
 

 
 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 

DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 

 

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. UT1-12-1 

Kaunas 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231) 226 punktu, 

Strateginėmis plėtros gairėmis 2017-2021 metams, patvirtintomis 2016 m. gruodžio 23 d. Tarybos 

sprendimu Nr. UT1-7-2 (toliau – Gairės) bei Gairių įgyvendinimo plane numatytai strateginei plėtros 

krypčiai „Moksliniais tyrimais grįstos sveikatos technologijos ir inovacijos“ ir strateginiam tikslui 

„Vykdant aukščiausio lygio fundamentinius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyri-

mus, kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas į praktiką“ bei uždaviniams „2.2. Skatinti 

tarpinstitucinį, tarpsektorinį, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojant aukščiausio lygio sumanios 

specializacijos krypčių mokslinius tyrimus“ ir „2.5. Skatinti mokslo žinių komercializavimą“ 

įgyvendinti ir nustatytiems rodikliams pasiekti reikalingas iniciatyvas bei veiksmus, išklausiusi 

informaciją apie Universiteto vykdomų projektų eigą,  n u s p r e n d ž i a : 

1. P a d i d i n t i  2020 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-36-8 skirtas lėšas, nuo 

488 tūkst. EUR iki 1,1 mln. EUR, Centrinių rūmų A. Mickevičiaus g. 7, 9 fasadų ir 

aplinkos sutvarkymo darbams (II etapo ir likusiems rangos darbams įgyvendinti). 

2. P a d i d i n t i  2018 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-24-4  skirtas lėšas, 

nuo 2,5 mln. EUR iki 2,8 mln. EUR, LSMU pradinės mokyklos infrastruktūros 

sukūrimui. 

3. P a d i d i n t i  2020 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-36-8 skirtas lėšas, nuo 

1,5 mln. EUR iki 1,7 mln. EUR, Emanuelio Levino centro sukūrimui. 

4. P a d i d i n t i  2020 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-36-8 skirtas lėšas, nuo 

200 tūkst. EUR iki 470 tūkst. EUR, Akių ligų klinikos studijų įrangos ir infrastruktūros 

atnaujinimui.  

5. D a l y v a u t i  įgyvendinant Europos komisijos (EK) programos „Europos horizontas“ 

projektą „Cheminių medžiagų rizikų vertinimo partnerystė“ (angl. Partnership for the 

Assessment of Risks from Chemical), jeigu projektas būtų finansuotinas ir numatyti 

Universiteto prisidėjimą nuosavo įnašo dalimi iki 170 325 EUR. 
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6. D a l y v a u t i  įgyvendinant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) 

programos „Biotechnologijų srities pramonės plėtra“ projektą „In silico 

chemogenomika pagrįstų biologiškai aktyvių junginių prieš K. pneumoniae, A. 

baumannii, P. aeruginosa ir Enterobacter spp. Kūrimas“, jeigu projektas būtų 

finansuotinas ir numatyti Universiteto prisidėjimą nuosavo įnašo dalimi iki 32 400 

EUR. 

7. Į p a r e i g o t i  Rektorių pateikti Tarybai informaciją apie 1-6 punktuose nurodytų 

projektų vykdymą iki 2022 m. ir vėlesnių metų II ir IV ketvirčių pabaigos. 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                  Gintaras Skorupskas 


