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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO STRATEGINĖS PLĖTROS GAIRIŲ 2011-2016 M. M. ĮGYVENDIMO PLANAS 

 

 

1. Strateginis plėtros tikslas: 

 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 bei verslią asmenybę. 

 

Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

1.1.Universiteto studijų 

padalinių struktūros 

optimizavimas 

1.1.1. Fakultetų 

struktūros 

optimizavimas. 

 

Optimizuota fakultetų 

struktūra 

1.1.1.1. Padalinių 

skaičius po fakultetų 

optimizavimo 

(katedros, klinikos, 

institutai) 

2011-04-15 

 

 

Fakultetų dekanai 

 
Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas 
1.1.2. Studijų dalykų 

dėstymo optimizavimas 

Atliktas studijų dalykų 

priskyrimas 

katedroms/klinikoms 

/institutams siekiant 

išvengti dubliavimosi 

tarp padalinių 

1.1.2.1. Dalykų 

perskirstymas 

padaliniams 

2012-09-01 

 

Fakultetų 

dekanai, 

katedrų vedėjai 

 

1.2. Studijų  programų 

tobulinimas,  studijas 

orientuojant į 

studijuojantįjį 

 

 

1.2.1. Studijų programų 

tikslų, siekinių 

tobulinimas,  profilio 

įvardijimas. 

Visose studijų 

pakopose atnaujinti   

studijų programų 

tikslai ir rezultatai,  

įvardintas profilis 

1.2.1.1. Atnaujintos 

studijų programos 

2014-09-01 

 

Prorektorius 

studijoms 

 

Fakultetų 

dekanai, 

Studijų programų 

komitetų 

koordinatoriai, 

pedagoginis 

personalas 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

 

1.2.2. Studentų įgyjamų 

kompetencijų,  studijų 

dalykų  rezultatų ir  jų 

vertinimo sistemos 

tobulinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Apibrėžtos studentų 

įgyjamos 

kompetencijos  

programų  dalykuose. 

Patobulinta studijų  

rezultatų, 

kompetencijų 

vertinimo sistema. 

 

 

1.2.2.1. Atnaujinti 

studijų programų 

dalykų aprašai 

2014-09-01 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
 

 

 

 

1.2.3. Probleminio 

mokymosi metodikos  

diegimas studijų 

programose. 

Įdiegti  probleminio 

mokymosi metodai 

studijų programose 

1.2.3.1 Studijų 

programų, kuriose 

įdiegti probleminio 

mokymosi metodai, 

skaičius 

 

1.3. Studijų kokybės  

stebėsena 

 

1.3.1. Reguliari studijų 

programų savianalizė. 

 

Sudaryti studijų 

programų komitetai 

visoms studijų 

programoms 

1.3.1.1. Studijų 

programų komitetų 

sudarymas visoms 

programoms (100proc.) 

2013-12-31 

 

Prorektorius 

studijoms 

Fakultetų 

dekanai, 

Studijų programų 

komitetų 

koordinatoriai, 

Studijų kokybės 

stebėsenos ir 

užtikrinimo 

komisija 

 
Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas 

Įvertintos studijų 

programos pagal 

Studijų programų 

komitetų patvirtintus 

rodiklius 

1.3.1.2. Pagal Studijų 

programų komitetų 

parengtas metodikas 

įvertintų programų 

skaičius per metus  

Kasmet  

 

1.3.2.Studentų, 

absolventų, socialinių 

partnerių nuomonės apie 

studijų kokybę tyrimas 

Atliktas studentų 

nuomonės apie studijų 

kokybę tyrimas 

1.3.2.1. Didėjanti 

studentų, palankiai 

vertinančių studijų 

kokybę, dalis  

Kasmet 

Studijų kokybės 

stebėsenos ir 

užtikrinimo 

komisija 

 

Atliktas absolventų 

nuomonės apie studijų 

kokybę tyrimas. 

 

1.3.2.2. Didėjanti 

absolventų, palankiai 

vertinančių studijų 

kokybę, dalis  

Kas 3 metai Karjeros centras 

Atliktas socialinių 

partnerių nuomonės 

apie studijų kokybę 

tyrimas. 

 

1.3.2.3. Didėjanti 

socialinių partnerių, 

palankiai vertinančių 

studijų kokybę, dalis 

(proc., +5 proc.)  

Kasmet Karjeros centras 

1.4. Dėstymo kokybės 

gerinimas, dėstytojų 

kompetencijos 

didinimas. 

 

1.4.1. Dėstytojų 

pedagoginės ir dalykinės 

kompetencijos didinimas. 

 

Patobulintos dėstytojų 

pedagoginės ir 

dalykinės 

kompetencijos per 

kvalifikacijos kėlimą  

1.4.1.1. Dėstytojų, 

kėlusių kvalifikaciją 

skaičius. 

(100 klausytojų) 

 

Kasmet 

 

Prorektoriai 

 

Fakultetų 

dekanai, 

Padalinių 

vadovai, 

 Dėstytojų 

edukacinės 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
kompetencijos 

centras (DEKC) 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

1.4.2.Dėstytojų 

nuomonės apie sąlygas 

pedagoginei ir dalykinei 

kompetencijai tobulinti  

tyrimas 

Atliktas dėstytojų 

nuomonės tyrimas 

 

1.4.2.1. Didėjanti 

dėstytojų, palankiai 

vertinančių sąlygas 

pedagoginei ir 

dalykinei 

kompetencijai 

tobulinti, dalis  

Kasmet 

Studijų kokybės 

stebėsenos ir 

užtikrinimo 

komisija 

 

 

1.4.3. Dėstytojų 

mobilumo skatinimas. 

 

Didėjantis dėstytojų 

mobilumas 

1.4.3.1. Pasiektas 5 - 

10 proc. dėstytojų 

mobilumas. 

 

Kasmet 

 

Kancleriai, 

prorektorius 

studijoms, 

prorektorius 

mokslui 

Fakultetų 

dekanai, katedrų, 

klinikų ir 

institutų vadovai 

 

1.5. Studijų 

infrastruktūros 

atnaujinimas, 

sukūrimas. 

 

1.5.1. Farmacijos 

fakulteto statyba ir 

įrengimas („Santakos“ 

slėnio dalis, Atviros 

prieigos mokslo 

laboratorijos). 

Pastatytas naujas ir 

įrengtas Farmacijos 

fakulteto pastatas 

(„Santakos“ slėnio 

dalis) 

1.5.1.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. 

(~11.000 kv.m) 

 

2013-12-31 

VA kancleris, 

prorektorius 

studijoms 

 

Plėtros tarnybos 

vadovas, 

Statybos ir 

investicijų 

tarnybos vadovas 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

 

1.5.2. Užkrečiamų ligų 

katedros atnaujinimas. 

 

Atnaujinta užkrečiamų 

ligų katedra 100 proc. 

1.5.2.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. 

(~1270 kv.m.) 

 

2013-03-19 

 

VA kancleris, 

prorektorius 

studijoms 

Projekto 

organizavimo ir 

vykdymo grupė, 

Plėtros tarnybos 

vadovas 

1.5.3. Veterinarijos 

gydyklos infrastruktūros 

atnaujinimas, 

rekonstruojant chirurgijos 

patalpas bei įrengiant 

aštrių bandymų patalpas. 

Įrengtos patalpos 

aštriems bandymams 

atlikti po veterinarijos 

gydyklos 

rekonstrukcijos 

1.5.3.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. 

(~1140 kv.m.) 

 

2015-03-28 

 

VA kancleris, 

prorektorius 

studijoms 

Projekto 

organizavimo ir 

vykdymo grupė, 

Plėtros tarnybos 

vadovas 

1.5.4. Sporto instituto 

infrastuktūros plėtra  
Pagerinta  studijų bazė 

1.5.4.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. 

(~1742 kv.m.) 

2014-05-01 

 

1.5.5. VA Biologinės 

chemijos, Gyvūnų 

mitybos katedrų, 

Atnaujintos 

Veterinarijos 

akademijos Biologinės 

1.5.5.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai (~1550 kv.m.) 

2013-03-19 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
anatomikumo 

atnaujinimas. 

chemijos, Gyvūnų 

mitybos katedros, 

anatomikumas 

 

1.5.6. Vivariumo pastato 

paskirties išplėtimas, 

rekonstruojant esamą bei 

sukuriant naują 

infrastruktūrą. 

Atnaujintas 

vivariumas 
1.5.6.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. 

(~356 kv.m.) 

2014-12-31 

1.5.7. Dalies mokomojo 

korpuso rekonstrukcija, 

pritaikant patalpas 

gyvūninių žaliavų 

kokybės studijoms. 

Pritaikytos  patalpos 

gyvūninių žaliavų 

kokybės studijoms po 

dalies mokomojo 

korpuso 

rekonstrukcijos 

1.5.7.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai 

(~995 kv.m.) 

2013-12-31 

1.5.8. Gyvulininkystės 

instituto laboratorijos – 

viešbučio rekonstrukcija 

ir pritaikymas studijų ir 

mokslo reikmėms  

Pritaikytos patalpos 

studijoms ir mokslui  

1.5.8.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai  (~ 650 kv.m). 

 

2015-09-01 

Plėtros tarnybos 

vadovas, Instituto 

direktorius 

1.5.9. Slaugos fakulteto 

studijų ir mokslo bazės 

racionalus išdėstymas, 

Slaugos ir rūpybos 

katedrą bei Reabilitacijos 

kliniką perkeliant į 

rekonstruotą mokomąjį 

laboratorinį korpusą. 

Racionaliai išdėstyta 

slaugos fakulteto 

studijų ir mokslo bazė 

1.5.9.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. 

(~650 kv.m.) 

2015-05-01 

 

Projekto 

organizavimo ir 

vykdymo grupė, 

Plėtros tarnybos 

vadovas 

1.5.10. Nauja Slaugos 

fakulteto studijų ir 

mokslo bazė (pastatas)  

Pastatyta nauja 

Slaugos fakulteto 

studijų ir mokslo bazė  

1.5.10.1. Sukurtų 

studijų patalpų plotai 

(~5.500 kv.m.)  

2016-12-31  

VA kancleris, 

prorektorius 

studijoms  

Plėtros tarnybos 

vadovas, Projekto 

organizavimo ir 

vykdymo grupė, 

Statybos ir 

investicijų 

tarnybos vadovas  

1.5.11. Mokomojo 

laboratorinio korpuso 

kapitalinis remontas 

(Eivenių g. 4). 

Suremontuotas 

mokomasis 

laboratorinis korpusas  

(Eivenių g. 4). 

1.5.11.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. 

(~4000 kv.m.) 

2015-05-01 
VA kancleris, 

prorektorius 

studijoms 

Projekto 

organizavimo ir 

vykdymo grupė, 

Plėtros tarnybos 

vadovas 1.5.12. Centrinių rūmų Rekonstruoti centriniai 1.5.12.1. Atnaujintų, 2015-05-01 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
rekonstrukcija (A. 

Mickevičiaus g. 7 ir  9). 

rūmai  (A. 

Mickevičiaus g. 7 ir  

9). 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. (~7500 kv.m.) 

 

1.5.13. Kalbų ir 

edukacijos katedros 

(Jankaus g. 2) 

atnaujinimas. 

Atnaujinta Kalbų ir 

edukacijos katedra 

(Jankaus g. 2)  

1.5.13.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. (~700 kv.m.) 

2012-10-01 

 

1.5.14. Visuomenės 

sveikatos fakulteto 

pastato statyba (Tilžės g. 

18). 

Pastatytas Visuomenės 

sveikatos fakulteto 

pastatas  (Tilžės g. 

18). 

1.5.14.1. Atnaujintų, 

sukurtų studijų patalpų 

plotai. (~5200 kv.m.) 

2015-05-01 

 

1.5.15. Bendrabučių 

atnaujinimas. 

Atnaujinti 

bendrabučiai  

1.5.15.1. Atnaujintų 

patalpų plotai. (~15330 

kv.m.) 

2011-2016 

1.5.16. Studijų įgūdžių 

formavimo ir 

kompetencijos ugdymo 

centrų įkūrimas. 

Įkurti studijų įgūdžių 

formavimo ir 

kompetencijos 

ugdymo centrai  

1.5.16.1. Įkurti centrai. 

(1vnt., ~170 kv.m.) 
2015-05-01  

1.5.17. Studijų 

laboratorijų įrangos 

atnaujinimas. 

Atnaujintas studijų 

laboratorijų įranga  

1.5.17.1. Turimos 

laboratorijų įrangos 

atnaujinimas proc. 

(50% iki 2016)  

2011-2016 

1.6. E-studijų, 

elektroninio studijų 

administravimo 

vystymas. 

 

1.6.1. Studijų 

administravimo 

elektroninės aplinkos 

plėtra, 

Išplėsta elektroninė 

studijų administrvimo 

sistema 

1.6.1.1. Pakeistų į el. 

aplinką atliekamų 

funkcijų skaičius 

2014-09-01 

Prorektorius 

studijoms 

Studijų centro 

vadovas, ITC 

direktorius Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas 

 

 

 

 

1.6.2. studijų medžiagos 

dalinis įkėlimas į 

elektroninę aplinką 

(paskaitos, seminarų 

medžiaga, klinikinių 

atvejų aprašai ir 

aptarimai ir t.t.). 

Studentų nuomonės 

tyrimas  

 

1.6.2.1. Studentų 

pasitenkinimas 

medžiagos 

prieinamumu 

 

 

 

 

 

Kasmet 

Fakultetų 

dekanai, 

Studijų centro 

vadovas, ITC 

direktorius 

1.6.3. Nuotolinių studijų 

plėtra, ypač sudarant 

sąlygas dalyvauti studijų 

Nutolusieji 

universiteto padaliniai 

išplėtė nuotolines 

1.6.3.1. Nuotoliniu 

būdu studijuojami 

dalykai (N). 

Kasmet 

Fakultetų 

dekanai, 

Nuotolinių 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
procese nutolusiems 

universiteto padaliniams. 

studijas   studijų centro 

vadovas 

1.6.4. Plagiato kontrolės 

sistemos įdiegimas. 

Įdiegta plagiato 

kontrolės sistema 

1.6.4.1. Plagiato 

kontrolės sistema 

tikrinamų baigiamųjų  

darbų skaičius 

 

2014-09-01 

Fakultetų 

dekanai, Studijų 

centro vadovas, 

Bibliotekos ir 

informacijos 

centro 

direktorius, ITC 

direktorius 

1.7. Studijų programų 

plėtra panaudojant 

abiejų akademijų 

potencialą. 

 

1.7.1. Naujų studijų 

programų  gyvybės 

mokslų krypčių grupėje 

kūrimas. 

Parengtos ir 

vykdomos naujos 

studijų programos 

gyvybės mokslų 

krypčių grupėje  

1.7.1.1. Parengtos 

studijų programos 

(N=3) 

2011-05-31 

Prorektorius 

studijoms 

Fakultetų 

dekanai, katedrų, 

klinikų bei 

institutų vadovai 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas 

1.7.2. Jungtinių studijų 

programų su užsienio ir 

Lietuvos universitetais 

kūrimas. 

Sukurtos jungtinės  

studijų programos su 

užsienio ir Lietuvos 

universitetais  

1.7.2.1. Parengtos 

studijų programos (N= 

2 - 3) 

2011-2016 Fakultetų dekanai 

1.7.3. Naujų socialinių ir 

visuomenės sveikatos 

mokslų studijų programų 

kūrimas 

Parengtos naujos 

socialinių ir 

visuomenės sveikatos 

mokslų studijų 

programos 

1.7.3.1. Parengtos 

studijų programos. 

(N=2) 

2012-05-31 –  

2014-05-31 

 

VSF dekanas 

 

1.7.4. Veterinarijos, 

Slaugos studijų programų 

parengimas dėstyti anglų 

kalba. 

Parengtos 

Veterinarijos, Slaugos 

studijų programos 

dėstyti anglų kalba 

1.7.4.1. Parengtos 

studijų programos. 

(N=2) 

2011 m. 

lapkritis 

VF dekanas 

SF dekanas, 

TRSC dekanas 

1.7.5.Naujos studijų 

programos Maisto 

kokybės srityje rengimas. 

Parengta nauja studijų 

programa maisto 

kokybės srityje 

„Maisto mokslas“ 

1.7.5.1. Parengta 

studijų programa (N=1) 
2012 

Maisto saugos ir 

kokybės katedros 

vadovas 

1.7.6. Naujų  studijų 

programų biomedicinos 

srities žemės ūkio ir 

veterinarijos  kryptyje 

sukūrimas: antrosios 

pakopos studijų  

„Gyvūninių išteklių 

Parengtos naujos 

biomedicinos srities 

žemės krypties 

antrosios pakopos 

studijų programos 

„Gyvūninių išteklių 

valdymas“, pirmosios 

1.7.6.1. Parengtos 

studijų programos 

(N=2)  

 

2013-04-30 
GTF dekanas 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
valdymas“, pirmosios 

pakopos  „Gyvūnų 

mokslas“   

pakopos studijų 

programa „Gyvūnų 

mokslas“  

1.8. Studentų priėmimo 

tobulinimas. 

 

1.8.1. Studentų priėmimo 

stebėsena 

Priimtų studentų 

skaičius ne mažesnis 

kaip 2011 m. 

 

1.8.1.1. Priimtų 

studentų skaičiaus  

dinamika 

 

Kasmet 

 

Prorektorius 

studijoms 

Studijų centro 

vadovas, 

priėmimo 

komisijos 

atsakingasis  

sekretorius, 

Leidybos namų 
Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

1.8.2.LSMU viešinimo 

tobulinimas. 

 

Išplėstos studijų 

programų 

populiarinimo veiklos 

1.8.2.1. Informacinių 

renginių (studijų 

mugės, išvykos į 

mokyklas),  kuriuose  

dalyvauta  skaičius. 

Kasmet 

 

Prorektorius 

studijoms 

Studijų centro 

vadovas, 

priėmimo 

komisijos 

atsakingasis  

sekretorius, 

Leidybos namų 

Viešųjų ryšių ir 

informacijos 

skyrius, Karjeros 

centro vadovas  

1.8.3. Darbas su bendrojo 

lavinimo mokyklomis,  

Sutartys su 

mokyklomis 

1.8.3.1. Sutarčių su 

mokyklomis skaičius. 

(N=5) 

2011-2016 

Fakultetų 

dekanai, katedrų 

vedėjai 

1.8.4. LSMU mokyklos 

įsteigimas 

Įsteigta LSMU 

mokykla  

1.8.4.1. Įsteigta LSMU 

mokykla 
2013-09-01 

Prorektorius 

studijoms 

1.9. Studentų rėmimas 

ir skatinimas. 

1.9.1.Studentų 

akademinis rėmimas 
Studentų apklausa 

1.9.1.1. Studentų 

pasitenkinimas 

akademiniu rėmimu  

 

Kasmet  
Prorektorius 

studijoms 

Fakultetų 

dekanai, Studentų 

atstovybė 

Studijų kokybės 

stebėsenos ir 

užtikrinimo 

komisija  

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

 

 

 
 

Studentų , gaunančių 

 

1.9.2.1.Stipendiatų 
 

 

Fakultetų dekanai 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
stipendijas, skaičiaus 

didėjimas 

skaičius  

 

1.9.2.Studentų socialinis 

rėmimas 

Studentams 

kompensuotos studijų 

įmokos   

1.9.2.2. Studentų  , 

gavusių studijų įmokų 

kompensaciją , skaičius 

 

 Kasmet   

 

Studentų ,  aprūpintų 

bendrabučiu, skaičiaus 

didėjimas  

1.9.2.3.Studentų, 

gyvenančių 

bendrabutyje, skaičius 

 

  

1.9.3. Sąlygų kultūrinei ir 

sportinei veiklai 

gerinimas 

Studentų dalyvavimas 

kultūrinėje ir 

sportinėje veikloje 

1.9.3.1. Studentų, 

dalyvaujančių 

kultūrinėje ir sportinėje 

veikloje skaičius.  

2011-2016 

Kultūros centro 

vadovas 

Sporto centro 

vadovas 

1.10. Studijų ryšio su 

mokslu, klinikine 

praktika bei verslu 

stiprinimas. 

1.10.1. Universiteto 

mokslo institutų, 

laboratorijų įtraukimas į 

visų pakopų studijas bei 

pedagogų dalyvavimas 

institutų, Slėnių 

mokslinėse programose 

Studentų, mokslinius 

tyrimus atliekančių 

mokslo institutų, 

atviros prieigos centrų 

laboratorijose, 

skaičiaus didėjimas  5 

– 10 proc. kasmet 

1.10.1.1. Studentų, 

dirbančių studijų 

programoje numatytą 

mokslinį darbą mokslo 

institutų, atviros 

prieigos centrų 

laboratorijose, skaičius  

2011-2016 Prorektoriai 

Fakultetų 

dekanai, 

Padalinių 

vadovai  

Mokslo institutų 

direktoriai, 

personalo tarnyba  

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

Dėstytojų 

dalyvaujančių mokslo 

projektuose skaičiaus 

didėjimas 5 – 10 proc. 

kasmet. 

1.10.1.2.Dėstytojų, 

dirbančių mokslo 

projektuose, skaičius   

Mokslo institutų 

darbuotojų, 

dalyvaujančių studijų 

procese skaičiaus 

didėjimas5 – 10 proc. 

kasmet 

1.10.1.3. Mokslo 

instituto darbuotojų, 

dalyvaujančių studijų 

procese, skaičius  

1.10.2. Slėnių, klasterių 

sukūrimas – platesnė 

studijų, mokslo, 

sveikatos priežiūros ir 

verslo ryšių integracija. 

Sukurti slėnių centrai 

apjungiantys  katedras  

ir klinikas 

1.10.2.1. Slėnių 

centruose 

dalyvaujančių katedrų 

bei klinikų skaičius. 

 

2011-2016 

 

Prorektorius 

studijoms, 

prorektorius 

mokslui, 

prorektorius 

veterinarijai 

Centrų vadovai 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

1.10.3. Veterinarinės 

medicinos studijų ryšio 

su klinikine praktika 

didinimas. 

Dėstytojų, 

dalyvaujančių 

klinikinėje veikloje 

skaičiaus didėjimas10 

proc. kasmet. 

1.10.3.1. Veterinarijos 

akademijos dėstytojų, 

dalyvaujančių 

klinikinėje veikloje 

skaičius  

2016-12-31 

VA kancleris, 

prorektorius 

veterinarijai 

VF dekanas, 

katedrų ir 

veterinarijos 

klinikų vadovai 

Veterinarijos 

gydytojų, 

dalyvaujančių 

pedagoginėje veikloje 

skaičiaus didėjimas10 

proc. kasmet 

1.10.3.2. Veterinarijos 

gydytojų, dirbančių 

VA klinikose ir 

dalyvaujančių studijų 

procese, skaičiaus  

1.11.1. Studentų paieškos 

rusakalbėse valstybėse 

plėtra. 

Išplėsta studentų 

paieška ruskalbėse 

valstybėse.  

1.11.1.1. Iš rusakalbių 

valstybių priimtų 

studentų skaičius 

(N=30). 

2014-09-01 

  

1.11.2. LSMU filialų 

kitose šalyse steigimas. 

Įsteigti LSMU filialai 

kitose šalyse  
1.11.2.1. Įsteigtų filialų 

skaičius (N=1). 
2015-09-01 

1.11.3. LSMU, galimai 

kitų Lietuvos 

universitetų, 

atstovavimui bei studentų 

paieškai, LSMU 

atstovybių šalyse, iš 

kurių atvyksta daugiausia 

studentų, steigimas. 

Įsteigtos LSMU 

atstovybės studentų 

paieškai  

1.11.3.1. Įsteigtų 

atstovybių skaičius 

(N=1). 

2014-12-31 

1.11. LSMU 

tarptautinės veiklos 

plėtra: akademinų 

mainų, siekiant 

didesnio atvykstančiųjų 

skaičiaus, skatinimas; 

1.11.4. Partnerių 

skaičiaus didinimas. 

Išplėstas partnerių 

skaičius  

1.11.4.1. Partnerių 

skaičius (N=120); 
2015-12-31 

MA 

kancleris, 

Prorektorius 

studijoms 

 

TRSC dekanas 

 

Pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

Didėjantis studentų, 

išvykstančių daliai 

studijų į užsienio 

universitetus, skaičius 

1.11.4.2. Išvykstančių 

studentų skaičius 

(N=100) per metus; 

2015-12-31 

Daugėja studentų , 

išvykstančių 

praktikoms 

1.11.4.3. Studentai 

praktikoms  (N= 60 per 

metus) 

2015-12-31 

Daugėja dėstytojų 

išvykstančių dėstyti 

1.11.4.4. Dėstytojai  

dėstyti  (N=55 per 

metus) 

2015-12-31 

Daugėja personalo 1.11.4.5. Personalas 2015-12-31 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
išvykstančio stažuotis  stažuotis (N= 15 per 

metus) 

1.11. LSMU 

tarptautinės veiklos 

plėtra: tarptautinių 

tarpinstitucinių sutarčių 

finansavimo 

užtikrinimas. 

1.11.5. Finansavimo 

šaltinių paieška, projektų 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

Ieškant finansavimo 

šaltinių parengti ir 

įgyvendinti projektai   

1.11.5.1. Vykdomų 

projektų skaičius (N=2) 

2015 

 
MA kancleris 

TRSC 

tarptautinių 

programų 

koordinatorius 

Pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

1.12. Mokymosi visą 

gyvenimą plėtra. 

1.12.1. Rezidentūros 

studijų programų 

atnaujinimas ir 

tobulinimas, siekiant 

atitikties galiojančioms 

medicinos normoms ir 

UEMS 

rekomendacijoms. 

Atnaujintos 

rezidentūros studijų 

programos siekiant 

atitikties 

galiojančioms 

medicinos normoms ir 

UEMS 

rekomendacijoms 

1.12.1.1. Atnaujintų 

studijų programų 

skaičius  

2016 

Prorektorius 

klinikinei 

medicinai 

 

Podiplominių 

studijų centro 

dekanas 

 

 

1.12.2. Elektroninė 

rezidentų studijų 

administravimo plėtra. 

Išplėsta elektroninė 

rezidentūros studijų 

administravimo 

aplinka   

1.12.2.1. Įdiegtos 

aplinkos skaičius  
2015-03-01 

Prorektorius 

studijoms, 

prorektorius 

klinikinei 

medicinai 

 

Podiplominių 

studijų centro 

dekanas, ITC 

direktorius 

 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

 

 

1.12.3. Elektroninė 

rezidentūros studijų 

plėtra. 

 

Intranete talpinamos 

rezidentūros studijų 

programų (proc) 

studijų medžiaga 

1.12.3.1. Rezidentūros 

studijų programų, kurių  

mokymo medžiaga 

(paskaitų, seminarų 

medžiaga, klinikinių 

atvejų aprašai ir 

aptarimas) pateikta 

intranete, skaičius  

2015- 01 - 01 

Rezidentūros 

programomis 

laipsniškai  siekiama 

tarptautinio tęstinio 

profesinio mokymo 

kreditų (international 

CME credits) 

pripažinimo iš 

1.12.3.2.  Programų, 

siekiančių   tarptautinio 

tęstinio profesinio 

mokymo kreditų 

(international CME 

credits) pripažinimo  iš 

Europos Akreditacijos 

Tarybos CME 

2016 

Prorektorius 

klinikinei 

medicinai 

Podiplominių 

studijų centro 

dekanas, 

profilinių klinikų 

vadovai 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
Europos Akreditacijos 

Tarybos CME 

(European 

Accreditation Council 

for CME) 

(European 

Accreditation Council 

for CME) skaičius  

1.12.4. Atlikti gydytojų 

specialistų ir veterinarijos 

gydytojų įsidarbinimo 

analizę. 

Atlikta gydytojų 

specialistų ir 

veterinarijos gydytojų 

įsidarbinimo analizė  

1.12.4.1. Medicinos 

rezidentūros ir 

Veterinarinės 

medicinos absolventų 

įsidarbinimo statistika  

2012-2016 

Prorektorius 

studijoms, 

prorektorius 

klinikinei 

medicinai 

Karjeros centro 

vadovas 

1.12.5. Veterinarijos 

akademijos rezidentų 

įdarbinimo teisinės bazės 

kūrimas. 

Sukurta rezidentų 

įdarbinimo teisinė 

bazė  

 

1.12.5.1. Teisinės 

bazės sukūrimas 

iki 2016 

 

Prorektorius 

veterinarijai 

 

Podiplominių 

studijų centro 

dekanas, 

Juridinės 

tarnybos vadovas 

1.12.6. Rezidentūros 

bazių plėtra. 

Didėja rezidentūros 

bazių skaičius (proc. 

lyginant su 2011 m..)  

1.12.6.1. Rezidentams 

siūlomų rezidentūros 

bazių praktikai atlikti 

 skaičiaus augimas  

2011-2016 

Prorektorius 

klinikinei 

medicinai, 

prorektorius 

veterinarijai 

Fakultetų 

dekanai, 

rezidentūros 

programų 

koordinatoriai 

 

1.12.7. Tobulinti  vidinį 

rezidentūros studijų 

kokybės užtikrinimą. 

Atliktas rezidentų, 

rezidentūros vadovų, 

koordinatorių ir 

išorinių partnerių 

nuomonės tyrimas 

 

1.12.7.1. Rezidentų, 

rezidentūros vadovų, 

koordinatorių ir 

išorinių partnerių 

nuomonė  

 

Kasmet  

Prorektorius 

klinikinei 

medicinai, 

prorektorius 

veterinarijai 

Podiplominių 

studijų centro 

vadovas, 

Karjeros centro 

vadovas, Studijų 

kokybės 

užtikrinimo ir 

stebėsenos 

komisijos 

atsakingasis 

sekretorius  

1.13. Ryšių su 

absolventais 

užtikrinimas. 

1.13.1. Alumni klubų 

veiklos skatinimas. 

Alumni klubų 

įkūrimas.  

1.13.1.1. Įkurtų alumni 

klubų skaičius  

 

2013-12-31 

 

Prorektorius 

studijoms 

Karjeros centro 

vadovas, 

fakultetų dekanai 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

1.13.2. Karjeros centro 

veiklos plėtra. 

Išplėstas dalyvavusių 

įmonių skaičius   

1.13.2.1. „Karjeros 

dienoje“ 

dalyvavusių įmonių 

skaičius  

Kasmet 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

 

 

2. STRATEGINIS PLĖTROS TIKSLAS: 

darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą. Rengti 

mokslininkus, vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą. Mokslo ir kitose srityse bendradarbiauti su šalies bei užsienio partneriais. 
 

 

Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

2.1. Kurti ir plėtoti 

šiuolaikišką 

fundamentinių ir 

taikomųjų mokslo 

tyrimų bei verslo 

poreikiams reikalingą 

infrastruktūrą, 

racionaliai ją naudoti. 

 

2.1.1. Atviros prieigos 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūros sukurimas 

ir jos plėtra „Santakos“ 

slėnio Naujausių 

farmacijos ir sveikatos 

technologijos centre 

Sukurta atviros 

prieigos mokslinių 

tyrimų infrastruktūra 

„Santakos“ slėnio 

Naujausių farmacijos 

ir sveikatos 

technologijos centre 

2.1.1.1. Įkurtų naujų 

atviros prieigos 

laboratorijų skaičius 

2013-12-31 

Prorektorius 

studijoms,  

prorektorius 

mokslui 

Plėtros tarnybos 

vadovas, 

Statybos ir 

investicijų 

tarnybos 

vadovas, 

fakultetų dekanai, 

institutų 

direktoriai 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

Atviros prieigos 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūros 

efektyvus 

panaudojimas 

„Santakos“ slėnio 

Naujausių farmacijos 

ir sveikatos 

technologijos centre 

2.1.1.2. Parengtos 

LSMU atviros prieigos 

centro taisyklės 

 

2013-12-31 
Prorektorius 

mokslui 

Plėtros tarnybos 

vadovas 

Įsteigtas atviros 

prieigos „Santakos“ 

slėnio Naujausių 

farmacijos ir sveikatos 

technologijos centras. 

2.1.1.3. Atviros 

prieigos „Santakos“ 

slėnio Naujausių 

farmacijos ir sveikatos 

technologijos centro 

įsteigimas 

2013-12-31 

Prorektorius 

studijoms,  

prorektorius 

mokslui 

FF dekanas, 

katedrų ir 

laboratorijų 

vedėjai, Plėtros 

tarnybos vadovas 



13 
 

Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

2.1.2. „Nemuno“ slėnio 

atviros prieigos 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūros sukurimas 

ir jos plėtra sukuriant 

Gyvūninių žaliavų 

kokybės ir sveikatingumo 

vertinimo,  Gyvūnų 

mitybos bei 

biotechnologijų bei 

Gyvūnų veislinės vertės 

nustatymo centrus, 

Zootechnikos ir 

veterinarijos mokslo ir 

mokymo bazę. 

Sukurta „Nemuno“ 

slėnio atviros prieigos 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūra 

„Gyvūnų mitybos bei 

biotechnologijų“ bei 

„Gyvūnų 

sveikatingumo ir 

gyvūninės kilmės 

žaliavų“  centruose 

2.1.2.1. Įkurtų naujų 

atviros prieigos 

laboratorijų skaičius 

2015-06-30 

Prorektorius 

veterinarijai, 

VA kancleris 

Katedrų vedėjai 

Įsteigti atviros 

prieigos mokslinių 

tyrimų „Gyvūnų 

mitybos bei 

biotechnologijų“ bei 

„Gyvūnų 

sveikatingumo ir 

gyvūninės kilmės 

žaliavų“  centrai  

2.1.2.2. Atviros 

prieigos mokslinių 

tyrimų „Gyvūnų 

mitybos bei 

biotechnologijų“ bei 

„Gyvūnų 

sveikatingumo ir 

gyvūninės kilmės 

žaliavų“  centrų 

įsteigimas 

2015-06-30 

 

Katedrų vedėjai 

Sukurta ir plėtojama 

Zootechnikos ir 

veterinarijos mokslo ir 

mokymo bazė 

2.1.2.3. Zootechnikos 

ir veterinarijos mokslo 

ir mokymo bazės 

įsteigimas 

Katedrų vedėjai 

2.1.3. Infrastruktūros 

fundamentiniams ir 

taikomiesiems 

moksliniams tyrimams 

vykdyti sukurimas,  

eksperimentinių gyvūnų 

panaudojimas. 

Atnaujintas 

vivariumas 

2.1.3.1. Vivariumo 

atnaujinimas 
2015-06-30 

Prorektorius 

veterinarijai, 

VA kancleris 

Plėtros tarnybos 

vadovas 

Įkurtas aštrių 

bandymų centras. 2.1.3.2. Aštrių 

bandymų centro 

įkūrimas 

2015-06-30 

2.1.4. Infrastruktūros 

fundamentiniams ir 

taikomiesiems 

moksliniams tyrimams 

vykdyti sukurimas,  

ūkinių gyvūnų 

panaudojimas. 

Atnaujintos 

Gyvulininkystės 

instituto 

eksperimentinės 

plėtros ir bandymų 

centro patalpos. 

2.1.4.1. 

Gyvulininkystės 

instituto 

eksperimentinės plėtros 

ir bandymų centro 

patalpų atnaujinimas  

2016-06-30 

 

VA kancleris, 

prorektorius 

veterinarijai 

Plėtros tarnybos 

vadovas, 

Gyvulininkystės 

instituto 

direktorius 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
Atnaujinta 

Gyvulininkystės 

instituto 

eksperimentinės 

plėtros ir bandymų 

centro įranga 

Gyvulininkystės 

instituto 

eksperimentinės plėtros 

ir bandymų centro 

įrangos atnaujinimas 

2016-06-30 

2.1.5. Universiteto 

mokslo padalinių 

struktūros 

optimizavimas. 

Reorganizuoti trys 

mokslo institutai. 

2.1.5.1. Reorganizuotų 

mokslo institutaų 

skaičius 

2013-06-30 Rektorius, 

Senatas, 

Taryba 

Prorektorius 

mokslui, 

fakultetų dekanai Įkurti institutai 2.1.5.2. Įkurtų institutų 

skaičius 
2011-06-30 

2.1.6. Infrastruktūros 

zoonozių tyrimams 

sukurimas. 

Įkurtas funkcinis 

zoonozių tyrimo 

centras  

 

2.1.6.1. Įkurtas 

funkcinis zoonozių 

tyrimo centras 

2016-06-30 

 

VA kancleris, 

prorektorius 

veterinarijai 

Infekcinių ligų 

klinikos vadovas, 

Užkrečiamųjų 

ligų katedros 

vedėjas 

2.1.7. Mokslininkų 

skatinimas rengti 

konkursinio finansavimo 

projektus mokslinių 

tyrimų infrastruktūrai 

atnaujinti. 

Laimėti konkursinio 

finansaviomo 

projektai 

2.1.7.1. Laimėtų 

projektų skaičius; 
2011-2016 

Prorektorius 

mokslui  

Mokslo centras 

Pritrauktos lėšos (Lt) 

per konkursinio 

finansavimo projektus 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūrai 

atnaujinti. 

2.1.7.2. Pritrauktos 

lėšos per konkursinio 

finansavimo projektus 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūrai 

atnaujinti.  

(tūkst. Lt) 

2011-2016 

Fakultetų 

dekanai, mokslo 

institutų 

direktoriai, 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

atskaitomybės 

tarnybos vadovas 

2.1.8. Duomenų bazių 

kurimas ir plėtra Lietuvos 

sveikatos politikos 

principams formuoti. 

Įkurtas Visuomenės 

sveikatos institutas 
2.1.8.1. Įkurtas 

Visuomenės sveikatos 

institutas  

2011-06-30 MA kancleris VSF dekanas 

2.2. Rengti aukščiausio 

lygio mokslininkus ir 

sudaryti sąlygas jų 

mokslinei 

kompetencijai augti. 

2.2.1. Sveikatos mokslų 

bei Veterinarinės 

medicinos ir 

zootechnikos 

doktorantūrų mokyklų 

įkurimas. 

Įkurtos Sveikatos 

mokslų bei 

Veterinarinės 

medicinos ir 

zootechnikos 

doktorantūros 

2.2.1.1. Įkurtų  

Sveikatos mokslų bei 

Veterinarinės 

medicinos ir 

zootechnikos 

doktorantūros mokyklų 

2011-06-30 

 

Prorektorius 

mokslui, 

prorektorius 

veterinarijai 

Mokslo centro 

vadovas 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
mokyklos  skaičius paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

2.2.2. Pretendentų į 

doktorantūrą ir jų vadovų 

atrankos bei 

doktorantūros studijų 

kokybės tobulinimas; 

sąlygų doktorantams 

rengti mokslinius darbus, 

bendradarbiaujant su 

užsienio mokslo 

institucijomis, 

sudarymas.  

Patvirtinti nauji 

LSMU doktorantūros 

studijas 

reglamentuojantys 

dokumentai 

2.2.2.1. Patvirtintas 

naujas doktorantūros 

reglamentas, mokslo 

krypties doktorantūros 

komiteto darbo 

reglamentas, mokslo 

krypties tarybos 

daktaro disertacijai 

ginti darbo reglamentas 

2011-06-30 

 

Prorektorius 

mokslui 

 

Mokslo centro 

vadovas 

 

Pasirašytos sutartys su 

užsienio universitetais, 

dalyvausiančiais 

doktorantūros procese 

2.2.2.2. Pasirašytų 

sutarčių su užsienio 

universitetais, 

dalyvausiančiais 

doktorantūros procese, 

skaičius 

2011-2016 

 

2.2.3. LSMU Mokslo 

fondo veiklos plėtra ją 

grindžiant konkursinio 

finansavimo principu. 

Laimėję konkursinį 

finansavimą projektai 
2.2.3.1. Laimėjusių 

konkursinį finansavimą 

projektų skaičius 

2011-2016 
Prorektorius 

mokslui 

Mokslo fondo 

valsyba 

2.2.4. Tarpdisciplininių 

seminarų ir konferencijų 

organizavimas. 

Organizuoti 

tarpdisciplininiai 

seminarai ir 

konferencijos. 

2.2.4.1. Organizuotų 

tarpdisciplininių 

seminarų ir 

konferencijų skaičius 

2011-2016 

 

Prorektorius 

mokslui 

Katedrų, 

profilinių klinikų, 

institutų vadovai 

2.2.5. Aukščiausio lygio 

kompetencijos centrų ir 

grupių formavimosi 

skatinimas. 

Sukurtas aukščiausio 

lygio kompetencijos 

centrų atrankos 

reglamentas 

2.2.5.1. Sukurtas 

aukščiausio lygio 

kompetencijos centrų 

atrankos reglamentas  

2013-12-31 

Prorektorius 

mokslui 

Mokslo centras 

 Sukurti aukščiausio 

lygio kompetencijos 

centrai 

2.2.5.2. Sukurtų 

aukįčiausio lygio 

kompetencijos centrų 

skaičius 

2011-2013 

2.2.6. Draugiškos 

mokslinius tyrimus 

aptarnaujančios aplinkos 

sukurimas. 

Įvestas intranetas 

2.2.6.1. Intraneto 

įvedimas 
2011-12-31 

Prorektorius 

studijoms,  

prorektorius 

mokslui 

ITC direktorius 

Sutrumpėjęs prekių ir 

paslaugų užsakymo 

2.2.6.2. Prekių ir 

paslaugų užsakymo 
2011-2016 VA kancleris 

Viešųjų pirkimų 

tarnybos vadovas  
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
įvykdymo laikas įvykdymo laikas 

(vidutinis dienų 

skaičius per kurį 

įvykdytas prekių ir 

paslaugų užsakymas) 

Didėjanti internetu 

tvarkomų vidaus 

dokumentų apimtis 

2.2.6.3. Internetu 

tvarkomų vidaus 

dokumentų skaičius per 

metus 

2011-2016 Rektorius 

Dokumentų 

valdymo tarnybos 

vadovas, ITS 

vadovas 

2.3. Didinti mokslinių 

tyrimų tarptautiškumą 

ir integruotis į bendrą 

Europos mokslinių 

tyrimų erdvę. 

 

2.3.1. Mokslininkų 

skatinimas vykdyti 

aukštos kokybės, 

tarptautiniu mastu 

konkurencingus tyrimus 

ir skelbti publikacijas 

prestižiniuose 

tarptautiniuose 

žurnaluose.  

Vykdomi tarptautiniai 

mokslo projektai 

2.3.1.1. Tarptautiniams 

mokslo projektams 

vykdyti pritrauktos 

lėšos (tūkst. Lt) 

2011-2016 

 

Prorektorius 

mokslui 

Fakultetų 

dekanai, mokslo 

institutų 

direktoriai, 

mokslo centro 

vadovas, 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

atskaitomybės 

tarnybos vadovas Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

Vykdomi nacionaliniai 

projektai 

2.3.1.2 Nacionaliniams 

mokslo projektams 

vykdyti pritrauktos 

lėšos (tūkst. Lt) 

2011-2016 

Fakultetų 

dekanai, mokslo 

institutų 

direktoriai, 

mokslo centro 

vadovas, 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

atskaitomybės 

tarnybos vadovas 

Paskelbtos 

publikacijos 

žurnaluose, kurių 

svorio koeficientas 

didesnis negu 20 proc. 

žurnalo krypties 

svorio koeficiento 

2.3.1.3. Vienam 

mokslininko etatui 

tenkančios publikacijos 

žurnaluose, kurių 

svorio koeficientas 

didesnis negu 20 proc. 

žurnalo krypties svorio 

koeficiento 

2011-2016 

Fakultetų 

dekanai, mokslo 

institutų 

direktoriai, 

mokslo centro 

vadovas, 

Personalo 

tarnybos 

vadovas, 

Bibliotekos ir 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
informacijos 

centro direktorius 

2.3.2. Atviro LSMU 

fondo veiklos plėtotė , 

remiant doktorantų ir 

mokslininkų dalyvavimą 

tarptautiniuose 

renginiuose. 

 

Paremti doktorantai 
2.3.2.1. Paremtų 

doktorantų skaičius 

2011-2016 

 

Prorektorius 

mokslui 

 

Atviras LSMU 

fondas 
Paremti mokslininkai 

2.3.2.2. Paremtų 

mokslininkų skaičius 
2011-2016 

2.3.3. Mokslininkų 

dalyvavimo 

tarptautiniuose 

projektuose bei 

moksliniuose 

konsorciumuose 

skatinimas.  

Vykdomi tarptautiniai 

projektai 

2.3.3.1. Vykdomų 

tarptautinių projektų 

skaičius 

2011-2016 
Prorektorius 

mokslui 
Mokslo centras 

2.3.4. Atviros prieigos 

centruose įkurtų 

mokslinių laboratorijų 

akreditacijos procedūros 

organizavimas. 

Akredituotos 

laboratorijos  

2.3.4.1. Akredituotų 

laboratorijų skaičius 
2015-12-31 

Prorektorius 

veterinarijai, 

prorektorius 

mokslui 

Institutų 

direktoriai 

2.3.5. Universiteto 

mokslo žurnalų 

„Medicina“ ir  

„Veterinarija ir 

zootechnika“ aukštesnio 

citavimo indekso 

siekimas bei jų prestižo 

didinimas.  

Didėjantis žurnalo 

„Medicina“ citavimo 

indeksas 

2.3.5.1. Žurnalo 

„Medicina“ citavimo 

indeksas. 

2011-2016 Prorektorius 

veterinarijai, 

prorektorius 

mokslui, MA 

ir VA 

kancleriai 

Žurnalo 

„Medicina“ 

vyriausias 

redaktorius, 

Žurnalo 

„Veterinarija ir 

zootechnika“ 

vyriausias 

redaktorius 

Didėjantis žurnalo 

„Veterinarija ir 

zootechnika“ citavimo 

indeksas 

 

2.3.5.2. Žurnalo 

„Veterinarija ir 

zootechnika“ citavimo 

indeksas 

2011-2016 

 

2.3.6. Slaugos mokslo 

krypties žurnalo 

„Nursing Education, 

Research and Practice“ 

(NERP) prestižo 

didinimas 

 

Žurnalo „Nursing 

Education, Research 

and Practice“ (NERP) 

citavimo indeksas 

2.3.6.1.  Patvirtintas 

žurnalo „Nursing 

Education, Research 

and Practice“ (NERP) 

citavimo indeksas  

2016-12-31 

Prorektorius 

mokslui, MA 

kancleris 

Žurnalo NERP 

vyriausias 

redaktorius 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

2.4. Plėtoti mokslinių 

tyrimų sąsajas su 

verslu bei didinti 

mokslinių tyrimų 

rezultatų 

komercializaciją. 

 

2.4.1. LSMU Inovacijų 

skyriaus įkurimas. 

Įkurtas LSMU 

Inovacijų skyrius. 

2.4.1.1. Įkurtas LSMU 

Inovacijų skyrius. 

2013-12-31 

 

Prorektorius 

mokslui 

Plėtros tarnybos 

vadovas 

Pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

2.4.2. LSMU ir verslo 

bendradarbiavimo 

aktyvinimas. 

Vykdoma veikla pagal 

sutartis su ūkio 

subjektais 

2.4.2.1. Sutarčių su 

ūkio subjektais skaičius 
2011-2016 

Prorektorius 

mokslui 

Inovacijų 

skyriaus vadovas 

2.4.3. Sąlygų drauge su 

verslo partneriais kurti 

pumpurines įmones 

sudarymas. 

Konsultuojami 

mokslininkai dėl 

sąlygų drauge su 

verslo partneriais 

įkurti pumpurines 

įmonės 

2.4.3.1. Mokslininkų, 

kurie buvo konsultuoti 

dėl sąlygų drauge su 

verslo partneriais įkurti 

purpurines įmones 

skaičius 

2011-2016 

2.4.4. Dalyvavimo 

inovatyviųjų klasterių 

veikloje skatinimas. 

Dalyvavimas 

inovatyvių klasterių 

veikloje 

2.4.4.1. Inovatyvių 

klasterių skaičius, 

kurių veikloje 

dalyvaujama 

2011-2016 

2.5. Vykdyti švietėjišką 

veiklą populiarinant 

mokslo pasiekimus ir 

didinant mokslo 

prestižą bei jo 

matomumą. 

 

2.5.1. Mokslininkų darbų 

viešinimas visuomenės 

informavimo 

priemonėmis 

 

Straipsniai apie 

LSMU mokslo 

pasiekimus 

nacionalinėje ir 

tarptautinėje spaudoje 

2.5.1.1. Straipsnių apie 

LSMU mokslo 

pasiekimus 

nacionalinėje ir 

tarptautinėje spaudoje, 

skaičius 

2011-2016 

 

Prorektorius 

mokslui 

LSMU leidybos 

namų direktorius 

Pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

2.5.2. Mokslo 

populiarinimo renginių 

(tarptautinių ir 

nacionalinių) 

organizavimas: 

simpoziumų, forumų, 

konferencijų, 

parodomųjų bandymų ir 

pan. 

Organizuoti mokslo 

populiarinimo 

renginiai  

2.5.2.1. Organizuotų 

renginių skaičius 

2011-2016 

 

Studentų 

mokslinė 

draugija, 

doktorantų 

taryba, Mokslo 

centras, 

fakultetai, 

institutų 

direktoriai 

2.5.3. Mokslininkų 

skatinimas dalyvauti 

šalies mastu rengiamuose 

mokslo populiarinimo 

renginiuose - mokslo 

festivaliuose. 

Mokslininkų 

dalyvavimas šalies 

mastu rengiamuose 

mokslo populiarinimo 

renginiuose - mokslo 

festivaliuose. 

2.5.3.1. Mokslininkų, 

dalyvavusių mokslo 

populiarinimo 

renginiuose - mokslo 

festivaliuose skaičius 

2011-2016 

Studentų 

mokslinė 

draugija, 

Doktorantų 

taryba, Mokslo 

centras, institutų 

direktoriai  
2.5.4. Renginių, 

skatinančių jaunųjų 

mokslininkų iniciatyvas, 

Organizuojami 

renginiai, skatinantys 

jaunųjų mokslininkų 

2.5.4.1. Organizuotų 

renginių, skatinančių 

jaunųjų mokslininkų 

2011-2016 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
organizavimas. iniciatyvas iniciatyvas, skaičius 

2.5.5. Mokslo 

populiarinimo veikla  

Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklose. 

Mokslo populiarinimo 

renginių  Lietuvos 

bendrojo lavinimo 

mokyklose 

organizavimas 

2.5.5.1. Mokslo 

populiarinimo renginių, 

organizuotų  Lietuvos 

bendrojo lavinimo 

mokyklose, skaičius 

2011-2016 

 

 

 

3. STRATEGINIS PLĖTROS TIKSLAS: 

teikti aukščiausio lygio specializuotas ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą bei sudaryti sąlygas 

universiteto mokslo ir studijų veiklai.  
 

 

Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

3.1. Plėtoti asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų struktūrą. 

 

3.1.1. Slaugos ir 

palaikomojo gydymo 

paslaugų plėtra. 

Išplėstos slaugos ir 

palaikomojo gydymo 

paslaugos. Tačiau dėl 

paslaugų kodavimo 

pasikeitimų jos 

redukavosi ir skaitinė 

paslaugų dinamika 

sumažėjo 

3.1.1.1. Paslaugų 

skaičiaus didėjimas 
2011-2016 

Prorektorius 

klinikinei  

medicinai 

LSMUL Slaugos 

koordinavimo 

tarnyba 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

PSDF lėšos 

3.1.2. Ambulatorinių ir 

stacionarinių 

reabilitacijos paslaugų 

plėtra.  

Išplėstos 

ambulatorinių ir 

stacionarinių 

reabilitacijos paslaugų 
rūšys ir apimtys 

3.1.2.1. Ambulatorinių 

ir stacionarinių 

reabilitacijos paslaugų 

skaičiaus dinamika 

2015-12-31 

Profilinių klinikų 

vadovai 

 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

PSDF lėšos 

3.1.3. Naujų medicinos 

technologijų ir 

diagnostikos bei gydymo 

metodikų įsisavinimas ir 

diegimas. 

Įsisavintos ir įdiegtos 

naujos medicinos 

technologijos ir 

diagnostikos bei 

gydymo metodikos  

3.1.3.1. Naujų 

technologijų ir 

metodikų skaičius 

 

Nuolat 

 

Kauno 

klinikų 

lėšos 

3.1.4. Šiuolaikinių 

skubios pagalbos 

paslaugų komplekso 

įsisavinimas. 

Gautas finansavimas ir 

pradėtas vykdyti 

Skubios pagalbos ir 

traumos centro 

3.1.4.1. Paslaugų 

komplekso teikimo 

pradžia. 

 

2015-12-31  

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

struktūrinių 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
 projektas. Vykdomi 

statybos darbai. 

fondų lėšos 

3.2. Gerinti teikiamų 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

kokybę. 

3.2.1. Paslaugų kokybės 

kontrolės sistemos 

sukūrimas ir įdiegimas. 

Sukurta ir įdiegta 

LSMUL kokybės 

vadybos sistema 

3.2.1.1. LSMUL 

paslaugų kokybės 

sistema.  

Periodas 2012-

12-31 

 

Prorektorius 

klinikinei  

medicinai 

LSMUL 

administracija 

Kauno 

klinikų 

lėšos 

3.2.2. Visuomenei, 

pacientams ir personalui 

draugiškos aplinkos 

sukūrimas. 

 Kasmet, siekiant 

sukurti visuomenei ir 

pacientams draugišką 

aplinką, vykdomi 

remonto, renovacijos 

darbai. Atnaujinamos 

patalpos, išorinės 

aplinkos elementai 

(fontanai, parko dalis 

ir kiti su draugiška 

aplinka susiję 

elementai) 

3.2.2.1. Atnaujintų, 

įdiegtų draugiškos 

aplinkos elementų 

skaičius.  

Nuolat 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

struktūrinių 

fondų lėšos 

3.3. Gerinti asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančio 

personalo kokybę. 

3.3.1. Personalo 

struktūros optimizavimas. 

Didėja bendras 

darbuotojų turinčių 

mokslo laipsnį 

skaičius 

3.3.1.1. Personalo 

kvalifikacinė struktūra. 

 

Nuolat 

 

Prorektorius 

klinikinei  

medicinai 

Profilinių klinikų 

vadovai 

Kauno 

klinikų 

lėšos 

3.3.2. Personalo atrankos 

tobulinimas. 

Tobulinami personalo 

atrankos kriterijai, 

keliami aukštesni 

kvalifikaciniai 

reikalavimai 

darbuotojams, 

skatinamas 

dalyvavimas 

mokslinėje veikloje. 

Didėja gydytojų 

turinčių mokslo laipsnį 

skaičius. 

3.3.2.1. Personalo 

kokybė. 

 

Nuolat 

Kauno 

klinikų 

lėšos 

3.3.3. Personalo 

kvalifikacijos kėlimas. 

Kasmet, didėja 

kvalifikaciją keliančių 

darbuotojų skaičius. 

Kvalifikacijos kėlime 

aktyviai dalyvauja tiek 

gydytojai, tiek ir 

3.3.3.1. Personalo  

tobulinimosi apimtys. 

 

Nuolat 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

įvairių 

programų 

lėšos, 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
slaugos personalas. 

Didėja tobulinimosi 

apimtys užsienyje.  

parama. 

3.3.4. Personalo 

skatinimo sistemos 

tobulinimas. 

Numatoma peržiūrėti 

darbo apmokėjimo 

tvarką, kasmet 

peržiūrimi ir 

koreguojami 

skatinimo fondai, 

atsižvelgiant į 

padalinio veiklos 

rezultatus 

3.3.4.1. Personalo 

suinteresuotumas ir 

darbo kokybė. 

 

Nuolat 

Kauno 

klinikų 

lėšos 

3.4. Didinti sveikatos 

priežiūros  veiklos 

ekonominį efektyvumą.  

 

3.4.1. Adekvataus 

paslaugų apmokėjimo ir 

investicijų inicijavimas 

bei lobavimas. 

 

Įdiegta kodavimo 

pagal giminingų 

diagnozių grupes 

(DRG) sistema. 

Formuojamas 

apmokėjimo pagal 

DRG modelis. Kauno 

klinikų specialistai 

aktyviai dalyvavo 

sistemos diegime ir 

sudarytose darbo 

grupėse. Įkainių 

pasikeitimo nustatyti 

negalima kol 

nevykdomas 

apmokėjimas už 

paslaugas pagal DRG 

3.4.1.1. Paslaugų 

įkainiai ir investicijų 

dydžiai.  

Nuolat 

 

Prorektorius 

klinikinei  

medicinai 

Profilinių klinikų 

vadovai 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

PSDF lėšos 

3.4.2. Dalyvavimo 

projektuose ir 

programose inicijavinas 

bei skatinimas. 

Kauno klinikos 

aktyviai dalyvauja 

įvairiuose 

investiciniuose 

projektuose (ES 

fondų, Šveicarijos 

bendradarbiavimo 

programos, Valstybės 

investicijų ir k.t.) 2012 

m. buvo vykdoma 15 

3.4.2.1. Projektai   ir 

programos, jų 

ekonominė nauda.  

Nuolat 

 

LSMUL 

administracija 

Kauno 

klinikų 

lėšos 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
projektų. 2013 dalis 

projektų buvo 

užbaigti, parengtos 

paraiškos naujiems 

projektams. 2013 buvo 

vykdoma 11 projektų. 

3.4.3. Strategiškai 

perspektyvios 

partnerystės su verslo 

subjektais plėtra. 

Kasmet auga su verslo 

subjektais sudarytų 

sutarčių dėl mokamų 

paslaugų skaičius. 

Ekonominę atskirų 

sutarčių nauda 

atsispindi 3.4.4. 

priemonėje. 

3.4.3.1. Sutartys, jų  

ekonominė nauda.  

Nuolat 

 

Profilinių klinikų 

vadovai, LSMUL 

Ekonomikos ir 

planavimo  

Kauno 

klinikų 

lėšos 

3.4.4. Mokamų paslaugų 

užsienio piliečiams ir 

kitiems subjektams 

plėtra.  

Kasmet  auga pajamos 

gautos teikiant 

mokamas paslaugas 

užsienio piliečiams ir 

kitiems subjektams. 

3.4.4.1. Gautos 

pajamos. 

 

Nuolat 

 

Padalinių 

vadovai, LSMUL 

Ekonomikos ir 

planavimo 

tarnyba 

Kauno 

klinikų 

lėšos 

3.4.5. Perteklinių 

sąnaudų mažinimas. 

Lyginant su 2010 m. 

sumažintos perteklinės 

sąnaudos, 

buhalterinėje 

apskaitoje 

priskiriamos prie kitų 

sąnaudų. 

3.4.5.1. Sutaupytos 

lėšos. 

 

Nuolat   

3.5. Plėtoti ir vystyti  

paslaugų teikimui 

reikalingą 

infrastruktūrą bei 

gerinti jos kokybę.  

 

3.5.1. Naujų pastatų 

paslaugoms teikti statyba 

ir įrengimas. 

 

Pastatytas 

Radiologinės 

diagnostikos korpusas, 

vykdomi Skubios 

pagalbos ir traumos 

centro statybos darbai, 

tęsiami Kulautuvos 

reabilitacijos ligoninės 

rekonstrukcijos darbai, 

parengtas 

laboratorinės 

medicinos korpuso 

projektas, laukiama 

3.5.1.1. Radiologinės 

diagnostikos, skubios 

pagalbos, laboratorinės 

medicinos korpusų ir 

Kulautuvos filialo 

veiklos pradžia. 

 

2015-12-31 

Prorektorius 

klinikinei  

medicinai 

LSMUL ūkio 

tarnyba 

 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

struktūrinių 

fondų, 

investicinių  

programų 

lėšos 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
finansavimo sutarties. 

3.5.2. Veikiančių  

korpusų rekonstrukcija ir 

renovacija. 

Rekonstruoti ir 

renovuoti  vaikų ligų, 

nervų sistemos  ligų 

korpusai, tęsiama 

Centrinio korpuso 

rekonstrukcija. 

3.5.2.1. Centrinio, 

vaikų ligų, nervų 

sistemos  ligų korpusų 

rekonstrukcijos ir 

renovacijos pabaiga.  

 

LSMUL ūkio 

tarnyba 

 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

struktūrinių 

fondų, 

investicinių  

programų 

lėšos 

3.6. Stiprinti ir vystyti 

klinikinės praktikos, 

mokslo ir studijų 

integraciją. 

3.6.1. Klinikinio 

personalo mokslinio 

produktyvumo 

skatinimas. 

Auga spausdintų darbų 

(vadovėliai, mokymo 

knygos, straipsniai ISI 

WOS (mokslinės 

informacijos instituto 

WOS duomenų 

bazėje), kiti 

recenzuojami 

moksliniai straipsniai, 

pranešimai mokslinėse 

konferencijose, 

mokslo populiarinimo 

straipsniai, tezės 

konferencijose) 

autorių indėlio dalys. 

3.6.1.1. Mokslinė 

produkcija. 

 

Nuolat 

Prorektorius 

klinikinei  

medicinai, 

prorektorius 

mokslui  

Profilinių klinikų 

vadovai 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

LSMUL 

lėšos 

3.6.2. Universiteto 

mokslo personalo 

įtraukimas į klinikinę 

veiklą. 

Didėja klinikinį darbą 

dirbančio personalo 

įtraukimas į mokslinę 

veiklą. Dėl duomenų 

bazių skirtumų 

rodiklis apskaičiuotas 

tik 2013 m. 

3.6.2.1. Klinikinį darbą 

dirbančio mokslo 

personalo dalis. 

 

Nuolat 

 

Mokslo 

padaliniai ir 

profilinių klinikų 

vadovai 

LR SAM 

3.6.3. Rezidentų 

klinikinės veiklos plėtra. 

Didėja rezidentų 

dirbančių Kauno 

klinikose skaičius.  

3.6.3.1. Rezidentų 

klinikinės veiklos 

apimtys. 

 

Nuolat Prorektorius 

klinikinei  

medicinai 

Profilinių klinikų 

vadovai, LSMU 

Podiplominių 

studijų centras 

 

LR SAM 

3.7. Plėtoti ir diegti 

naujas sveikatos 

priežiūros ir 

elektroninės medicinos 

3.7.1. Dalyvavimo 

nacionalinėje 

elektroninės sveikatos 

sistemoje stiprinimas. 

Sustiprintas 

dalyvavimas 

nacionalinėje 

elektroninės sveikatos 

3.7.1.1. Projektai ir jų 

ekonominė nauda.  
Nuolat 

Prorektorius 

klinikinei  

medicinai 

LSMU ligoninės 

informacinių 

technologijų 

tarnyba  

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

struktūrinių 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai 
Vertinimo 

kriterijus 
Terminai 

Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
technologijas. sistemoje per 

vykdomus 

ekonomiškai 

naudingus projektus. 

Pradėti 2 projektai. 

fondų lėšos 

3.7.2. Ligoninės 

informacinės sistemos 

(LIS) vystymas. 

Išplėstas ligoninės 

informacinės sistemos 

vartotojų skaičius. 

Parengtas ir pradėtas 

vykdyti ligoninės 

informacinės sistemos 

plėtros projektas. 

3.7.2.1. Įdiegtos 

funkcionalios ir 

kompiuterizuotos darbo 

vietos.  

Nuolat 

LSMU ligoninės 

informacinių 

technologijų 

tarnyba 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

struktūrinių 

fondų lėšos 

3.7.3. Informacinių 

mainų su  paslaugų 

tiekėjais ir kitomis 

institucijomis plėtra. 

Išplėsti informaciniai 

mainai su  paslaugų 

tiekėjais ir kitomis 

institucijomis per 

vykdomus projektus. 

Veikė 2 projektai. 

Pradėti vykdyti 2 nauji 

projektai. 

3.7.3.1. Veikiantys 

projektai. 

 

Nuolat 

LSMU ligoninės 

informacinių 

technologijų 

tarnyba 

Kauno 

klinikų 

lėšos, 

struktūrinių 

fondų lėšos 

 

 

 

4. STRATEGINIS PLĖTROS TIKSLAS: 

teikti aukščiausio lygio gyvūnų sveikatos priežiūros paslaugas. Sudaryti sąlygas plėtoti mokslą ir studijas klinikinėje bazėje, užtikrinti klinikinę veiklą 

bei metodines ir konsultacines paslaugas smulkiųjų ir stambiųjų gyvūnų augintojams. 
 

 

Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai Vertinimo kriterijus Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

4.1.Plėtoti aukščiausio 

lygio gyvūnų sveikatos 

priežiūros paslaugas 

didinant jų spektrą 

4.1.1. Smulkiųjų ir 

Stambiųjų gyvūnų 

klinikų rekonstrukcija ir 

naujos Stambiųjų gyvūnų 

klinikos statyba  

Rekonstruotos dr. L. 

Kriaučeliūno 

smulkiųjų gyvūnų ir 

Stambiųjų gyvulių 

klinikos 

4.1.1.1.Rekonstravimas 

Smulkiųjų (676,71 kv. 

m.) ir Stambiųjų gyvulių 

klinikų (2758,41 kv. m.) 2016 

VA kancleris, 

Prorektorius 

veterinarijai 

 

Statybos ir 

plėtros tarnybų 

vadovai 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

Pastatyta nauja 

Stambiųjų gyvulių 

klinika 

4.1.1.2. Naujos 

Stambiųjų gyvulių 

klinikos Praktinio 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai Vertinimo kriterijus Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
mokymo ir bandymų 

centre pastatymas (vnt.) 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 
Įkurtos sergančių 

smulkiųjų gyvūnų 

izoliavimo patalpos 

4.1.1.3. Pastato-garažo 

ir pastato-staliaus 

dirbtuvės 

rekonstravimas, 

įrengiant gyvūnų 

izoliatorių (177 kv. m.) 

4.1.2. Stambiųjų gyvulių 

ir Smulkiųjų gyvūnų 

klinikų paslaugų teikimo 

24 val. per parą 

organizavimas. 

Prailgintas vet. 

paslaugų teikimo 

laikas iki 24 val. per 

parą 

4.1.2.1. Suminės darbo 

laiko apskaitos 

įteisinimas 

2012-06-30 

Prorektorius 

veterinarijai 

 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

ir Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovai 

Papildomai įdarbinta 

veterinarijos gydytojų 

ir rezidentų 

4.1.2.2.veterinarijos 

gydytojų ir rezidentų 

įdarbinimo skaičius 

klinikiniam darbui 

vykdyti  

2011-2016 

4.1.3. Skubios 

mobiliosios veterinarinės 

pagalbos paslaugų 

teikimo smulkiesiems 

gyvūnams Kauno mieste 

ir Kauno regione 

organizavimas. 

Pradėtos teikti skubios 

mobiliosios 

veterinarinės pagalbos 

paslaugos 

smulkiesiems 

gyvūnams Kauno 

mieste ir Kauno 

regione. 

4.1.3.1. Pacientų, 

teikiant veterinarines 

paslaugas išvykoje, 

skaičius 

2012-2016 

Prorektorius 

veterinarijai 

 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

vadovas 

4.1.4. Konsultacinio ir 

gydomojo darbo plėtotė 

ūkio subjekto bandos 

sveikatingumui užtikrinti. 

 

Išplėstas konsultacinis 

ir gydomasis darbas, 

užtikrinant ūkio 

subjekto bandos 

sveikatingumą 

4.1.4.1. Padidėjęs 

konsultacinių ir 

gydomųjų paslaugų 

sutarčių skaičius ūkio 

subjektams 

 

2011 -2016  

 

Prorektorius 

veterinarijai 

 

Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovas 

4.1.5. Ambulatorinių ir 

stacionarių paslaugų 

teikimo plėtra. 

 

 

 

Išplėstos 

ambulatorinės ir 

stacionarios paslaugos 

4.1.5.1.Ambulatoriškai 

gydytų gyvūnų skaičius 
2011-2016 

Prorektorius 

veterinarijai 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

ir Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovai 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai Vertinimo kriterijus Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

4.1.5.2 Stacionariai 

gydytų gyvūnų skaičius  

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

ir Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovai 

4.1.6. Klinikinės ir 

laboratorinės 

diagnostikos paslaugų 

plėtra, sveikatingumo 

programų rengimas. 

Išplėstos klinikinės ir 

laboratorinės 

diagnostikos 

paslaugos 

4.1.6.1. Laboratorinių 

tyrimų skaičiaus 

didėjimas 

2011-2016 
Prorektorius 

veterinarijai 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

ir Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovai, MVI 

direktorius, 

katedrų vedėjai 

4.1.6.2. Laboratorinių 

tyrimų rūšių skaičiaus 

didėjimas 

Parengtos 

sveikatingumo 

programos 

4.1.6.3. Parengtų 

programų skaičius 

4.1.7. Perspektyvių 

klinikinių veterinarinės 

medicinos sričių 

(oftalmologijos, 

onkologijos, 

endokrinologijos, 

radiologijos ir kt.) plėtra. 

Specializuotų 

struktūrų klinikinės 

veterinarinės 

medicinos srityse 

(oftalmologijos, 

onkologijos, 

endokrinologijos, 

radiologijos ir kt.) 

sukūrimas, įsigyjant 

reikiamą įrangą, 

diegiant naujus 

gydymo metodus 

4.1.7.1.Įsigytos įrangos 

skaičius. 

 

4.1.7.2  Specializuotų 

paslaugų suteikimo 

skaičius  

 

2012 - 2016 

 

Prorektorius 

veterinarijai 

 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

ir Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovai 

4.2. Įdiegti 

informacinių 

technologijų sistemą 

pacientų srautams 

valdyti su pacientų 

duomenų kaupimo, 

apsikeitimo ir analizės 

galimybėmis. 

4.2.1. Kompiuterinės 

pacientų registracijos ir 

srautų valdymo sistemos 

įdiegimas. 

Įdiegta elektroninė 

pacientų registracijos 

sistema 

4.2.1.1. Elektroninės 

pacientų registracijos 

sistemos įdiegimas.  

2012 
Prorektorius 

veterinarijai 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

vadovas 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

4.2.2. Pacientų gydymo 

duomenų kaupimas ir 

naudojimas studijų 

procesui gerinti. 

Įdiegta unifikuota 

vaistų nurašymo 

sistema 

4.2.2.1. Įdiegimas 

unifikuotos vaistų 

nurašymo sistemos  

 

2013-2014 
Prorektorius 

veterinarijai 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai Vertinimo kriterijus Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
Kaupiami pacientų 

gydymo duomenys 

studijų procesui 

gerinti 

4.2.2.2. Pacientų ligos 

istorijos standartizuotas 

duomenų kaupimas (2 

duomenų bazės) 

ir Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovai 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

4.3. Užtikrinti paslaugų 

teikimo standartus ir 

konkurencingumą 

sudarant palankią 

aplinką pacientams ir 

personalui. 

4.3.1. Ekspertinių 

paslaugų teikimas 

plėtojant 

bendradarbiavimą su 

įvairiomis draudimo 

kompanijomis bei 

kitomis organizacijomis. 

 

 

Išplėstas ekspertinių 

paslaugų teikimas 

4.3.1.1. Suteiktų 

ekspertinių paslaugų 

skaičius 

 

2011-2016 

Prorektorius 

veterinarijai 

 

VA laboratorijos, 

Patologijos 

centras 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

4.3.2. Tarptautinių 

gyvūnų sveikatos 

priežiūros padalinių ryšių 

ir darbuotojų mainų su 

Europos Sąjungos ir 

kitomis šalimis plėtotė. 

 

 

Išplėtoti tarptautiniai 

gyvūnų sveikatos 

priežiūros padalinių 

ryšiai ir darbuotojų 

mainai 

4.3.2.1. Tarptautinio 

bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius 

 

4.3.2.2. Išvykstančių 

darbuotojų skaičius 

 

4.3.2.3. Atvykstančių 

darbuotojų skaičius 

2011-2016 

Prorektorius 

veterinarijai 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

ir Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovai, katedrų 

vadovai, 

Tarptautinių 

ryšių tarnybos 

vadovas 

4.3.3. VA padalinių 

įsitraukimo į 

konkurencinę Europos 

veterinarinių paslaugų 

teikimo rinką siekimas. 

Klinikų atitikimas 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

teikiamiems 

reikalavimams 

4.3.3.1. Gautų VMVT 

pažymėjimų skaičius 
2012 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

ir Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovai 

4.4. Plėtoti naujas 

mokymo technologijas 

studentų praktiniams 

įgūdžiams formuoti. 

 

4.4.1. Naujų mokymo 

technologijų diegimas 

klinikinėje bazėje bei 

klinikinės auditorijos 

renovacija. 

 

 

Atnaujinta VA 

klinikinė laboratorija. 

4.4.1.1. Klinikinės 

auditorijos  

atnaujinimas. 

(113 kv.m. auditorija) 

2013-06-31 
Prorektorius 

veterinarijai 

Plėtros tarnybos 

vadovas, 

Stambiųjų 

gyvulių klinikos 

vadovas 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

Įdiegtos operacijų 

stebėjimo vaizdinės 

priemonės 

4.4.1.2. Vaizdinės 

įrangos įdiegimas. 

(1 operacinėje) 

2014-06-31 

Prorektorius 

veterinarijai 

 

Dr. L. 

Kraučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų klinikos 

vadovas 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai Vertinimo kriterijus Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 
paskirties 

lėšos 

 

 

 

5. STRATEGINIS PLĖTROS TIKSLAS: 

siekti efektyvių valdymo ir kontrolės procesų, didinant universiteto veiklos efektyvumą, gerinant materialių išteklių valdymą ir lėšų naudojimą, 

žmogiškųjų išteklių plėtrą bei užtikrinant universiteto darbuotojų ir studentų gerovę. 
 

 

Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai Vertinimo kriterijus Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

5.1. Sukurti ir 

įgyvendinti efektyvią 

žmogiškųjų išteklių 

valdymo politiką. 

5.1.1. Esamos personalo 

struktūros (kvalifikacijos, 

amžiaus, kt.) analizės 

atlikimas. 

Atlikta esamos 

personalo struktūros 

(kvalifikacijos, 

amžiaus, kt.) analizė 

5.1.1.1. Optimali 

personalo sudėtis 

Kasmet 

rektoriaus 

veiklos 

ataskaitai. 

Rektorius 

Personalo 

tarnybos 

vadovas, 

Administracija, 

kiti padaliniai 

pagal 

kompetencijos 

sritis 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

5.1.2. Personalo 

parinkimo ir vertinimo 

principų sukūrimas ir 

pritaikymas. 

 

Parengtas ir taikomas 

darbuotojų atrankos ir 

vertinimo tvarkos 

aprašas. 

5.1.2.1. Darbuotojų 

atrankos ir vertinimo 

tvarkos aprašas. 1 vnt. 

iki 2012 -01- 

02 

(vienkartinis) 

Personalo 

tarnybos 

vadovas,  

Administracija 

5.1.3. Darbuotojų darbo 

užmokesčio ir skatinimo 

sistemos (DDUSS) 

sukūrimas ir pritaikymas. 

Sukurta ir taikoma 

pedagoginio ir 

mokslinio personalo 

darbo užmokesčio ir 

skatinimo sistema 

(DDUSS) 

5.1.3.1. Pedagoginio ir 

mokslinio personalo 

DDUSS. 

1 vnt.  

iki 2012- 05 -

31 

(vienkartinis) 

Ekonomikos ir 

planavimo 

tarnybos 

vadovas, 

Personalo 

tarnybos vadovas 

Sukurta ir taikoma 

kito personalo darbo 

užmokesčio ir 

skatinimo sistema 

(DDUSS) 

 

5.1.3.2. Kito personalo 

DDUSS. 1 vnt. 

iki 2012- 05 -

31 

(vienkartinis) 

Kiti padaliniai 

pagal 

kompetencijos 

sritis 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai Vertinimo kriterijus Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

5.1.4. Personalo bendrųjų 

ir specialiųjų 

kompetencijų ugdymo 

sistemos tobulinimas. 

Personalo bendrųjų ir 

specialiųjų 

kompetencijų ugdymo 

sistemos tvarkos 

aprašas  

5.1.4.1. Kompetencijų 

ugdymo sistemos tvarkos 

aprašas 

1 vnt.  

iki 2014-05-31 

(vienkartinis) 
Rektorius 

Personalo 

tarnybos vadovas 

Daugėja personalo, 

dalyvaujančio 

mokymuose, 

seminaruose (kasmet 

arba lyginant su 2010 

m.) 

5.1.4.2. Darbuotojų 

dalyvaujančių 

mokymuose, 

seminaruose ir kituose 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose skaičius 

nemažesnis kaip 20 proc. 

visų dirbančiųjų 

atžvilgiu per 

kalendorinius metus. 

Vieną kartą 

per 

kalendorinius 

metus  

Rektorius 

Kiti padaliniai 

pagal 

kompetencijos 

sritis 

5.2. Sukurti, atnaujinti 

bei įdiegti pažangias 

informacinių 

technologijų ir       e-

valdymo sistemas. 

 

5.2.1. Universiteto 

vidinės ir išorinės e-

komunikacijos 

plėtojimas. 

Išplėsta dokumentų 

valdymo elektroninė 

sistema 

5.2.1.1. Dokumentų 

valdymo sistema. 

1 vnt.  

2011 -04- 30  

ITC direktorius, 

Dokumentų 

valdymo tarnybos 

vadovas 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

Įdiegtas 

administracijos 

modulis intranete 

5.2.1.2. Intranetas, 

administracijos modulis. 

1 vnt.  

2012- 01 -02 

 
 

Kiti padaliniai 

pagal 

kompetencijos 

sritis 

Įdiegta „Vieno 

langelio“ sistema. 

5.2.1.3.„Vieno langelio“ 

sistema.  

1 vnt.  

2015- 01- 02   

Dokumentų 

valdymo tarnybos 

vadovas 

Įšplėstos bevielio 

interneto ribos 

5.2.1.4. Bevielio 

interneto plėtra. 

 

Nuolat 

 

Prorektorius 

studijoms 
ITC direktorius 

5.2.2. Pažangių finansų, 

darbo užmokesčio ir 

personalo apskaitos 

sistemų sukūrimas bei 

įdiegimas. 

Įdiegta nauja 

elektroninė finansų 

apskaitos programa. 

5.2.2.1. Finansų 

apskaitos programa.  

1 vnt. 

 

2013- 10-10 

 

 

Rektorius 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

atskaitomybės 

tarnybos vadovas 

Įdiegta nauja 

elektroninė darbo 

užmokesčio ir 

personalo apskaitos 

programa. 

5.2.2.2. Darbo 

užmokesčio ir personalo 

apskaitos programa.  

1 vnt.  

2011 

Personalo 

tarnybos 

vadovas, 

ITC direktorius 
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Uždaviniai Priemonės 
 

Rezultatai Vertinimo kriterijus Terminai 
Atsakingi 

asmenys 
Vykdytojai 

Finansų 

šaltiniai 

5.3. Optimizuoti ūkinę 

veiklą bei 

infrastruktūrą. 

 

5.3.1. Esamos 

infrastruktūros būklės 

įvertinimas bei 

efektyvesnio naudojimo 

galimybių studijos 

atlikimas. 

Vykdoma galimybių 

studija, siekiant 

optimizuoti LSMU 

ūkinę veiklą bei 

infrastruktūrą 

5.3.1.1. Galimybių 

studija. 

1 vnt.  

2014-12-31 

Rektorius 

VA kancleris, 

Infrastruktūros 

tarnybos pagal 

kompetencijos 

sritis 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

5.3.2. Universiteto 

tarnybų veiklos 

optimizavimo galimybių 

įvertinimas ir rezultatų 

pritaikymas. 

Vykdoma universiteto 

tarnybų ir kitų 

padalinių veiklos 

analizė, siekiant jų 

veiklos optimizavimo 

5.3.2.1. Tarnybų ir kitų 

padalinių veiklos analizė.  

1 vnt.  

2014-06-31 

 

Išorės ekspertai, 

Administracija 

5.4. Skatinti 

universiteto identiteto 

kūrimą, reputaciją ir 

žinomumą. 

5.4.1. Universiteto 

įvaizdžio ir efektyvios 

viešinimo sistemos 

sukūrimas ir taikymas. 

 

Sukurta LSMU 

simbolika. 

5.4.1.1. Simbolika ir jos 

naudojimo tvarkos 

aprašas.1 vnt. 

2014-06- 01 MA kancleris 

Leidybos namų 

direktorius 

 

Valstybės 

biudžeto 

asignavimai, 

pajamos 

gautos už 

teikiamas 

paslaugas, 

projektų ir 

kitos 

tikslinės 

paskirties 

lėšos 

Viešinamos išorės 

audito ataskaitos 

5.4.1.2. Išorės audito 

ataskaitų viešinimas. 
Pagal poreikį 

Rektorius 

Administracija 

 

Darbuotojams 

gerinamos darbo ir 

poilsio sąlygos 

5.4.1.3. Bendruomenės 

darbo ir poilsio sąlygų 

gerinimas. 

Nuolat 

Kiti padaliniai 

pagal 

kompetencijos 

sritis 

 

Santrumpos: FF – Farmacijos fakultetas; GTF – Gyvulininkystės technologijos fakultetas; IT – informacinės technologijos; ITC – Informacinių technologijų 

tarnyba; LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; LSMUL - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė; MA – Medicinos akademija; SF – 

Slaugos fakultetas; TRSC – Tarptautinių ryšių ir studijų centras; VA – Veterinarijos akademija; VF – Veterinarijos fakultetas; VSF – Visuomenės sveikatos 

fakultetas 


