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1. TARYBOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU arba 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 Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

tarybos darbo reglamentu (atnaujintas LSMU Tarybos 2021 m. birželio 17 d. 

sprendimu Nr. UT1-7-3) bei kitais teisės aktais. 

 

1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtis  

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtis, kuri buvo viešai 

paskelbta Senato pirmininkės 2020 m. lapkričio 18 d., 2021 metais nesikeitė.  

2021 metais Taryba savo veiklą vykdė tokia sudėtimi: 

Danielė Bučinskaitė, MA rezidentė; 

Prof. Olivija Gustienė, LSMU Kardiologijos klinikos profesorė, Tarybos sekretorė; 

Virginijus Kantauskas, UAB „Biovela Holding“ vadovas; 

Tomas Raudonius, Žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT” valdybos pirmininkas; 

Doc. Arūnas Rutkauskas, VA VF Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas, Ekologiškų 

mėsinių galvijų augintojų asociacijos direktorius; 

Gintaras Skorupskas, UAB „Boslita“ ir Ko generalinis direktorius, Tarybos 

pirmininkas; 

Prof. Algirdas Šalomskas, VA VF Veterinarinės patobiologijos katedros 

profesorius, Tarybos pirmininko pavaduotojas; 

Prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas, MA MF Neurochirurgijos klinikos 

vadovas, profesorius, MA Neuromokslų instituto direktorius; 

Saulius Urbonavičius, advokatas, Advokatų profesinė bendrijos WINT law firm 

asocijuotasis partneris; 

Prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas, MA MF Kardiologijos klinikos vadovas, 

profesorius; 

Martynas Žilinskas, advokatas, Advokatų profesinė bendrija „Markevičius, 

Gerasičkinas ir partneriai” partneris. 



 

 

2. 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 2021 metų sausio – gruodžio mėnesių laikotarpį Taryba surengė 

12 posėdžių, iš kurių 1 posėdis buvo virtualus, 5 - nuotoliniai. 2021 metais Taryba 

priėmė 43 sprendimus (Tarybos sprendimų sąrašas, 1 priedas).  

2021 m. vasario 11 d. vykusiame nuotoliniame Tarybos posėdyje buvo 

svarstytos bei patvirtintos 2021/2022 m. m. priėmimo studijų kainos užsienio 

studentams, 2020 m. bei 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos bei, atsižvelgiant į 2019-

2020 m. ankstesnės Tarybos priimtus sprendimus dėl struktūrinių padalinių įsteigimo 

ar panaikinimo, patvirtinta atnaujinta Universiteto struktūra. Universiteto taryba šiame 

posėdyje paskyrė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir 

bandymų centro valdybą, taip pat vienbalsiai pritarė, kad būtų tęsiamos 

parengiamosios veiklos, reikalingos Universiteto projektų įgyvendinimui, kurie buvo 

įtraukti į „Ateities ekonomikos DNR“ finansavimą. 

2021 m. kovo 4 d., atsižvelgiant į rektoriaus prof. R. Benečio prašymą, Taryba 

virtualiame posėdyje, balsuodami raštu, pritarė Universiteto kreipimuisi į aukščiausius 

Lietuvos Respublikos vadovus dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

bendruomenės pažangai reikalingų strateginės plėtros projektų ir Lietuvos 

Respublikos aukščiausių valdžios institucijų sprendimų, kuriuo prašoma neignoruoti 

pagrįstų Universiteto lūkesčių įgyvendinant svarbius ir aiškiai apibrėžtus Universiteto 

strateginės plėtros projektus, atsakingai vertinti ekspertinių institucijų atliktą vertinimą 

bei kofinansavimo principu jau pradėtą šių projektų įgyvendinimą, o taip pat 

atsižvelgiant į abiejų pusių (Vyriausybės bei Universiteto) jau prisiimtus įsipareigojimus, 

skubiai artimiausiu metu išspręsti susidariusį neapibrėžtumą planuojant ir vykdant 

strateginius plėtros projektus. 

 



 

2021 m. kovo 25 d. nuotoliniame Tarybos posėdyje Taryba patvirtino Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto 2020 m. veiklos ataskaitą, Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą bei 2020 m. 

finansinių ataskaitų rinkinį. Taryba taip pat patvirtino VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto gimnazija“ 2020 m. veiklos ataskaitą ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinį 

bei pritarė LSMU nuosavybės teise priklausančio finansinio turto, kaip savininko įnašo, 

investavimui į viešąją įstaigą „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ bei 

finansinės paramos viešajai įstaigai „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ 

suteikimui.  

2021 m. balandžio 23 d. Tarybos nuotolinio posėdžio sprendimu buvo išspręsti 

klausimai dėl veiksmų, atsiradus interesų konflikto tikimybei Universiteto vadovams, 

pakeičiant ankstesnį Tarybos sprendimą ir jį išdėstant nauja redakcija. Šiame Tarybos 

posėdyje patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir 

bandymų centro 2020 m. veiklos ataskaita, 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys, 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, patikslinta Universiteto 2021 metų sąmata 

„Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“ dalyje. 

2021 m. gegužės 20 d. Taryba patvirtino 2021 m. į Universitetą priimamų 

studentų bendras skaičius bei nustatyti vientisųjų studijų, pirmosios, antrosios ir 

trečiosios (doktorantūros) studijų pakopų bei rezidentūros studijų 2021 metų studijų 

kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžiai, 

atnaujinta LSMU valdymo schema. Posėdyje pritarta siūlymams dėl Universiteto 

strateginės plėtros projekto „Odontologijos fakulteto mokslo ir studijų bazės 

sukūrimas“ įgyvendinimo tęsimo bei nustatė finansavimo limitus. Pritarė Lietuvos 

Respublikai nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Trakų g. 29, Kaune, 

perėmimui valdyti, o vietoje jo perduodant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

patikėjimo teise valdomą turtą, esantį Jėgainės g. 10 A, Kaune ir Gudienos km., 

Kaišiadorių rajone. 

2021 m. birželio 17 d. vykusiame nuotoliniame posėdyje patvirtinta atnaujinta 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo 

plano rengimo, tvirtinimo, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo, atsiskaitymo už 

pasiektus rezultatus ir koregavimo tvarka, priimti sprendimai dėl Universiteto 

struktūros keitimo, t. y. Slaugos ir rūpybos katedros pagrindu įsteigta profilinė Slaugos 

klinika, pertvarkytos Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba, Kultūros centras bei 

Leidybos namai, siekiant optimizacijos panaikinti tam tikri padaliniai, jų funkcijas 

integruojant ir etatus perkeliant į pagrindinius padalinius, pasikeitus teisės aktams 



 

negavus finansavimo priimtas sprendimas likviduoti Beglobių gyvūnų augintinių 

centrą.  

2021 m. rugpjūčio 11 d., reaguojant į Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolieriaus 2021 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. SP-10, Taryba susirinko aptarti 

bendros pozicijos bei nustatė su tuo susijusius pavedimus Universiteto Juridinei 

tarnybai. 

2021 m. rugsėjo 30 d. posėdis pasižymėjo sprendimais, susijusiais su turtiniais 

klausimais, t. y. pritarta sprendimui suteikti piniginę paramą moterų krepšinio 

komandai „Aistės – LSMU“; siekiant suformuoti vientisą LSMU Baisogalos dvaro 

sodybos parko teritoriją, taip pat ir padidinti bendro Baisogalos dvaro sodybos turto 

vertę, pritarta nekilnojamojo turto, įsiterpusio Baisogalos dvaro sodybos teritorijoje, 

įsigijimui; pritarta biologinio turto perdavimui panaudos pagrindais LSMU Praktinio 

mokymo ir bandymų centrui bei negyvenamųjų patalpų, esančių V. Putvinskio g. 14, 

Kaune, nuomai maitinimo paslaugoms teikti. 

2021 m. lapkričio 4 d. posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Veterinarijos 

akademijos studijų ir mokslo procesui reikalingų praktinio mokymo ir eksperimentinių 

bazių plėtros, tačiau sprendimas nebuvo priimtas, iniciatorių paprašyta papildyti 

medžiagą teikiamu klausimu.  

2021 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimu patvirtintos Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 2022–2026 metų strateginės plėtros gairės, Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 2022–2026 metų strateginių plėtros gairių įgyvendinimo planas 

bei Strateginių plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano stebėsenos rodikliai. 

2021 m. gruodžio 8 d. Taryba susirinko į posėdį dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto projektų finansavimo. Įvertinus pateiktą informaciją priimti sprendimai dėl 

finansavimo lėšų didinimo infrastruktūros atnaujinimui ar sukūrimui bei dalyvavimo 

mokslo projektuose LSMU prisidedant nuosavo įnašo dalimi. 

2021 m. gruodžio 22 d. vyko paskutinis 2021 metų LSMU tarybos posėdis, 

kuriame buvo patvirtinti 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimai bei 2022 metų 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos ir 2022–2024 metų 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginis veiklos planas: valstybės biudžeto 

tiesioginiai asignavimai, taip pat atnaujinta LSMU lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo jais tvarka. Posėdyje buvo nuspręsta paskirti vienkartines pinigines 

išmokas Universiteto darbuotojams, nustatytas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto 

rektoriui emeritui ir profesoriui emeritui 2022 m. mėnesinės išmokos indeksavimas 



 

bei nustatytas priedas Universiteto rektoriui 2022 m. laikotarpiui už Universiteto vardo 

garsinimą, prestižo didinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei Universiteto 

vertybių propagavimą. Taryba patikslino 2020 m. kovo 6 d. sprendimą dalyje dėl 

Universiteto prisidėjimo sumos vykdant Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „LSMU 

sporto bazės modernizavimas, siekiant fizinio aktyvumo didinimo“. Šiame Tarybos 

posėdyje Taryba susipažino ir suderino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnazijos 2022-2026 metų strategijos projektą bei pritarė LSMU nuosavybės teise 

priklausančio materialiojo turto, kaip savininko įnašo, investavimui į viešąją įstaigą 

„Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ bei paramos viešajai įstaigai 

„Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ suteikimui paslaugomis. Taryba 

pavedė iki 2022 m. kovo 10 d. atlikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2021 m. 

finansinių ataskaitų auditą, iki 2022 m. kovo 31 d. - konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

auditą, audito įmonę parenkant viešųjų pirkimų būdu. 

 

Tarybos priimti sprendimai skelbiami Universiteto žiniatinklio svetainėje adresu  

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

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


 

 

3. PAGRINDINIAI 2022 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. Universiteto vaidmens stiprinimą miesto, regioniniame, nacionaliniame ir 

tarptautiniame lygmenyje. 

5. Universiteto nuoseklų bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis 

ir tinkamą atstovavimą jose. 

6. Ryšių su visuomene stiprinimą, skatinant sveikatos mokslų pasiekimų 

taikymą visuomenės gerovei.  

 



 

1 priedas 

 

2021 M. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS SPRENDIMAI 

 

 

▪ Dėl studijų kainų patvirtinimo, 2021-02-

11, Nr. UT1-2-1; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto struktūros, 2021-02-11, Nr. 

UT1-2-2; 

▪ Dėl viešosios įstaigos „Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Praktinio 

mokymo ir bandymų centras“ valdybos 

skyrimo, 2021-02-11, Nr. UT1-2-3; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų 

sąmatų, 2021-02-11, Nr. UT1-2-4; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų 

sąmatų patikslinimo, 2021-02-11, Nr. 

UT1-2-5; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto vykdomų projektų, 2021-

02-11, Nr. UT1-2-6; 

▪ Dėl Universiteto kreipimosi į 

aukščiausius Lietuvos Respublikos 

vadovus, 2021-03-04, Nr. UT2-3; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto 2020 m. veiklos ataskaitos, 

pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo 

ataskaitos ir finansinės atskaitomybės 

patvirtinimo, 2021-03-25, Nr. UT1-4-1; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto gimnazijos 2020 m. veiklos 

ataskaitos ir 2020 m. finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo, 2021-03-

25, Nr. UT1-4-2; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto gimnazijos finansavimo, 

2021-03-25, Nr. UT1-4-3; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Praktinio mokymo ir 

bandymų centro 2020 m. veiklos 

ataskaitos ir 2020 m. finansinių 

ataskaitų rinkinio patvirtinimo, 2021-04-

23, Nr. UT1-5-1; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Praktinio mokymo ir 

bandymų centro darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos patvirtinimo, 

2021-04-23, Nr. UT1-5-2; 

▪ Dėl 2021 m. „Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas ir mokslo 

plėtojimas programos“ sąmatos 

patikslinimo, 2021-04-23, Nr. UT1-5-3; 

▪ Dėl 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo 

„Dėl nurodymo kaip elgtis atsiradus 

interesų konflikto tikimybei ir įgaliojimų 

suteikimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja 

redakcija, 2021-04-23, Nr. UT1-5-4; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto skiriamų lėšų padidinimo 

vykdant Lietuvos verslo paramos 

agentūros projektą, 2021-04-23, Nr. 

UT1-5-5; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto studijų programų vietų 

2021/2022 m. m. priėmimui, 2021-05-

20, Nr. UT1-6-1; 

▪ Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai 

nesusijusių su studijų programos 



 

įgyvendinimu, dydžių patvirtinimo, 

2021-05-20, Nr. UT1-6-2; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto strateginės plėtros 

projekto „Odontologijos fakulteto 

mokslo ir studijų bazės sukūrimas“ 

įgyvendinimo, 2021-05-20, Nr. UT1-6-3; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto valdymo schemos, 2021-

05-20, Nr. UT1-6-4; 

▪ Dėl nekilnojamojo turto perdavimo ir 

perėmimo, 2021-05-20, UT1-6-5; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto struktūros keitimo, 2021-

06-17, Nr. UT1-7-1; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto strateginės plėtros gairių ir 

jų įgyvendinimo plano rengimo, 

tvirtinimo, įgyvendinimo, stebėsenos, 

vertinimo, atsiskaitymo už pasiektus 

rezultatus ir koregavimo tvarkos 

patvirtinimo, 2021-06-17, Nr. UT1-7-2; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto tarybos darbo reglamento 

pakeitimo, 2021-06-17, Nr. UT1-7-3; 

▪ Dėl Lietuvos Respublikos Akademinės 

etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2021 

m. liepos 23 d. sprendimo Nr. SP-10, 

2021-08-11, Nr. UT1-8-1; 

▪ Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas 

patalpas, 2021-09-30, Nr. UT1-9-1; 

▪ Dėl paramos profesionaliajam moterų 

krepšiniui Kaune, 2021-09-30, Nr. UT1-

9-2; 

▪ Dėl pritarimo sprendimui pirkti 

nekilnojamąjį turtą, 2021-09-30, Nr. 

UT1-9-3; 

▪ Dėl pritarimo perduoti turtą, 2021-09-

30, Nr. UT1-9-4; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto 2022-2026 m. strateginės 

plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano 

tvirtinimo, 2021-11-25, Nr. UT1-11-1; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto projektų finansavimo, 

2021-12-08, Nr. UT1-12-1; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto gimnazijos 2022-2026 m. 

strategijos derinimo, 2021-12-22, Nr. 

UT1-13-1; 

▪ Dėl paramos VšĮ „Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto gimnazija“ teikimo 

2022 metais, 2021-12-22, Nr. UT1-13-2; 

▪ Dėl materialiojo turto investavimo į 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

gimnaziją, 2021-12-22, Nr. UT1-13-3; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto sporto bazės 

modernizavimo, 2021-12-22, Nr. UT1-

13-4; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto lėšų ir turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo jais tvarkos 

patvirtinimo, 2021-12-22, Nr. UT1-13-5; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto 2021 metų pajamų ir 

išlaidų sąmatų tikslinimo, 2021-12-22, 

Nr. UT1-13-6; 

▪ Dėl 2021 m. finansinių ataskaitų ir 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų 

audito, 2021-12-22, Nr. UT1-13-7; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto 2022 metų pajamų ir 

išlaidų sąmatų ir 2022-2024 metų 

strateginio veiklos plano: valstybės 

biudžeto tiesioginiai asignavimai, 2021-

12-22, Nr. UT1-13-8; 



 

▪ Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių 

išmokų Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto darbuotojams nagrinėjimo 

iš esmės, 2021-12-22, Nr. UT1-13-9; 

▪ Dėl vienkartinių piniginių išmokų 

skyrimo universiteto darbuotojams, 

2021-12-22, Nr. UT1-13-10; 

▪ Dėl Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto rektoriaus emerito ir 

profesoriaus emerito mėnesinės 

išmokos dydžio indeksavimo 

nustatymo, 2021-12-22, Nr. UT1-13-11; 

▪ Dėl klausimo dėl priedo Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto rektoriui 

nustatymo nagrinėjimo iš esmės, 2021-

12-22, Nr. UT1-13-12; 

▪ Dėl priedo Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto rektoriui nustatymo, 2021-

12-22, Nr. UT1-13-13. 

__________________________ 


