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Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU, Universitetas), palaikydamas viešas 

diskusijas, susijusias su Universiteto atskaitomybe visuomenei, atvirumu, skaidrumu, 

nešališkumu, gydytojo profesinėmis pareigomis, ir reaguodamas į pastarosiomis dienomis 

įvairiose žiniasklaidos priemonėse vykstančią polemiką dėl Universiteto tarybos sudėties bei 

Lietuvos Respublikos Prezidento gydytojo pareigų, kviesdamas šias diskusijas vykdyti 

konstruktyviai ir grįsti tiesos neiškreipiančiais argumentais, pareiškia: 

1. Universiteto bendruomenėje turi būti saugomos pamatinės vertybės ir didieji visuomenės 

gėriai – pagarba gyvybei, nekaltumo prezumpcija, atsakomybė ir atskaitomybė 

visuomenei, teisingumas ir profesionalumas. 

2. Visi praktikuojantys gydytojai privalo laikytis Hipokrato priesaikos, kurios dalis – pažadas 

gydytojo pareigas atlikti neatsižvelgiant į paciento amžių, tautybę, religiją, rasę ar socialinę 

priklausomybę. Gydytojo pareigos negali būti vykdomos selektyviai, prioritetą teikiant 

aplinkybėms, nesusijusioms su paciento sveikata, o už pareigos vykdymą gydytojas negali 

būti baudžiamas ar persekiojamas, nes žmogaus sveikata (kartu – ir jos apsauga) yra 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ginama vertybė. Paciento ir gydytojo ryšys yra 

grindžiamas pasitikėjimu iš vienos pusės, ir pareiga – iš kitos. Kliudymas pacientui 

įgyvendinti savo teisę pasirinkti gydytoją, kuriuo pasitiki, o gydytojui atlikti savo pareigą, 

vertintini kaip žmogaus teisių pažeidimai. 

3. Universitetas turi pareigą savo sukauptomis žiniomis ir kompetencijomis sveikatos ir 

gyvybės mokslų srityse aktyviai prisidėti prie darnaus visuomenės vystymosi ir klestėjimo. 

Šią pareigą Universitetas įgyvendina savo atstovus deleguodamas į regionines, 

nacionalines ir tarptautines darbo grupes ir organizacijas, ekspertuodamas ar dalyvaudamas 

rengiant teisės aktų projektus. 

4. Universiteto bendruomenė įsipareigojo savo strateginių tikslų siekti bendradarbiaudama su 

Seimu, Vyriausybe, vietos valdžios ir savivaldos atstovais, socialiniais ir verslo partneriais, 

šalies piliečiais ir šeimomis, dalydamasi informacija apie turimų lėšų naudojimo 

efektyvumą bei sukuriamą pridėtinę vertę. Vienas iš šios priemonės įgyvendintojų yra 

Universiteto rektorius, nes būdamas vienasmeniu valdymo organu atstovauja Universitetui 

pagal pareigas, kaip tai numatyta Mokslo ir studijų įstatyme. Šis įstatymas taip pat numato 

ir kompetencijų paskirstymą tarp visų Universiteto valdymo organų, t. y. teisės aktai 

numato, kad rektorius priima tik tuos sprendimus, kuriuos jam pavedė įstatymas (bei 

Universiteto statutas).  
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5. Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ numato, kad strateginis valstybės tikslas yra 

kurti sąlygas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai. Šis tikslas yra taip pat 

išreikštas ir kituose strateginio planavimo dokumentuose, vyriausybės programose. Viena 

iš šį tikslą įgyvendinančių priemonių – Mokslo ir studijų įstatymo nuostata, numatanti, kad 

aukštųjų mokyklų valdyme, konkrečiai – kolegialaus valdymo organo – tarybos – veikloje 

dalyvauja verslo patirtį turintys asmenys, nepriklausantys aukštosios mokyklos personalui 

arba studentams. Teisės klausimus, susijusius su aukštųjų mokyklų valdymu, sprendęs 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas nei 2011 metais, nei 2014 metais neišreiškė 

abejonių dėl verslo atstovų dalyvavimo aukštųjų mokyklų valdyme, atvirkščiai, – nurodė, 

kad jie, kaip ir kiti tarybų nariai, nepriklausantys universiteto bendruomenei, didina 

aukštosios mokyklos atsakomybę ir atskaitomybę visuomenei (2014 m. lapkričio 10 d. Nr. 

KT48-N15/2014). Tarybos nariai, atėję iš verslo, yra atrenkami tokia pačia tvarka kaip ir 

visi kiti tarybos nariai, nepriklausantys universiteto bendruomenei (pvz., iš viešojo 

sektoriaus), t. y. viešo konkurso būdu. 
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