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SPRENDIMAS 

 

DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO STRATEGINĖS PLĖTROS 

PROJEKTO „ODONTOLOGIJOS FAKULTETO MOKSLO IR STUDIJŲ BAZĖS 

SUKŪRIMAS“ ĮGYVENDINIMO 

 

2021 m. gegužės 20 d. Nr. UT1-6-3 

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 vykdomo projekto „Odontologijos fakulteto mokslo ir studijų bazės 

sukūrimas“ finansinį investicijų vertinimą, įgyvendinimo eigą, rizikas, susijusias su vykdymu, 

n u s p r e n d ž i a   : 

1. P r i t a r t i, kad būtų tęsiamas 2020 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-36-8 

patvirtinto strateginės plėtros projekto „Odontologijos fakulteto mokslo ir studijų bazės 

sukūrimas“ įgyvendinimas.  

2. P a k e i s t i  2020 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-36-8 ir 2020 m. lapkričio 

24 d. Tarybos sprendimu Nr. UT1-44-3 nurodytą projekto vertę, ją padidinant iki 

didžiausios galimos projekto įgyvendinimui išlaidų sumos  – 27 000 000,00 Eur 

(dvidešimt septyni milijonai eurų, 00 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį, iš jų: 

2.1.  Projektavimo ir kitoms inžinerinėms paslaugoms, griovimo (Pastato-Sportinio 

sveikatingumo ir prekybos centro, unikalus Nr. 1998-6012-8010, plotas 1620,55 kv. m., 

Žeimenos g. 119, Kaunas) ir sklypo parengimo darbams, teisinėms ir kitoms 

konsultacinėms paslaugoms finansuoti didžiausią galimą išlaidų sumą – 1 400 000 Eur 

(vienas milijonas keturi šimtai tūkstančių eurų, 00 ct.); 
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2.2.  Naujo statinio rangos darbams finansuoti didžiausią galimą išlaidų sumą –              

16 600 000 Eur (šešiolika milijonų šeši šimtai tūkstančių eurų, 00 ct.); 

2.3. Studijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, informacinių technologijų, 

kitai įrangai ir baldams finansuoti didžiausią galimą išlaidų sumą – 9 000 000 Eur 

(devyni milijonai eurų, 00 ct.). 

3. N u s t a t y t i ,  kad: 

3.1.  Projektavimo ir kitas inžinerines paslaugas, teisines ir kitas konsultacines 

paslaugas bei griovimo (Pastato-Sportinio sveikatingumo ir prekybos centro, unikalus 

Nr. 1998-6012-8010, plotas 1620,55 kv. m., Žeimenos g. 119, Kaunas) ir sklypo 

parengimo darbus vykdyti iš  Universiteto (Odontologijos fakulteto sukauptų) lėšų. 

3.2.  Naujo statinio rangos darbų, paslaugų, prekių ir (ar) įrangos pirkimus, išskyrus šio 

sprendimo 3.1. p. nurodytas paslaugas ir darbus, suplanuoti (tai yra iki viešųjų pirkimų 

planų pateikimo derinimui) ir atlikti kitas parengiamąsias veiklas (tai yra parengti 

technines specifikacijas, atlikti rinkos tyrimą), bet nevykdyti iki kol nebus priimtas 

papildomas Tarybos sprendimas dėl finansavimo šaltinio nustatymo arba skirtas 

finansavimas ir (ar) pasirašyta finansavimo sutartis. 

3.3. S k i r t i   Odontologijos fakulteto pajamas už studijų programų vykdymą, 

viršijančias patiriamas išlaidas (įskaitant 2020 m. sukauptas lėšas) strateginės plėtros 

projektui „Odontologijos fakulteto mokslo ir studijų bazės sukūrimas“ iki jo 

įgyvendinimo pabaigos. 
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