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Kaunas 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 

70 straipsniu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) statutu (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 

2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 

darbo reglamento 80.4. punktu (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gruodžio 17 

d. nutarimas Nr. 144-02) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pedagoginių ir garbės vardų 

suteikimo nuostatų 25–26 punktais (patvirtintas 2021-01-21, Senato nutarimas Nr. 145-03) ir 

atsižvelgdamas į tai, kad: 

akademikas prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas yra vienas iš didžiausią vadovavimo aukštajai 

universitetinei mokyklai patirtį turinčių asmenų Lietuvoje (2002–2010 m. – Kauno medicinos 

universiteto rektorius, 2010–2020 m. – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – 

Universitetas) rektorius), savo veikla palikęs pėdsaką, turėsiantį ilgalaikį poveikį Universiteto plėtrai 

ir stiprėjimui;  

akademikas prof. habil. dr. R. Žaliūnas kaip rektorius aktyviai dalyvavo aukštojo mokslo 

reformoje, kurios metu į tuometinio Kauno medicinos universiteto struktūrą buvo sėkmingai 

integruoti keturi mokslo institutai, o 2010 m., susijungus Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos 

veterinarijos akademijai, sukurtas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – beveik dešimtmetį šis 

susijungimas buvo vienintelis sėkmingos Lietuvos universitetų integracijos pavyzdys, rodantis 

pagarbą institucijų istorijai bei tęstinumui ir atveriantis naujas galimybes šiuolaikinėms studijoms, 

naujų studijų programų kūrimui bei mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtrai;  

akademiko prof. habil. dr. R. Žaliūno vadovavimo Universitetui laikotarpiu išaugo 

Universiteto žinomumas ir prestižas ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu, stiprėjo 

Universiteto tarptautiškumas, sėkmingai plėtota mokslo ir studijų infrastruktūra (pastatyta moderni 

biblioteka, nauji Farmacijos, Visuomenės sveikatos ir Slaugos fakultetai, Biologinių tyrimų centras, 

iš esmės atnaujintas Mokomasis laboratorinis korpusas, Kardiologijos institutas, Centriniai rūmai), 



Universitetas tapo integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – 

steigėju, juose įkurti atviros prieigos centrai (Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centras, 

Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras, Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų 

kokybės centrai);   

didelis dėmesys skirtas Universiteto darbuotojų ir jų šeimų gerovei, įkurta Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto vidurinė mokykla (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija) ir 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos filialas Pradinė mokykla;  

pradėti  nauji Universiteto mokslo ir studijų  strateginiai plėtros projektai (Odontologijos 

fakulteto ir Smulkiųjų gyvūnų klinikos statybos, Biologinių tyrimų centro plėtra, Neuromokslų 

instituto Palangos klinikos ir Gyvulininkystės instituto infrastruktūros atnaujinimo darbai);  

akademiko prof. habil. dr. R. Žaliūno vadovavimo Universitetui laikotarpiu įgyvendintas 

pagrindinis Universiteto veiklos principas – mokslo, studijų ir praktikos vienovė, ypač sustiprėjo 

Universiteto ir pagrindinės klinikinės Universiteto bazės Kauno klinikų ryšiai, pagrįsti aktyvia 

partneryste. Tai  sudarė sąlygas atsirasti bendriems Universiteto ir Kauno klinikų projektams, iš kurių 

savo svarba išsiskiria kuriamas Branduolinių tyrimų centras ir jau veikiantis Gama peilis;  

akademikas prof. habil. dr. R. Žaliūnas aktyviai palaikė ir sveikatos priežiūros įstaigų 

integracinius procesus, padedančius gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę – nuo 2020 

m. rugsėjo, susijungus Respublikinei Kauno ligoninei ir Kauno klinikinei ligoninei, bendrą veiklą 

pradėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, kurios vienas iš steigėjų yra 

Universitetas; 

aktyvi visuomeninė akademiko prof. habil. dr. R. Žaliūno veikla didina Universiteto įtaką 

kultūriniam Kauno miesto ir Lietuvos valstybės gyvenimui: 2015 m. rugsėjo 21 d. Prancūzijos 

ambasadorius Lietuvos Respublikoje Philippe’as Jeantaud’as atidarė konsulinį skyrių Kaune ir 

rektorių Remigijų Žaliūną oficialiai paskelbė Prancūzijos garbės konsulu; šias pareigas prof. 

Remigijus Žaliūnas eina ir šiuo metu, pradėjęs savo, kaip Prancūzijos Respublikos garbės konsulo, 

antrąją kadenciją. Prof. R. Žaliūno pastangomis įsteigtas LSMU Emanuelio Levino centras, tikėtina, 

turės didelę įtaką stiprinant Universiteto ir visuomenės ryšius, darys Universitetą atviresnį ir 

aktyvesnį kultūriniame miesto gyvenime, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas n u t a r i a :  

už ypatingus nuopelnus Lietuvos sveikatos mokslų universitetui suteikti rektoriaus emerito vardą 

ilgamečiam Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriui 

akademikui prof. habil. dr. Remigijui Žaliūnui. 
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