
1 

 

 

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunas 

2018 

 



2 

 

2017 M. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Tarybos veiklos įgyvendinimas 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) taryba (toliau – 

Taryba) yra kolegialus Universiteto valdymo organas, kurio paskirtis – kurti sąlygas, būtinas 

konstitucinį autonomijos statusą turinčiai Universiteto savivaldai įgyvendinti, ir rūpintis, kad būtų 

tinkamai atliekama Universiteto atsakomybės ir atskaitomybės visuomenei pareiga. Taryba savo 

darbe vadovaujasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, 

Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos darbo 

reglamentu (patvirtintas LSMU Tarybos 2014 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 3-3) bei kitais teisės 

aktais. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtis 2017 metais nesikeitė.                    

2017 m. sausio 9 d. Tarybos posėdyje, vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

statutu, Tarybos darbo reglamentu ir atviro balsavimo rezultatais, Taryba išsirinko Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Tarybos pirmininką – prof. habil. dr. Vilių Joną Grabauską. 

2017 metais Taryba savo veiklą vykdė tokia sudėtimi: 

Prof. Rimantas Benetis, LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto direktorius; 

Prof. Vilius Jonas Grabauskas, Tarybos pirmininkas; 

Prof. Renaldas Jurkevičius, LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinis direktorius; 

Virginijus Kantauskas, UAB „Biovela Holding“ patarėjas; 

Prof. Jūratė Macijauskienė, LSMU Slaugos fakulteto dekanė, Tarybos sekretorė; 

Prof. Saulius Petkevičius, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto  

Veterinarinės patobiologijos katedros vedėjas; 

Vytenis Simenas, LSMU rezidentas; 

Saulius Urbonavičius, advokatų kontoros „Tark Grunte Sutkiene” advokatas; 

Egidija Vaicekauskienė, Žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė; 

Rūta Vainienė, lektorė, konsultantė; 

Prof. Henrikas Žilinskas, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto 

Stambiųjų gyvūnų klinikos profesorius, Tarybos pirmininko pavaduotojas. 
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 Tarybos darbo organizavimas, posėdžiai ir sprendimai 

 

Taryba savo darbą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

tarybos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas), kuris nustato detalią Universiteto tarybos 

kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką. Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, 

nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo ir akademinės laisvės principais. 

Per ataskaitinį 2017 metų sausio – gruodžio mėnesių laikotarpį, Taryba surengė 10 

posėdžių, iš kurių 1 posėdis buvo virtualus. 2017 metais Taryba priėmė 32 sprendimus.  

Pirmasis 2017 metų posėdis pasižymėjo svarbiais sprendimais. Kaip jau minėta anksčiau, 

sausio 9 d. Tarybos pirmininku buvo patvirtintas prof. habil. dr. Vilius Jonas Grabauskas. Posėdyje 

buvo pritarta mokslinės idėjos komercializavimui, dalyvavimui steigiant juridinį asmenį UAB 

„SynHet“, steigiamųjų dokumentų tvirtinimui ir investavimui. Taip pat buvo priimtas sprendimas 

dėl valstybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto investavimo į Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetą, suteikiant galimybę Universitetui pavaldžiai įstaigai – VšĮ „Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“ – naudotis investuotu turtu. Šio 

posėdžio metu priimti 3 sprendimai. 

2017 m. vasario 10 d. vykusiame posėdyje buvo patvirtinti 2016 metų Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2016–2018 metų Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimai. 

Nutarta patvirtinti 2017 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų 

patikslinimus. Priimtas sprendimas dėl patikėjimo teise valdomo turto perdavimo pagal panaudos 

sutartį viešajai įstaigai „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“. Šio posėdžio metu 

priimti 3 sprendimai. 

2017 m. kovo 29 d. Tarybos posėdyje buvo nutarta teikti Lietuvos Respublikos Seimui 

tvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto pakeitimus (parengtas naujos LSMU Statuto 

redakcijos projektas). Šio posėdžio metu priimtas 1 sprendimas. 

2017 m. balandžio 21 d. vyko vienas svarbiausių 2017 m. Tarybos posėdžių, kurio metu 

Taryba patvirtino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto metinės 2016 m. veiklos ataskaitą bei 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą ir 

finansinę atskaitomybę. Taryba taip pat patvirtino VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnazija“ 2016 m. veiklos ataskaitą ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei nusprendė pritarti 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus įsakymo projektui – investuoti LSMU 

nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą, kaip savininko įnašą į viešąją įstaigą „Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto gimnazija“. Posėdyje buvo priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto 
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(Latežerio k., Viečiūnų sen., Druskininkuose ir Žeimenos g. 6, Kaune) perėmimo pagal patikėjimo 

sutartis, nutarta nuomoti negyvenamąsias patalpas arba jų dalį. Taip pat patvirtintas vadovaujančių 

LSMU darbuotojų, turinčių teisę tarnybos reikmėms naudoti netarnybinį automobilį, pareigybių 

sąrašas. Šio posėdžio metu priimti 7 sprendimai. 

2017 m. gegužės 24 dieną vyko išvažiuojamasis Tarybos posėdis, kuris buvo svarbus 

struktūrinių klausimų pokyčiais. Taryba priėmė sprendimus dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto mokslo institutų reorganizavimo – nustatyta nauja Veterinarijos akademijos 

Gyvulininkystės instituto struktūra bei sujungti Medicinos akademijos Elgesio medicinos ir 

Neuromokslų institutai. Taip pat priimtas sprendimas dėl vientisųjų studijų, pirmosios, antrosios ir 

trečiosios (doktorantūros) studijų pakopų bei rezidentūros studijų 2017 metų studijų kainų ir įmokų 

dydžių, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu; patvirtintas bendras 2017 m. 

priėmimo į LSMU I kursą studentų skaičius. Šio posėdžio metu priimti 3 sprendimai. 

2017 m. birželio 12 d. virtualiame Tarybos posėdyje buvo pritarta Universiteto tapimui 

Klaipėdos jūrininkų ligoninės dalininku investuojant Universiteto finansinį turtą – 100 EUR. 

Virtualiame posėdyje buvo priimtas 1 sprendimas. 

2017 m. rugsėjo 15 d. posėdyje, Taryba nusprendė suderinti VšĮ „Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto gimnazija“ vidaus struktūros projektą bei priėmė sprendimą pakeisti žemės 

ūkio mokslų srities doktorantūros studijų kainą. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba, 

atsižvelgdama į Universiteto išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo planą, siekdama 

didinti Universiteto valdymo kokybę, efektyvumą ir skaidrumą ir garantuoti Universiteto statute 

iškeltos misijos, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, patvirtino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gero valdymo kodą. Taip pat buvo pritarta dėl Universiteto nuosavų lėšų skyrimo kultūros paveldo 

objektų tvarkybos darbams. Šio posėdžio metu priimti 4 sprendimai. 

2017 m. spalio 13 d. Taryba pritarė rektoriaus įsakymo projektui dėl papildomų patalpų 

perėmimo (dalį šių patalpų ankstesniu Tarybos sprendimu Universitetas jau buvo perėmęs), kurios 

yra įsikūrusios globos namų pastate, adresu Žeimenos g. 106, Kaunas, pagal panaudos sutartį 

dešimties metų laikotarpiui. Kitas posėdyje priimtas sprendimas buvo dėl patikėjimo sutarties 

papildymo naujais objektais. Šio posėdžio metu priimti 2 sprendimai. 

2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba patvirtino ypatingai 

reikšmingą sprendimą – dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto 

reorganizacijos (plačiau žr. ataskaitos skiltyje „Tarybos diskusijos dėl Aukštojo mokslo pokyčių“). 

Šio posėdžio metu priimtas 1 sprendimas. 

2017 m. gruodžio 22 d. vyko paskutinis 2017 metų LSMU tarybos posėdis, kuriame buvo 

nuspręsta pakeisti LSMU struktūrą, t.y. Visuomenės sveikatos fakulteto Socialinių ir humanitarinių 



5 

 

mokslų katedros pavadinimą pakeiti į Bioetikos katedrą; įsteigti Farmacijos fakultete Farmacinių 

technologijų institutą sujungiant Fitofarmacijos ir Farmacinių technologijų mokslines laboratorijas 

bei perkeliant į jį Farmacijos fakulteto katedrų mokslo darbuotojus; o taip pat įsteigti naują padalinį 

– Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos inovacijų vystymo centrą. Taryba patvirtino 

2017 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019 metų 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai 

asignavimai patikslinimus; 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatas ir 2018–2020 metų Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto strateginį veiklos planą: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai. 

Posėdyje buvo nuspręsta paskirti vienkartines pinigines išmokas Universiteto darbuotojams ir 

rektoriui. Nustatytas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto rektoriui emeritui ir profesoriui 

emeritui 2018 m. mėnesinės išmokos indeksavimas, taikant koeficientą 1,4. Universiteto rektoriui 

2018 m. laikotarpiui nustatytas tarnybinio atlyginimo dydžio priedas už Universiteto vardo 

garsinimą, prestižo didinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei Universiteto vertybių 

propagavimą. Pakeistas 2012 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sprendimas Nr. 7–3 

„Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto nekilnojamojo turto“ pakeičiant 1 punktu patvirtintą 

pastatų sąrašą. Šiame posėdyje Taryba nusprendė, kad valstybės nuosavybės teise valdomas 

nekilnojamasis turtas yra investuotinas į Universitetą siekiant suteikti galimybę Universitetui 

pavaldžiai įstaigai – VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų 

centras“ ir Universitetui priklausančiai įstaigai – VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnazija“ – naudotis investuotu turtu. 

 

 Tarybos diskusijos dėl Aukštojo mokslo pokyčių 

 

Siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimą               

Nr. XIII-533 “Dėl valstybinių  universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“, Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto taryba 2017 metais aktyviai dalyvavo diskusijose, priėme svarbius 

sprendimus dėl Universiteto strateginių veiklų akademinių pokyčių kontekste. Pradinė, informacinė 

Tarybos narių diskusija įvyko 2017 m. vasario 9 d. posėdyje. 2017 m. kovo 29 d. posėdyje, 

Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė Tarybos nariams pristatė situacijos analizę 

dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo ir LSMU pozicijos universitetų tinklo optimizavimo 

klausimu. Po diskusijų Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė LSMU tarybos pozicijos viešinimui 

universitetų tinklo optimizavimo klausimu. Trečioji diskusija įvyko 2017 m. gegužės 24 d., buvo 

pasikeista nuomonėmis, išsakyta Tarybos narių pozicija universitetų tinklo optimizavimo klausimu. 

Sekanti, ketvirtoji diskusija, dėl tolimesnės LSMU pozicijos universitetų konsolidavimo klausimu, 
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įvyko 2017 m. rugsėjo 15 d. Šiame posėdyje Taryba bendru sutarimu suteikė įgaliojimus Medicinos 

akademijos kanclerei prof. Daivai Rastenytei atstovauti LSMU derybų grupėje su Antano 

Stulginskio universitetu. 2017 m. spalio 13 d. vyko penktasis svarstymas, kurio metu LSMU 

rektorius prof. Remigijus Žaliūnas klausimą „Dėl tolimesnės LSMU pozicijos universitetų 

konsolidavimo klausimu“ pristatė Senato posėdyje, dalyvaujant ir Tarybos nariams. Šeštasis 

svarstymas vyko 2017 m. lapkričio 17 d. Tarybos posėdyje, kuriame buvo priimtas ypatingos 

reikšmės LSMU tarybos sprendimas Nr. UT1-16-1 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir 

Lietuvos sporto universiteto reorganizacijos”, kuriuo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba,  

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

studijų ir mokslo kokybę bei tarptautinį konkurencingumą, 

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

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

Lietuvos sporto universitetą,  

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

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

mokslo kokybę, stiprinti tarpkryptinį bendradarbiavimą, racionaliau naudoti žmogiškuosius 

išteklius, turimą studijų, mokslo ir aplinkos infrastruktūrą,  

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

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

lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 95-09, nusprendė: 

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

1.1. Universitetų autonomijos; 

1.2. Pagarbos gyvybei; 

1.3. Studijų, mokslo ir praktikos vienovės. 

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

2.1. Vadovaujantis gerąja reformos patirtimi Lietuvos sporto universitetas jungiamas prie 

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

bei moksliniai tyrimai vykdomi kamieniniame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinyje – 

Sporto akademijoje; 

2.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto valdymo organuose yra užtikrinamas 

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

klinikinės ligoninės atstovavimas; 

2.3. Sporto akademija disponuoja gaunamomis pajamomis nepažeisdama pilnų kaštų 

metodikos; 
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2.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitete yra saugomos Lietuvos sporto universiteto 

istorinės tradicijos, vertybės, garbės vardai ir regalijos;  

2.5. Įvykdžius reorganizaciją Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ištekliai 

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

eliminuojamos išlaidos, atsirandančios dėl procesų fragmentacijos;  

2.6. Lietuvos sveikatos mokslų universitete visiems pedagogams ir mokslo darbuotojams 

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

Lietuvos sporto universitete, taikomas pereinamasis laikotarpis kvalifikacinių reikalavimų 

netolygumams kompensuoti). 

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

3.1. Studijų programų auditas išsprendžiant analogiškų studijų programų klausimą: 

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

iki 2018 m. rugsėjo 1 d.;  

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

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

rugsėjo 1 d.  

3.2. Susitarimas su kitomis Kauno universitetinėmis aukštosiomis mokyklomis dėl 

socialinių humanitarinių mokslų platformos sukūrimo ir bendro socialinių humanitarinių mokslų 

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

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

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

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

sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto mokslininkų tyrimus ir konsoliduoti 

mokslinį potencialą – iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

3.5. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto infrastruktūros 

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

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

3.6. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto potencialo 

tarptautinių ryšių srityje sujungimas siekiant didinti abiejų universitetų vykdomų programų ir 

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

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

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

2018 m. gruodžio 31 d. 
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3.8. Finansų, studijų ir mokslo, dokumentų valdymo, turto administravimo informacinių 

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

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

2019 m. gruodžio 31 d.  

Šis Tarybos sprendimas buvo išplatintas LR Švietimo ir mokslo minsiterijai,                     

LR Vyriausybei, LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui bei Kauno universitetų rektoriams, jų 

Senatų ir Tarybų pirmininkams.  

Paskutinis 2017 m. posėdis vyko gruodžio 22 d., LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas 

Senato posėdyje, kuriame kartu dalyvavo ir Tarybos nariai, pateikė informaciją apie vykstančias 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos sporto universiteto diskusijas konsolidavimo 

klausimu. Pristatė LSMU siūlomas sąlygas, kuriomis LSU būtų jungiamas prie mūsų Universiteto, 

pateikė Universiteto valdymo schemą, pertvarkos procesų etapus. Šiai iniciatyvai Tarybos nariai 

pritarė bendru sutarimu.  

Taigi, 2017 metais iš dešimties Tarybos posėdžių, net septyni posėdžiai buvo skirti 

diskusijoms, sprendimų priėmimams dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano ir 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pozicijos universitetų konsolidavimo klausimu. 

 

Tarybos priimtus sprendimus galima rasti Universiteto žiniatinklio svetainėje adresu  

http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/valdymas/taryba/tarybos-sprendimai/ 

 

 Pagrindiniai 2018 metų Tarybos prioritetai 

 

Taryba numato: 

1. Šiuolaikinių asmens ir gyvūno sveikatos priežiūros specialistų profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymo kokybės gerinimo skatinimą. 

2. Vidinės ir išorinės komunikacijos gerinimą aktyviai bendradarbiaujant su visa 

akademine bendruomene. 

3. Strateginės veiklos plano įgyvendinimo stebėseną. 

4. Aktyviai dalyvauti formuojant universitetų konsolidacijos koncepciją tiek 

nacionaliniu, tiek instituciniu lygmenimis. 

5. Universiteto vaidmens stiprinimą miesto, regioniniame, nacionaliniame ir 

tarptautiniame lygmenyse. 

http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/valdymas/taryba/tarybos-sprendimai/

