
 

 

 
 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO STRUKTŪROS KEITIMO 

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. UT1-7-1 

Kaunas 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2021, Nr. 81-

4227, i.k. 1121010NUTA0XI-2147) 23 punkto 4 papunkčio nuostatomis, rektoriaus teikimu, 

išklausiusi administracijos ir finansų direktorės ir kitų pranešėjų pateiktą informaciją, 

n u s p r e n d ž i a : 

1. Į s t e i g t i: 

1.1. Slaugos fakulteto Slaugos kliniką, naikinant Slaugos fakulteto Slaugos ir 

rūpybos katedrą, jos funkcijas ir etatus perduodant steigiamai profilinei klinikai, o klinikos struktūroje 

įsteigiant mokslinių tyrimų laboratorijas  – Slaugos lyderystės ir žmogiškųjų išteklių tyrimų 

laboratoriją,  Klinikinės ir paliatyviosios slaugos tyrimų laboratoriją ir Akušerinės priežiūros tyrimų 

laboratoriją; 

1.2. Komunikacijos tarnybą, sujungiant Rinkodaros ir komunikacijos tarnybą, 

Kultūros centrą ir Leidybos namus (išskyrus Žurnalų leidybos skyrių); 

1.3.  Žurnalų leidybos centrą Leidybos namų Žurnalų leidybos skyriaus pagrindu; 

2. P a n a i k i n t i: 

2.1. Civilinės saugos tarnybą, jos funkcijas perduodant Darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybai; 

2.2. Beglobių gyvūnų augintinių centrą; 

2.3. Farmacijos fakulteto Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros 

mokomąją laboratoriją, jos funkcijas ir etatus perduodant šiame punkte nurodytai katedrai; 

2.4. Odontologijos fakulteto Dantų ir burnos ligų klinikos mokomąją laboratoriją, 

jos funkcijas ir etatus perduodant šiame punkte nurodytai klinikai; 

2.5. Visuomenės sveikatos fakulteto Profilaktinės medicinos katedros struktūrinį 

padalinį Mokslo darbuotojai, jo funkcijas perduodant šiame punkte nurodytai katedrai; 

2.6. Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto struktūrinį padalinį 

Administracija, jo funkcijas perduodant šiame punkte nurodytam institutui; 
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3. N u s t a t y t i, kad šiame sprendime nurodyti struktūriniai pakeitimai turi būti atlikti: 

3.1. 1.1 p. nurodytas pakeitimas -  2021 m. rugsėjo 1 d.  

3.2. 1.2 p., 1.3 p., 2.3 p., 2.4 p. nurodyti pakeitimai –  2021 m. rugpjūčio 1 d.  

3.3. 2.1 p., 2.2. p., 2.5 p., 2.6 p. nurodyti pakeitimai –  2021 m. liepos 1 d.  

4. P a t v i r t i n t i: 

4.1. Atnaujintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūrą, kurioje 

atvaizduoti 1 ir 2 šio Sprendimo punktuose nurodyti struktūriniai pakeitimai (1 Priedas); 

4.2. Atnaujintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto valdymo schemą, kurioje 

atvaizduoti 1 ir 2 šio Sprendimo punktuose nurodyti struktūriniai pakeitimai (2 Priedas). 

5. N u s t a t y t i , kad 4.1 ir 4.2 punktais atnaujinti dokumentai įsigalioja 2021 m. 

rugsėjo 1 d., o iki tol mutatis mutandis  taikomos 2021 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-

2-2 patvirtinta universiteto struktūra ir 2021 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-6-4 

patvirtinta universiteto valdymo schema.  
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