Paskirtis Lėšos, Eur

1. Išlaidos prekėms (mokomosioms priemonėms, ūkiniam inventoriui ir kitam 
trumpalaikiam turtui)

71 296,62

2. Paprastojo remonto išlaidos 12 964,50
3. Išlaidos 
paslaugoms

Gimnazijos apsauga 38 982,37 140 173,35
Komunalinės ir ryšio paslaugos 35 087,41
Kvalifikacijos kėlimas 15 169,27
Mokinių vežimo paslauga 8 100,00
Kopijavimo paslaugos 6 074,15
Komandiruotės 5 036,07
Transporto paslaugos 5 032,00
Pastato atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų auditas 4 343,90
Moksleivių gebėjimų vertinimas, pažintinė veikla ir profesinis 
orientavimas, dalyvavimas konkursuose, mugėse

9 079,76

Valdymo sistemų priežiūros ir kitos IKT paslaugos 3 761,74
Rekreacinės zonos projektavimo paslauga 1 000,00
Kitos paslaugos (banko paslaugos, kilimėlių nuoma, kenkėjų 
kontrolės paslaugos, draudimo, ūkio išlaidos)

8 506,68

Iš viso: 224 434,47
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9. PRAKTINIO MOKYMO IR BANDYMŲ CENTRAS

Viešoji įstaiga LSMU praktinio mokymo ir bandymų centras veiklą pradėjo 2009 metų sausio 
20 dieną.

Viešoji įstaiga LSMU praktinio mokymo ir bandymų centras – tai studentų praktinio moky-
mo ir mokslinių tiriamųjų darbų atlikimo vieta, kur laikomi gyvuliai mokslo ir studijų porei-
kiams tenkinti. Centras – išsilaiko tik iš savo gamybinės veiklos, parduodamas pieną, galvijus, 
grūdus, suteikdamas paslaugas (žr. 9.1. lentelę). Pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinį 
laikotarpį pajamų struktūroje sudaro 100 proc.

Per 2016 metus centre pirminius praktinius įgūdžius įgijo 966 studentai, vienas studentas 
centro fermose vidutiniškai išbuvo 2,38 val. Studentai pagal praktinio mokymo programą su-
sipažino su praktiniu darbu, atliko praktines užduotis. Per ataskaitinį laikotarpį 79 rezidentai 
centro fermose atliko bandymus ir tobulino įgūdžius. 

Ataskaitiniu laikotarpiu centre įvykdyti bandymai:
1. Veršelių girdymo pieno pakaitalu Polmass Milk Orange tyrimas.
2. Karvių pieno riebalų rūgščių sudėties tyrimas.
Per 2016 m. buvo surengti 3 seminarai gyvulininkystės ir veterinarinės medicinos klausi-

mais, propaguojant naujausius mokslo pasiekimus. Centre lankosi ir patirtimi dalijasi ūkininkai 
iš visos Lietuvos ir kaimyninių valstybių. 

Pagrindiniai veiklos planai ateinantiems finansiniams metams:
1. Sutelkti mokslo ir verslo struktūras bendram tikslui: studentų praktinio mokymo ir prak-

tinių įgūdžių gerinimui.
2. Efektyvinti turimos žemės ūkio technikos panaudojimą.
3. Optimizuoti ūkinę veiklą.
4. Vykdyti įvairaipusę ekonominę veiklą, bendradarbiauti su partneriais.
5. Dalyvauti projekte „Inovacijų vartai“.
6. Sumažinti gyvulininkystės produkcijos savikainą ne mažiau kaip 3 procentais.
7. Padidinti pieno gamybos apimtis ne mažiau kaip 5 procentais lyginant su 2016 metais.
8. Parengti verslo planą pieno produktų gamybai.

9.1 lentelė

Praktinio mokymo ir bandymų centro gamybiniai rodikliai
Eil.
Nr.

Rodiklių pavadinimas Mato 
vnt.

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

1. Gyvulių skaičius 12–31 vnt. 484 504 505 495 471 463
2. Iš jų – melžiamų karvių vnt. 245 221 237 226 230 237
3. Primelžta pieno t 1386 1539 1564 1381 1310 1521
4. Primilžis iš karvės l 7001 7269 7240 6739 6669 7968
5. Grūdinių kultūrų plotas ha 308,95 330,69 300,20 326,35 325,66 301,23
6. Prikulta grūdų t 1321 1329 1305 1909 1889 1491
7. Derlingumas cnt/ha 42,7 40,02 43,47 58,51 58,00 49,50
8. Darbuotojų skaičius vnt. 49 48 45 39 38 41

Iš jų – darbuotojai,  
dirbantys 0,5 etato

vnt. 6 6 4 4 3 4
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10. RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS TARNYBA

Pagrindiniai Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) uždaviniai: didinti 
Universiteto žinomumą ir kurti jo įvaizdį, populiarinti vykdomas studijų programas, moksli-
nius tyrimus ir sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. 

Tarnyba savo veiklą pradėjo 2016 m. rugsėjo 1 d., perimdama dalį kitų Universiteto padali-
nių funkcijų. 2017 sausio 2 d. Tarnyboje dirba 5 darbuotojai: 4 dirba visu etatu, 1 – puse etato. 

2016 m. Tarnybos darbo rezultatai (įskaitant tęstinius darbus iki Tarnybos įkūrimo):
• Nagrinėta aukštojo mokslo rinka Lietuvoje.
• Įvardytos silpnosios ir stipriosios Universiteto bei jo vykdomų programų sritys, įvertin-

tos galimybės.
• Iškelti išorinės ir vidinės komunikacijos tikslai ir prioritetai.
• Įvardyta Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos tikslai ir funkcijos, parengti pareiginiai 

Tarnybos nuostatai.
• Perkelti iš kitų padalinių darbuotojų, kurių funkcijos reikalingos Tarnybos tikslams pa-

siekti, etatai.
• Bendradarbiaujant su Informacinių technologijų centru (ITC) įvertintos priemonės, 

kuriomis bus siekiama didinti Universiteto matomumo internetinėje erdvėje reitingą 
(„Webometrics Ranking of World Universities“). 

Pagal „Webometrics Ranking of World Universities“ vertinimo sistemą 2016 m. LSMU rei-
tingas Lietuvoje pakilo iš 7 į 6 vietą. Palyginti su 2015 m. vertinimu, pagerėjo „Openess“ ir 
„Excellence“ reitingo sudedamųjų dalių rodikliai.

• Peržiūrėtos su Tarnybos veikla susijusios galiojančios sutartys, įvertintas jų naudingumas.
• Parengtas Tarnybos darbų planas. 
• Stiprinta komunikacija Universiteto bendruomenės viduje: tęsiamas savaitraščio „Ave 

vita“ leidimas, labiau išnaudota komunikacija el. priemonėmis. Išleisti 43 savaitraščio 
numeriai, kurių tiražas 1000 iki 1300 vnt., išleisti savaitraščio priedai studentams ir moks-
leiviams.

• Paskelbta daugiau kaip 200 naujienų Universiteto svetainėje.
• Surengtos spaudos konferencijos žiniasklaidai.
• Bendradarbiauta viešinant Universiteto renginius.

2017 m. Tarnybos uždavinių bus siekiama šiomis priemonėmis:
• Tobulinant internetinę Universiteto svetainę ir užtikrinant efektyvią komunikaciją joje.
• Gerinant tiesioginį bendradarbiavimą su žiniasklaida.
• Gerinant komunikaciją socialiniuose tinkluose.
• Kuriant ir stiprinant Universiteto identitetą.
• Viešinant intelektinės nuosavybės rezultatų pavyzdžius.
• Bendradarbiaujant su kitais padaliniais, palaikant ryšį su socialiniais ir verslo partneriais.
• Bendradarbiaujant su kitais padaliniais, ugdant sveiką, kūrybingą, socialiai atsakingą 

Universiteto bendruomenę, jos tarptautiškumą, stiprinant tarpusavio ryšį tarp jos narių.
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11. VIDAUS AUDITO TARNYBA

Vidaus audito tarnyba yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Universiteto rektoriui, kuris ga-
rantuoja vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą. 

Vidaus audito tarnybai nebuvo daromas poveikis, kai buvo planuojami ir atliekami vidaus 
auditai bei pateikiami vidaus audito rezultatai. 

Vidaus audito tarnyba yra nepriklausoma nuo vertinamos LSMU veiklos, Universiteto atlie-
kamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga. Vidaus auditoriai nedalyvauja val-
dant Universitetą. Vidaus auditoriai, siekdami išsaugoti objektyvumą, nedalyvauja nustatant ir 
įgyvendinant Universiteto vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) procedūras.

Vidaus audito tarnybos vidaus auditoriams Universitete sudarytos sąlygos nuolat tobulinti 
savo žinias, profesinius įgūdžius ir gebėjimus. 2016 metais kvalifikacijai kelti skirta 56 valandos.

2016 metais atlikti 5 veiklos ir valdymo vidaus auditai – atliktas atrankinis LSMU studijų 
procesą vykdančių padalinių vertinimas, tvarkaraščių parengimo ir auditorijų užimtumo verti-
nimas, projektinių lėšų bei Universiteto transporto panaudojimo vertinimai, Universiteto ben-
drabučių komisijos posėdžių metu priimamų sprendimų procedūrų, studentų apgyvendinimą 
bendrabutyje reglamentuojančių dokumentų vertinimas. Metų laikotarpiu vertintos Universi-
teto ilgalaikio materialiojo turto nuomos organizavimo procedūros ir jų atlikimo eiga, buvo 
vykdomi atrankiniai Universiteto pirkimo techninių užduočių, pirkimo dokumentų, sutarčių 
vertinimai, stebėtos Universitetui priklausančio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
atliekamos metinės inventorizacijos procedūros.

Vidaus auditoriai stebėtojo teisėmis dalyvavo įvairiose komisijose, darbo grupėse.
Atsižvelgiant į ataskaitose pateiktų išvadų ir rekomendacijų reikšmingumą, per visus me-

tus vykdytas pažangos stebėjimas – veikla po audito. Visos 2016 m. pateiktos rekomendacijos 
yra susijusios su Universiteto vidaus kontrolės procedūrų stiprinimu, jų sukūrimu, veikimu 
ir tobulinimu. Vidaus auditoriai analizavo, kaip vykdomas vidaus audito ataskaitose pateiktų 
rekomendacijų įgyvendinimas, ar skiriamas tinkamas dėmesys papildomoms vidaus kontrolės 
procedūroms kurti. Atkreiptas dėmesys, kad dėl įvairių veiklos ir (ar) valdymo pokyčių Univer-
sitete ilgėja rekomendacijų įgyvendinimo terminai.

11.1 lentelė

Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą 
Nr. Rekomendacijų stebėsena Rekomendacijų skaičius
1. Neįgyvendinta iki 2016-01-01 9
2. Pateikta 2016 metais 9
3. Įgyvendinta 2016 metais 12
4. Neteko aktualumo 2016 metais 2
5. Įgyvendinimas tęsiamas 4

Iki kiekvienų metų kovo 1 d. Finansų ministerijai parengiama ir pateikiama metinė Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita. Universiteto rektorius 
kiekvienais metais teikia ataskaitą apie Universiteto finansų kontrolės būklę. Universitete dė-
mesys skiriamas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatoms įgyvendinti, analizuo-
jama esama padėtis ir imamasi reikalingų veiksmų siekiant teigiamų pokyčių, nustatant naujas 
(arba atnaujinant jau patvirtintas) vidaus kontrolės procedūras. 
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PRIEDAI

1 priedas

Studijų nutraukimo statistika pagal fakultetus ir programas 2015–2016 m. m.

Programa Kursai Studijų nutraukimo priežastys
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medicina  
(vientisosios)

I kursas 12    1 13 313 4,2
II kursas 4 4 299 1,3
III kursas 3 1 4 310 1,3
IV kursas 2 1 3 319 0,9
V kursas 1 1 2 309 0,6
VI kursas 0 262 0,0

Iš viso: 21 1 3 0 1 26 1812 1,4
Medicina  
(vientisosios,  
anglų k.)

I kursas 5  1   6 106 5,7
II kursas 5 1 6 103 5,8
III kursas 3 2 1 6 96 6,3
IV kursas 3 2 5 76 6,6
V kursas 0 62 0,0
VI kursas 2 2 39 5,1

Iš viso: 16 0 8 1 0 25 482 5,2
Medicininė ir  
veterinarinė  
genetika  
(I pakopa, NL)

I kursas 4 4 35 11,4
II kursas 1 1 2 24 8,3
III kursas 1 1 27 3,7
IV kursas 0 34 0,0

Iš viso: 6 0 1 0 0 7 120 5,8
Medicininė ir  
veterinarinė  
biochemija  
(I pakopa, NL)

I kursas 2   2 24 8,3
II kursas 1 1 11 9,1
III kursas 1 1 19 5,3
IV kursas 0 20 0,0

Iš viso: 4 0 0 0 0 4 74 5,4
Laboratorinės 
medicinos biologija 
(II pakopa, NL)

I kursas 0 29 0,0
II kursas 0 8 0,0

Iš viso: 0 0 0 0 0 0 37 0,0
Farmacija  
(vientisosios)

I kursas 15   15 135 11,1
II kursas 6 1 7 136 5,1
III kursas 0 115 0,0
IV kursas 2 0 138 0,0
V kursas 3 3 96 3,1

Iš viso: 21 0 5 0 1 25 620 4,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Farmacija  
(vientisosios,  
anglų k.)

I kursas    0
II kursas 3 3 3 100,0
III kursas 0 4 0,0
IV kursas 0 9 0,0
V kursas 0

Iš viso: 3 0 0 0 0 3 16 18,8
Odontologija  
(vientisosios)

I kursas 5 1 1 1 8 90 8,9
II kursas 3 2 5 88 5,7
III kursas 2 1 3 126 2,4
IV kursas 1 1 117 0,9
V kursas 1 1 135 0,7

Iš viso: 10 1 4 1 2 18 556 3,2
Odontologija  
(vientisosios,  
anglų k.)

I kursas 1 1 35 2,9
II kursas 0 32 0,0
III kursas 2 2 25 8,0
IV kursas 1 1 38 2,6
V kursas 2 2 18 11,1

Iš viso: 2 1 2 0 1 6 148 4,1
Burnos higiena  
(I pakopa, NL)

I kursas 16 16 32 50,0
II kursas 5 11 16 16 100,0
III kursas 3 3 14 21,4
IV kursas 1 1 10 10,0

Iš viso: 21 0 0 15 0 36 72 50,0
Slauga  
(I pakopa, NL)

I kursas 10 10 82 12,2
II kursas 2 2 59 3,4
III kursas 0 37 0,0
IV kursas 0 19 0,0

Iš viso: 12 0 0 0 0 12 197 6,1
Slauga  
(I pakopa, N)

I kursas 4 1 5 39 12,8
II kursas 0 41 0,0
III kursas 0 9 0,0

Iš viso: 4 1 0 0 0 5 89 5,6
Akušerija  
(I pakopa, NL)

I kursas 3 2 5 21 23,8
II kursas 1 1 12 8,3
III kursas 0 15 0,0
IV kursas 0 20 0,0

Iš viso: 4 0 0 2 0 6 68 8,8
Akušerija  
(I pakopa, N)

I kursas 0 11 0,0
II kursas 0 10 0,0

Iš viso: 0 0 0 0 0 0 21 0,0
Kineziterapija  
(I pakopa, NL)

I kursas 6 1 7 53 13,2
II kursas 1 1 52 1,9
III kursas 0 49 0,0
IV kursas 0 38 0,0

Iš viso: 7 0 0 0 1 8 192 4,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ergoterapija  
(I pakopa, NL)

I kursas 4 4 13 30,8
II kursas 1 1 9 11,1
III kursas 0 14 0,0
IV kursas 1 1 12 8,3

Iš viso: 4 0 1 0 1 6 48 12,5
Klinikinė slauga  
(II pakopa, NL)

I kursas 2 2 2 100,0
II kursas 1 1 14 7,1

Iš viso: 3 0 0 0 0 3 16 18,8
Klinikinė slauga  
(II pakopa, I)

I kursas 5 2 7 21 33,3
II kursas 1 1 2 14 14,3
III kursas 1 1 19 5,3

Iš viso: 6 0 0 0 4 10 54 18,5
Išplėstinė slaugos 
praktika  
(II pakopa, NL)

I kursas 1 1 14 7,1
II kursas 0

Iš viso: 1 0 0 0 0 1 14 7,1
Fizinė medicina  
ir reabilitacija  
(II pakopa, NL)

I kursas 0
II kursas 1 1 26 3,8

Iš viso: 1 0 0 0 0 1 26 3,8
Fizinė medicina  
ir reabilitacija  
(II pakopa, I)

I kursas 1 0 0
II kursas 0 10 0,0
III kursas 0 13 0,0

Iš viso: 1 0 0 0 0 0 23 0,0
Sveikatinimas ir 
reabilitacija  
(II pakopa, NL)

I kursas 1     1 43 2,3
II kursas 0

Iš viso: 1 0 0 0 0 1 43 2,3
Sveikatinimas ir 
reabilitacija fiziniais 
pratimais 
(II pakopa, NL)

I kursas    0
II kursas 0 16 0,0

Iš viso: 0 0 0 0 0 0 16 0,0

Dailės terapija  
(II pakopa, I)

I kursas 2 2 9 22,2
II kursas 0 8 0,0
III kursas 0 0 12 0,0

Iš viso: 2 0 0 0 0 2 29 6,9
Sveikatos 
psichologija  
(I pakopa, NL)

I kursas 8 1 9 33 27,3
II kursas 1 1 2 29 6,9
III kursas 2 1 3 25 12,0
IV kursas 2 2 24 8,3

Iš viso: 10 0 3 3 0 16 111 14,4
Sveikatos 
informatika  
(I pakopa, NL)

I kursas 1 1 2 5 40,0
II kursas 0
III kursas 0
IV kursas 0

Iš viso: 0 0 1 1 0 2 5 40,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visuomenės 
sveikata  
(I pakopa, NL)

I kursas 1 10 11 31 35,5
II kursas 1 1 22 4,5
III kursas 0 34 0,0
IV kursas 0 30 0,0

Iš viso: 1 0 0 11 0 12 117 10,3
Socialinis darbas 
medicinoje  
(I pakopa, NL)

I kursas 1 1 2 14 14,3
II kursas 1 1 2 8 25,0
III kursas 1 1 2 12 16,7
IV kursas 1 1 5 20,0

Iš viso: 3 0 2 2 0 7 39 17,9
Sveikatos 
psichologija  
(II pakopa, NL)

I kursas 0 4 0,0
II kursas 0

Iš viso: 0 0 0 0 0 0 4 0,0
Visuomenės 
sveikata  
(II pakopa, NL)

I kursas 6 6 15 40,0
II kursas 0 18 0,0

Iš viso: 6 0 0 0 0 6 33 18,2
Visuomenės 
sveikatos vadyba 
(II pakopa, NL)

I kursas 1 1 25 4,0
II kursas 1 1 2 29 6,9

Iš viso: 1 0 1 0 1 3 54 5,6
Visuomenės 
sveikatos vadyba  
(II pakopa, I)

I kursas 2 2 20 10,0
II kursas 1 1 14 7,1
III kursas 1 1 2 4 18 22,2

Iš viso: 4 1 2 0 0 7 52 13,5
Veterinarinė 
medicina  
(vientisosios)

I kursas 12 1  3 16 164 9,8
II kursas 2 1 2 2 7 132 5,3
III kursas 2 1 1 4 152 2,6
IV kursas 1 1 3 5 143 3,5
V kursas 3 1 4 110 3,6
VI kursas 1 1 1 3 133 2,3

Iš viso: 17 7 2 3 10 39 834 4,7
Veterinarinė 
medicina  
(vientisosios, 
anglų k.)

I kursas 1 1 16 6,3
II kuras 0 8 0,0
III kursas 0 7 0,0
IV kursas 0 9 0,0
V kuras 0 3 0,0
VI kursas 0

Iš viso: 1 0 0 0 1 43 2,3
Maisto mokslas  
(I pakopa, NL)

I kursas 1 1 2 40 5,0
II kursas 1 1 31 3,2
III kursas 0 28 0,0
IV kursas 0 0

Iš viso: 2 0 1 0 3 99 3,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maisto mokslas  
(I pakopa, I)

I kursas 0 6 0,0
II kursas 0 5 0,0
III kursas 0 3 0,0
IV kursas 0
V kursas 0 0

Iš viso: 0 0 0 0 0 14 0,0
Veterinarinė maisto 
sauga  
(I pakopa, NL)

I kursas 2 1 3 35 8,6
II kursas 0 32 0,0
III kursas 0 23 0,0
IV kursas 0 0 27 0,0

Iš viso: 2 0 0 1 3 117 2,6
Veterinarinė maisto 
sauga 
(I pakopa, I)

I kursas 2  2 5 40,0
II kursas 0 7 0,0
III kursas 3 3 3 100,0
IV kursas 1 2 3 9 33,3
V kursas 1 4 5 15 33,3
VI kursas 0 17 0,0

Iš viso: 4 3 0 0 6 13 56 23,2
Veterinarinė maisto 
sauga  
(II pakopa, NL)

I kursas 0 18 0,0
II kursas 1 1 9 11,1

Iš viso: 0 0 0 0 1 1 27 3,7
Veterinarinė maisto 
sauga  
(II pakopa, I)

I kursas 1 3 4 31 12,9
II kursas 1 1 34 2,9
III kursas 0 52 0,0

Iš viso: 2 3 0 0 0 5 117 4,3
Gyvulininkystės 
technologija  
(I pakopa, NL)

I kursas 4  2 5 1 12 35 34,3
II kursas 3 1 1 5 34 14,7
III kursas 0 14 0,0
IV kursas 0 14 0,0

Iš viso: 7 0 3 6 1 17 97 17,5
Gyvulininkystės 
technologija  
(I pakopa, I)

I kursas 1 3 4 10 40,0
II kursas 1 1 4 25,0
III kursas 1 1 3 33,3
IV kursas 1 1 5 20,0
V kursas 2 1 2 5 6 83,3
VI kursas 0 11 0,0

Iš viso: 5 0 4 0 3 12 39 30,8
Gyvūnų mokslas  
(I pakopa, NL)

I kursas 1 1 2 16 12,5
II kursas 1 1 11 9,1
III kursas 0 15 0,0
IV kursas 0

Iš viso: 1 0 0 2 0 3 42 7,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gyvūnų mokslas  
(I pakopa, I)

I kursas 3 1 4 3 133,3
II kursas 0 8 0,0
III kursas 0 5 0,0
IV kursas 0
V kursas 0

Iš viso: 3 0 0 1 0 4 16 25,0
Gyvulininkystės 
technologija  
(II pakopa, NL)

I kursas 0 7 0,0
II kursas 0 8 0,0

Iš viso: 0 0 0 0 0 0 15 0,0
Gyvulininkystės 
technologija  
(II pakopa, I)

I kursas 1 1 10 10,0
II kursas 0 10 0,0
III kursas 0 13 0,0

Iš viso: 1 0 0 0 0 1 33 3,0
Gyvūninių išteklių 
valdymas  
(II pakopa, NL)

I kursas 0 5 0,0
II kursas 0 5 0,0

Iš viso: 0 0 0 0 0 0 10 0,0
Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma; N – neakivaizdinė studijų forma.
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2 priedas

Informacija apie LSMU studentus, 2016 m. baigusius studijas (įstojusius 2010 m.)  
ir pretenduojančius į sumokėtos studijų kainos kompensavimą

Studijų programa

St
ud

en
tų

, 2
01

0 
m

. 
įs

to
ju

si
ų 

į v
al

st
yb

ės
 

fin
an

su
oj

am
as

 v
ie

ta
s,

 
sk

ai
či

us

St
ud

en
tų

, 2
01

0 
m

. 
įs

to
ju

si
ų 

į v
al

st
yb

ės
 

ne
fin

an
su

oj
am

as
 v

ie
ta

s,
 

sk
ai

či
us

V
al

st
yb

ės
 fi

na
ns

uo
ja

m
ų 

st
ud

en
tų

, 2
01

6 
m

. b
ai

gu
-

si
ų 

st
ud

ija
s,

 s
ka

ič
iu

s

V
al

st
yb

ės
 n

efi
na

ns
uo

-
ja

m
ų 

st
ud

en
tų

, 2
01

6 
m

. 
ba

ig
us

ių
 s

tu
di

ja
s,

 
sk

ai
či

us

St
ud

en
tų

, p
re

te
nd

uo
-

ja
nč

ių
 į 

su
m

ok
ėt

os
 

st
ud

ijų
 k

ai
no

s 
ko

m
pe

n-
sa

vi
m

ą,
 s

ka
ič

iu
s

St
ud

en
tų

, g
av

us
ių

 s
u-

m
ok

ėt
os

 k
ai

no
s 

ko
m

-
pe

ns
ac

iją
, s

ka
ič

iu
s

Medicina 153 164 145 76 36 19
Veterinarinė medicina 115 33 86 0 0 0
Veterinarinė maisto sauga 
(ištęst.)

0 13 0 7 1 0

Gyvulininkystės technologija 
(ištęst.)

3 10 1 1 0 0

Iš viso: 271 220 232 84 37 19

Informacija apie LSMU studentus, 2016 m. baigusius studijas (įstojusius 2011 m.) 
ir pretenduojančius į sumokėtos studijų kainos kompensavimą
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Odontologija 90 42 96 32 15 12
Farmacija 22 87 22 60 5 4
Akušerija 0 17 0 1 1 0

Iš viso: 112 146 118 93 21 16

Informacija apie LSMU studentus, 2016 m. baigusius studijas (įstojusius 2009 m.) 
ir pretenduojančius į sumokėtos studijų kainos kompensavimą
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Medicina 255 58 0 2 2 2
Veterinarinė maisto sauga 
(ištęst.)

0 5 0 1 1 1

Iš viso: 255 63 0 3 3 3
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Informacija apie LSMU studentus, 2016 m. baigusius studijas (įstojusius 2012 m.) 
ir pretenduojančius į sumokėtos studijų kainos kompensavimą
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Medicininė ir veterinarinė 
biochemija

28 1 20 0 0 0

Medicininė ir veterinarinė 
genetika

33 3 34 0 0 0

Burnos higiena 1 27 1 9 6 0
Visuomenės sveikata 1 29 1 19 4 1
Socialinis darbas medicinoje 1 8 1 3 1 0
Sveikatos psichologija 13 20 13 9 2 2
Kineziterapija 3 50 3 31 12 0
Ergoterapija 1 13 1 9 3 0
Akušerija 0 20 0 11 8 2
Slauga 1 19 0 8 0 0
Veterinarinė maisto sauga 0 39 0 26 11 2
Gyvūnų mokslas 0 0 0 0 0 0

Iš viso: 82 229 74 125 47 7

Informacija apie LSMU studentus, 2016 m. baigusius atitinkamą studijų laikotarpį  
(įstojusius 2014 m.) ir pretenduojančius į sumokėtos studijų kainos kompensavimą
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1 2 3 4 5 6 7
Medicina 105 211 109 135 24 16
Medicininė ir veterinarinė 
biochemija

6 8 6 3 1 1

Medicininė ir veterinarinė 
genetika

21 10 20 3 3 3

Odontologija 36 54 37 38 19 5
Burnos higiena 0 21 1 11 7 0
Farmacija 9 100 9 82 34 0
Kineziterapija 0 56 1 44 18 0
Ergoterapija 0 13 0 8 6 0
Slauga 16 43 15 21 4 0
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1 2 3 4 5 6 7
Akušerija 8 7 12 0 0 0
Visuomenės sveikata 12 20 8 7 4 0
Sveikatos psichologija 20 10 19 6 1 1
Socialinis darbas medicinoje 2 7 2 3 1 0
Veterinarinė medicina 63 86 59 42 8 8
Veterinarinė maisto sauga 4 28 6 24 12 0
Gyvūnų mokslas 0 15 0 10 6 0
Gyvulininkystės technologija 11 4 8 1 0 0
Maisto mokslas 29 1 25 0 0 0

Iš viso: 342 694 337 438 148 34

Informacija apie LSMU studentus, 2016 m. baigusius atitinkamą studijų laikotarpį  
(įstojusius 2013 m., ištęstinės studijos) ir pretenduojančius į sumokėtos studijų  

kainos kompensavimą
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Veterinarinė maisto sauga 1 5 1 2 1 0
Gyvūnų mokslas 0 5 0 4 3 0
Gyvulininkystės technologija 0 2 0 1 0 0
Maisto mokslas 3 3 3 0 0 0

Iš viso: 4 15 4 7 4 0
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3 priedas 

Į Medicinos ir Veterinarijos akademijų fakultetus  
priimtųjų ir baigusiųjų skaičiaus kaita 2010–2016 m.

1 pav. Priimtųjų į Medicinos akademijos fakultetus studentų skaičiaus dinamika (1999–2016 m.)

2 pav. Baigusiųjų Medicinos akademijos fakultetus studentų skaičiaus dinamika (1999–2016 m.)
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3 pav. Priimtųjų į Veterinarijos akademijos fakultetus studentų skaičiaus dinamika (1999–2016 m.)

4 pav. Baigusiųjų Veterinarijos akademijos fakultetus studentų skaičiaus dinamika (1999–2016 m.)
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4 priedas

Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus 2016 m. surengti seminarai
Seminaro arba 
seminarų ciklo 
pavadinimas

Projektų, ku-
riuose surengti 

seminarai  
pavadinimai

Seminarų 
skaičius

Seminaro 
trukmė,  

val.

Terminai Klausytojų skaičius
MA VA Kiti

1 2 3 4 5 6 7 8
Savianalizė ir vertini-
mas kaip motyvacijos 
veiksnys siekti geres-
nės studijų kokybės

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 4 val. sausis 30 10

Vertinimo akademi-
niai aspektai LSMU 
dėstytojams

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

4 4 val. sausis, balandis, 
gegužė, spalis

70 28

Interaktyvių seminarų 
parengimo ir organiza-
vimo metodika

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

2 4 val. vasaris, spalis 39 16

Dėstytojo pasirengimo 
užsiėmimams ypatu-
mai

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

4 4 val. vasaris, kovas, 
gegužė, rugsėjis

39 24

„Modulis Tutorių ren-
gimas (I pakopa)“

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 40 val. vasaris–balandis 11 3 –

„Modulis Tutorių 
rengimas“ (II pakopa). 
Tutoriaus kompetenci-
jos plėtotė

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 20 val. vasaris – kovas 17 – –

Metodinės medžia
gos rengimas SMART 
Notebook ir darbas su 
išmaniąja lenta

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

2 8 val. kovas 30 – –

Praktikos vadovų 
mokymas ir mokymo 
profesionalumas – 
inte gruojant CanMEDS

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

4 8 val. kovas 58 3 5

Mokymosi metodų 
taikymas LSMU

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

4 4 val. vasaris, kovas, 
balandis, lap-
kritis

68 29 –

Kartų teorijos įžvalgos 
X ir Y kartų vertybių, 
bendravimo ir moky-
mosi aspektu

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 4 val. balandis 55 18 –

Gyvensenos medicina Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 ciklas 15 val. balandis–ge-
gužė

143 15 –

Verbalinės ir neverba-
linės komunikacijos 
svarba žinių perteiki-
mo procese

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

2 12 val. balandis, spalis 29 8 –

Objektyvaus struk tū
rizuoto klinikinio eg-
zamino organiza vimo 
principai (OSKE)

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 5 val. balandis 17 – –
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1 2 3 4 5 6 7 8
Studijų prieinamumo 
užtikrinimas specialių-
jų poreikių turintiems 
studentams

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 4 val. balandis 10 17 –

What is collaborative 
learning and teaching? 
New approaches to 
language teaching

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 4 val. balandis 16 – –

Innovations of education. 
Netherlands experience

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 6 val. balandis 32 – –

Veterinarinės chirur-
gijos naujovės studijų 
procese

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

4 4 val. gegužės – 23 –

Studentų savarankiško 
darbo organizavimas

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

2 20 val. gegužė, gruodis 41 11 –

Universitetas –virtuali 
organizacija: bendravi-
mo būdai elektroninėje 
erdvėje

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

2 4 val. gegužė, lapkritis 37 18 –

Doktoranto vadovo ir 
konsultanto kompe-
tencijos ugdymas

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

2 2 val. gegužė 20 7

Rezidento vadovo mo-
kytojas – nuo diskusi-
jos iki žurnalo klubo

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

2 10 val. birželis, rugsėjis 44 – 1

Video paskaitų rengi-
mo pagrindai

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 2 val. liepa 7 – –

Binding Generations. 
Educational 
Contributions of 
Grandparents to 
Grandchildren

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 2 val. rugsėjis 12 – –

Studento pasiekimų 
vertinimas

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 4 val. spalis 27 4 –

Dėstytojų ir mokslinin-
kų bendrinės lietuvių 
kalbos vartojimo 
norminimas ir įgūdžių 
tobulinimas

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 2 val. spalis 49 19 –

Grupinio darbo orga-
nizavimo ypatumai. 
Grupių dinamika

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 4 val. lapkritis 20 11 –

Įrodymais pagrįstos 
medicinos pagrindų 
kursai LSMU dėstyto-
jams

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 4 val. gruodis 24 – –

Workshop: Leadership in 
Medical Education

Dėstytojų eduka-
cinės kompeten-
cijos tobulinimas

1 1,5 val. gruodis 19 1 4

Iš viso: 1244 972 265 7
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5 priedas

LSMU 2016 m. tęsiančių studijas, dirbančių absolventų procentinė dalis, vidutinis  
mėnesinis darbo užmokestis ir darbo stažas (mėnesiais) po 6 mėn. pagal studijų programas
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1 2 3 4 5 6
Pirmosios pakopos studijos
Akušerija 39,29 39,29 85,71 666 5,43
Burnos higiena 20,00  50,00 356 4,66
Ergoterapija 60,00 30,00 60,00 384 4,07
Gyvulininkystės technologija 56,52 39,13 65,22 622 5,08
Kineziterapija 51,43 20,00 45,71 392 4,04
Medicininė ir veterinarinė biochemija   55,00 498 4,77
Medicininė ir veterinarinė genetika   52,94 402 4,38
Slauga 26,79 25,00 91,07 814 5,54
Socialinis darbas medicinoje 25,00  50,00 488 3,79
Sveikatos psichologija 77,27 18,18 22,73 273 2,86
Veterinarinė maisto sauga 37,50 25,00 75,00 547 5,24
Visuomenės sveikata 62,07 44,83 75,86 513 4,46
Antrosios pakopos studijos
Fizinė medicina ir reabilitacija 5,88  76,47 584 5,30
Gyvulininkystės technologija 6,67 6,67 53,33 1010 5,60
Gyvūninių išteklių valdymas   80,00 1433 5,96
Klinikinė slauga   100 997 5,94
Laboratorinės medicinos biologija   85,71 749 5,84
Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais   75,00 393 5,53
Veterinarinė maisto sauga 4,00 2,00 78,00 714 5,58
Visuomenės sveikata   100 649 5,64
Visuomenės sveikatos vadyba   96,43 832 5,51
Vientisosios studijos 
Farmacija 3,39 3,39 95,76 1115 5,44
Medicina 85,60 85,60 88,72 448 4,83
Odontologija 12,78 12,78 95,49 758 4,96
Veterinarinė medicina 11,71 9,01 74,77 464 5,05
Laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros) studijos, Medicinos studijų kryptis
Abdominalinė chirurgija   100 657 5,94
Akušerija ir ginekologija   87,50 1748 6,00
Alergologija ir klinikinė imunologija   100 874 5,00
Anesteziologija ir reanimatologija 16,67 16,67 91,67 2123 5,63
Chemoterapinė onkologija   100 1124 6,00
Chirurgija   62,50 1275 4,12
Dermatovenerologija   83,33 635 5,17
Endokrinologija   100 835 5,67
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1 2 3 4 5 6
Fizinė medicina ir reabilitacija   50,00 1084 3,24
Gastroenterologija 33,33 33,33 100 1078 5,33
Hematologija   100 993 6,00
Infekcinės ligos   66,67 844 4,00
Kardiologija 14,29 14,29 100 1979 6,00
Kraujagyslių chirurgija   100 1846 5,50
Laboratorinė medicina 33,33 33,33 100 1006 5,75
Nefrologija   100 1543 5,63
Neurochirurgija    768 1,00
Neurologija   66,67 1100 4,33
Oftalmologija 33,33 33,33 100 1086 5,66
Ortopedija traumatologija 12,50 12,50 100 1645 5,97
Otorinolaringologija 25,00 25,00 100 1344 5,16
Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija   100 870 5,87
Psichiatrija   75,00 1311 4,80
Pulmonologija   100 270 6,00
Radiologija 9,09 9,09 90,91 1942 5,55
Radioterapinė onkologija   100 625 6,00
Reumatologija   50,00 1324 3,00
Sporto medicina   100 1254 6,00
Šeimos medicina   89,47 1147 5,23
Urologija 100 100 100 883 6,00
Vaikų chirurgija 25,00 25,00 100 1476 6,00
Vaikų ir paauglių psichiatrija   100 1287 5,33
Vaikų ligos   33,33 1250 4,87
Vaikų ligos ir neonatologija   100 2067 6,00
Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija 100 100 100 1177 6,00
Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija   100 1457 6,00
Vaikų ligos ir vaikų kardiologija   100 930 6,00
Vaikų ligos ir vaikų neurologija   66,67 1032 3,67
Vidaus ligos   78,95 1388 5,37
Laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros) studijos, Odontologijos studijų kryptis
Burnos chirurgija 50,00 50,00 75,00 995 5,25
Endodontologija   100 975 6,00
Ortodontija   100 1953 6,00
Ortopedinė odontologija   100 1290 6,00
Periodontologija   100 846 6,00
Vaikų odontologija   100 1068 6,00
Laipsnio nesuteikiančios (rezidentūros) studijos, Veterinarinės medicinos studijų kryptis
Veterinarinė akušerija ir ginekologija* 25,00   511 4,00
Veterinarinė chirurgija*    1216 4,00
Veterinarinė genetika*    1307 4,00
Veterinarinė klinikinė hematologija ir 
toksikologija*

50,00   895 4,00

Veterinarinė mikrobiologija*     4,00
Veterinarinė neužkrečiamųjų ligų terapija*    820 4,00
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1 2 3 4 5 6
Veterinarinė parazitologija*     4,00
Veterinarinė patologija*    563 4,00
Veterinarinė virusologija*    90 4,00
Trečiosios pakopos studijos
Trečiosios pakopos studijos*    1785 1,97

*pažymėtų studijų programų absolventai ataskaitinę dieną (6 mėn. nuo studijų baigimo) nedirbo pagal darbo sutartį.
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6 priedas

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-02-15  
raštas Nr. Sd-562 dėl statistinių duomenų apie 2016 m. absolventus pateikimo
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7 priedas

2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato patvirtinti dokumentai

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto nuostatai, 20160118, Nr. 6910.

2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Knygyno nuostatai, 20160118, Nr. 6911. 

3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo cen-
tro nuostatai, 20160325, Nr. 7110.

4. 2016 metų bendrojo priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus univer-
siteto laipsnio nesuteikiančias (rezidentūros) studijas principai, 20160426, Nr. 7301. 

5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vivariumo nuostatai, 20160527, Nr. 7410. 

6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato darbo reglamentas, 20160617, Nr. 7502.

7. Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nu-
statymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir 
vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarka, 20160617, Nr. 7508.

8. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų priėmimo 2016 m. taisyklės, 20160708, 
Nr. 7701.

9. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų reglamentas, 20160923, Nr. 7808. 

10. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslo instituto tarybos rinkimų reglamentas, 
20161021, Nr. 8006. 

11. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos 
klinikų vadovo rinkimų reglamentas, 20161021, Nr. 8009. 

12. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rezidentų judumo fondo nuostatai, 20161021, 
Nr. 8010. 

13. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvūnų tyrimų centro nuostatai, 20161114, 
Nr. 8105.

14. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Plėtros tarnybos nuostatai, 20161114, Nr. 8106.

15. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijų reglamentas, 20161114, 
Nr. 8107. 

16. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano 
rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir koregavimo tvarka, 20161114, Nr. 8108. 

17. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto stambiųjų gyvūnų klinikos nuostatai, 20161114, 
Nr. 8109. 

18. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos 
nuostatai, 20161114, Nr. 8110. 

19. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Vivariumo nuostatai, 20161114, Nr. 8111. 

20. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo cent
ro nuostatai, 20161114, Nr. 8112.

21. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų gerovės centro nuostatai, 20161114, 
Nr. 8113. 
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22. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Imunologijos ir alergologijos klinikos nuostatai, 
20161223, Nr. 8206. 

23. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo tarnybos nuostatai, 20161223, Nr. 8208.

24. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos nuostatai, 
20161223, Nr. 8209. 

25. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Juridinės tarnybos nuostatai, 20161223, Nr. 8210. 

26. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų suteikimo nuostatai, 
20161223, Nr. 8306.
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8 priedas

2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos patvirtinti dokumentai

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2015–2017 metų Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano patikslinimai, 20160212, 
Nr. UT121.

2. 2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos ir 20162018 metų 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginis veiklos planas: valstybės biudžeto tiesio-
giniai asignavimai, 20160412, Nr. UT122.

3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto 
struktūros keitimas, 20160212, Nr. UT124.

4. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto metinė 2015 m. veiklos ataskaita, pajamų ir išlaidų 
sąmatų įvykdymo ataskaita ir finansinė atskaitomybė, 20160422, Nr. UT131.

5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų pakeiti-
mas ir papildymas, 20160422, Nr. UT132.

6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos 2015 m. veiklos ataskaita ir 2015 m. fi-
nansinių ataskaitų rinkinys, 20160422, Nr. UT136.

7. VšĮ „Baisiogalos mokslo ir technologijų parkas“ pavadinimo ir steigiamųjų dokumentų kei-
timas, vadovo atšaukimas ir skyrimas, 20160617, Nr. UT142.

8. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos profilinės klinikos steigimas, 
20160617, Nr. UT143.

9. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairės 2017–2021 m., jų įgyven-
dinimo planas ir Strateginių plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano stebėsenos rodiklių 
aprašai, 20161223, Nr. UT172.

10. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2017–2019 
metų strateginės veiklos planas: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai, 20161223, 
Nr. UT174.
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9 priedas

2016 metais Rektoriaus įsakymais patvirtinti dokumentai

1. Dėl LSMU rektoriaus 20141218 d. įsakymo Nr. V1449 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto kopijavimo paslaugų limitų skyrimo ir apskaitos aprašo patvirtinimo“ pakeiti-
mo, 20160104, rektoriaus įsakymas Nr. V1.

2. Dėl LSMU rektoriaus 20141218 d. įsakymo Nr. V1446 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto išlaidų už švaros ir higienos prekes limitų skyrimo, prekių užsakymo ir kon-
trolės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 20160104, rektoriaus įsakymas Nr. V2.

3. Dėl LSMU rektoriaus 20141218 d. įsakymo Nr. V1447 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto išlaidų už kanceliarines prekes limitų skyrimo, prekių užsakymo ir kontrolės 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 20160104, rektoriaus įsakymas Nr. 3.

4. Dėl LSMU 20141218 d. įsakymo Nr. V1448 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
išlaidų už fiksuotojo telefono ryšio paslaugas limitų skyrimo, apskaitos ir kontrolės aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo, 20160104, rektoriaus įsakymas Nr. V4.

5. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos 2016 metų veiklos plano, 20160104 
d. rektoriaus įsakymas Nr. V7.

6. Dėl įsakymo Nr. V135 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atskaitingų asmenų 
atsiskaitymų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas tvarkos patvirtinimo“ dalinio pa-
keitimo, 20160115, rektoriaus įsakymas Nr. V37.

7. Dėl įsakymo Nr. V18 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM sąskaitų faktūrų registrų 
tvarkymo“ dalinio pakeitimo, 20160115, rektoriaus įsakymas Nr. V38.

8. Dėl LSMU Veterinarijos akademijos vivariume veisiamų laboratorinių gyvūnų kainų pa-
tvirtinimo, 20160121, rektoriaus įsakymas Nr. V56.

9. Dėl LSMU Veterinarijos akademijos Užkrečiamųjų ligų katedroje atliekamų tyrimų įkainių 
tvirtinimo, 20160126, rektoriaus įsakymas Nr. V74.

10. Dėl išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos Lietuvos sveikatos mokslų univer-
sitete tvarkos aprašo patvirtinimo, 20160127, rektoriaus įsakymas Nr. V78.

11. Dėl įsipareigojimų apskaitos Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarkos aprašo patvir-
tinimo, 20160127, rektoriaus įsakymas Nr. V79.

12. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos mu-
ziejaus bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo, 20160127, rektoriaus įsaky-
mas Nr. V81.

13. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo 
tvarkos aprašo keičiantis buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkos darbuotojams pa-
tvirtinimo, 20160127, rektoriaus įsakymas Nr. V82.

14. Dėl 20140916 įsakymo Nr. V1089 „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbuoto-
jų saugos ir sveikatos instrukcijų tvirtinimo“ papildymo, 20160127, rektoriaus įsakymas 
Nr. V84.

15. Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo, 20160129, rektoriaus įsakymas Nr. V94.

16. Dėl trišalių praktinio mokymo tipinių sutarčių patvirtinimo ir įgaliojimų suteiki-
mo, 20160209, rektoriaus įsakymas Nr. V131.
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17. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2012 m. sausio 31 d. įsakymo 
Nr. V106 „Dėl pašarų normų nustatymo“ dalinio keitimo ir papildymo, 20160209, rekto-
riaus įsakymas Nr. V128.

18. Dėl trišalių praktinio mokymo tipinių sutarčių patvirtinimo ir įgaliojimų suteiki-
mo, 20160209, rektoriaus įsakymas Nr. V131.

19. Dėl LSMU rektoriaus 20140926 d. įsakymo Nr. V1131 „Dėl tarnybinių ir netarnybinių 
automobilių naudojimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete taisyklių patvirtinimo“ pa-
keitimo, 20160218, rektoriaus įsakymas Nr. V157.

20. Dėl įsakymo Nr. V657 „Dėl kasos aparatų naudojimo Lietuvos sveikatos mokslų universi-
tete“ dalinio pakeitimo, 20160229, rektoriaus įsakymas Nr. V182.

21. Dėl LSMU Veterinarijos akademijos GTF Gyvūnų auginimo technologijų instituto Gyvulių 
mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijoje teikiamų paslaugų įkainių tvir-
tinimo, 20160229, rektoriaus įsakymas Nr. V189.

22. Dėl 2016 metų sausio 6 dienos rektoriaus įsakymu Nr. V17 patvirtinto 2016 metų viešųjų 
pirkimo plano papildymo, 20160310, rektoriaus įsakymas Nr. V220.

23. Dėl parašų, būtinų LSMU pinigų apskaitos dokumentuose, patvirtinimo, 20160315, rekto-
riaus įsakymas.

24. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos mokinių priėmimo tvarkos 2016–
2017 mokslo metams patvirtinimo, 20160325, rektoriaus įsakymas Nr. V269.

25. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto VA Gyvulininkystės instituto Eksperimentinės 
plėtros ir bandymų skyriuje gyvūnų atvestų jauniklių, jų prieauglio, gyvulininkystės ir au-
galininkystės produkcijos įkainių tvirtinimo, 20160329, rektoriaus įsakymas Nr. V278.

26. Dėl 2014 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V1235 „Etanolio gavimo, laikymo, apskaitos, naudo-
jimo ir nurašymo tvarkos Elgesio medicinos institute patvirtinimo“ pakeitimo, 2016-04-04, 
rektoriaus įsakymas Nr. V308.

27. Dėl etanolio gavimo, laikymo, apskaitos, naudojimo ir nurašymo tvarkos Elgesio medicinos 
institute patvirtinimo, 20160407, rektoriaus įsakymas Nr. V315.

28. Dėl paramos nuostatų Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 20160407, rektoriaus įsaky-
mas Nr. V316.

29. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto Medicinos kli-
nikos dokumentų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo, 20160407, rektoriaus įsakymas 
Nr. V322.

30. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto klinikos ambula-
torinio skyriaus darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2016-04-07, rektoriaus 
įsakymas Nr. V323.

31. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto klinikos būtinosios 
medicinos pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 20160407, rektoriaus įsakymas 
Nr. V324.

32. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto klinikos medicini-
nių pažymų Nr. 094/a forma ir Nr. 0941a forma išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 
20160407, rektoriaus įsakymas Nr. V325.

33. Dėl LSMU rektoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V1497 „Dėl Lietuvos sveikatos 
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mokslų universiteto išlaidų už mobiliojo telefono ryšio paslaugas limitų skyrimo, apskaitos 
ir kontrolės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 20160414, rektoriaus įsakymas Nr. V344.

34. Dėl 2011 m. birželio 7 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus įsakymo 
Nr. V443 „Dėl tipinių sutarčių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo, 20160420, 
rektoriaus įsakymas Nr. V361.

35. Dėl Dokumentų ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo, 
20160503, rektoriaus įsakymas Nr. V403.

36. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto trumpai saugomų dokumentų apskaitos ir nai-
kinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 20160503, rektoriaus įsakymas Nr. V404.

37. Dėl Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės 2016 m. siektinų veiklos užduočių patvir-
tinimo, 20160511, rektoriaus įsakymas Nr. V421/608.

38. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bendraautorių indėlio proporcijų nustatymo 
kūrinyje tvarkos patvirtinimo, 20160517, rektoriaus įsakymas Nr. V433.

39. Dėl diagnostinių procedūrų metodikų naudojamų LSMU Elgesio medicinos instituto klini-
koje patvirtinimo, 20160520, rektoriaus įsakymas Nr. V436.

40. Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2016 m. 
siektinų veiklos užduočių patvirtinimo, 20160527, rektoriaus įsakymas Nr. V461/675.

41. Dėl įsakymo Nr. V135 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atskaitingų asmenų 
atsiskaitymų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas tvarkos patvirtinimo“ dalinio pa-
keitimo, 20160531, rektoriaus įsakymas Nr. V485.

42. Dėl trišalių praktinio mokymo tipinių sutarčių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo, 
20160601, rektoriaus įsakymas Nr. V494.

43. Dėl LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Eksperimentinės plėtros 
ir bandymų skyriuje pagamintų pašarų gyvulių šėrimui pagaminimo įkainio tvirtinimo, 
20160601, rektoriaus įsakymas Nr. V503.

44. Dėl trumpalaikės nekilnojamojo turto nuomos, 20160603, rektoriaus įsakymas Nr. V509.

45. Dėl įkainių Universiteto poilsiavietėse nustatymo, 20160610, rektoriaus įsakymas 
Nr. V520.

46. Dėl transporto paslaugos kainos Universiteto padaliniams tvirtinimo, 20160615, rekto-
riaus įsakymas Nr. V535.

47. Dėl įsakymo Nr. V135 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atskaitingų asmenų 
atsiskaitymų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas tvarkos patvirtinimo“, dalinio pa-
keitimo, 20160622, rektoriaus įsakymas Nr. V551.

48. Dėl įsakymo Nr. V18 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM sąskaitų faktūrų registrų 
tvarkymo“ dalinio pakeitimo, 20160622, rektoriaus įsakymas Nr. V552.

49. Dėl profilinių klinikų pertvarkymo organizavimo, 20160705, rektoriaus įsakymas 
Nr. V592.

50. Dėl žmogaus palaikų naudojimo medicinos studijoms programos vykdymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo, 20160705, rektoriaus įsakymas Nr. V594.

51. Dėl darbuotojų, dirbančių su radioaktyviuoju (90Sr) šaltiniu, radiacinės saugos instrukcijos, 
20160711, rektoriaus įsakymas Nr. V609.
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52. Dėl studentų bendrabučių nuostatų patvirtinimo, 20160722, rektoriaus įsakymas Nr. V624.

53. Dėl įsakymo Nr. V18 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM sąskaitų faktūrų registrų 
tvarkymo“ dalinio pakeitimo, 20160722, rektoriaus įsakymas Nr. V625.

54. Dėl įsakymo Nr. V135 „Dėl LSMU atskaitingų asmenų atsiskaitymų už parduotas prekes ir 
suteiktas paslaugas tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo, 20160722, rektoriaus įsaky-
mas Nr. V626.

55. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirti-
nimo, 20160802, rektoriaus įsakymas Nr. V646.

56. Dėl įsakymo Nr. V135 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atskaitingų asmenų 
atsiskaitymų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas tvarkos patvirtinimo“ dalinio pa-
keitimo, 20160830, rektoriaus įsakymas Nr. V690.

57. Dėl mokesčių už bendrabučius nustatymo, 20160830, rektoriaus įsakymas Nr. V693.

58. Dėl 2014 m. gruodžio 10 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus įsakymo 
Nr. V1414 „Dėl LSMU papildomų praktikų organizavimo tvarkos“ pakeitimo, 20160901, 
rektoriaus įsakymas Nr. V721.

59. Dėl parašų, būtinų LSMU pinigų apskaitos dokumentuose, patvirtinimo, 20160901, rekto-
riaus įsakymas Nr. 724.

60. Dėl 2015 m. birželio 9 d. rektoriaus įsakymo Nr. V545 „Dėl tipinių studijų sutarčių formų 
patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo, 20160901 Nr. V725.

61. Dėl 2015 m. spalio 15 d. rektoriaus įsakymo Nr. V1004 „Dėl tipinės klausytojo sutarties 
formos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo, 20160901, rektoriaus įsakymas 
Nr. V726.

62. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lėšų naudojimo reklamos ir reprezentaciniams 
tikslams patvirtinimo, 20160908, rektoriaus įsakymas Nr. V753.

63. Dėl įsakymo Nr. V18 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM sąskaitų faktūrų registrų 
tvarkymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo, 20170930, rektoriaus įsakymas Nr. V835.

64. Dėl parašų, būtinų LSMU pinigų apskaitos dokumentuose, patvirtinimo, 20161010, rekto-
riaus įsakymas Nr. V867.

65. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2013 m. spalio 1 d, įsakymo Nr. V924 
„Dėl sporto paslaugų teikimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarkos, įkainių ir su-
tarties formos patvirtinimo“ papildymo, 20161018, rektoriaus įsakymas Nr. V898.

66. Dėl įsakymo Nr. V18 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir PVM sąskaitų faktūrų registrų 
tvarkymo“ dalinio pakeitimo, 20161026, rektoriaus įsakymas Nr. V924.

67. Dėl kasos aparatų naudojimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete dalinio pakeitimo, 
20161026, rektoriaus įsakymas Nr. V925.

68. Dėl įsakymo Nr. V135 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atskaitingų asmenų 
atsiskaitymų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas tvarkos patvirtinimo“ dalinio pa-
keitimo, 20161026, rektoriaus įsakymas Nr. V926.

69. Dėl medicinos priemonių (prietaisų naudojimo, priežiūros, registravimo, duomenų patei-
kimo ir dokumentų saugojimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos 
institute tvarkos aprašo patvirtinimo, 20161108, rektoriaus įsakymas Nr. V961.
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70. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 20160603 įsakymo Nr. V509 „Dėl 
trumpalaikės nekilnojamojo turto nuomos“ pakeitimo, 20161110, rektoriaus įsakymas 
Nr. V976.

71. Dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų kainos patvirtinimo, 20161110, rektoriaus 
įsakymas Nr. V977.

72. Dėl įsakymo Nr. V135 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atskaitingų asmenų 
atsiskaitymų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas tvarkos patvirtinimo“ dalinio pa-
keitimo, 20161122, rektoriaus įsakymas Nr. V1007.

73. Dėl Universiteto mokslo institutų tarybų sudėčių patvirtinimo, 20161123, rektoriaus įsaky-
mas Nr. V1013.

74. Dėl LSMU Gyvūnų tyrimų centre laikomų gyvūnų pašaro ir kraiko normų tvirtinimo, 
20161206, rektoriaus įsakymas Nr. V1069.

75. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos instituto mokamų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, mokamų asmens svei-
katos priežiūros paslaugų ir priemokų kainyno ir informacijos patvirtinimo, 20161208, 
rektoriaus įsakymas Nr. V1070.

76. Dėl pakeistos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų sutikimų absolventų karje-
ros stebėsenos tikslais surinkimo organizavimo tvarkos tvirtinimo, 20161221, rektoriaus 
įsakymas Nr. V1123.

77. Dėl LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės Patobiologijos ka-
tedroje atliekamų tyrimų įkainių tvirtinimo, 20161222, rektoriaus įsakymas Nr. V1128.

78. Dėl 2017 metų darbo valandų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 
patvirtinimo, 20161230, rektoriaus įsakymas Nr. V1137.

79. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų už teikiamas paslaugas paskirstymo 
aprašo patvirtinimo, 20161230, rektoriaus įsakymas Nr. V1147.

80. Dėl apskaitos politikos patvirtinimo pakeitimo, 20161230, rektoriaus įsakymas Nr. V1152.

81. Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo 
Nr. V1449 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kopijavimo paslaugų limitų skyri-
mo ir apskaitos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
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