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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 2022-2026 metams, patvirtintomis 2021 m. lapkričio 25 d. Tarybos 

sprendimu Nr. UT1-11-1 (toliau – Gairės), Gairių įgyvendinimo plane numatytam strateginės plėtros 

krypties „Mokslo žiniomis grįsta sveikatos sistema ir tvarios technologijos“ strateginio tikslo „Vykdyti 

aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus ir kurti  mokslo žiniomis grįstas 

technologijas“ uždaviniui 1.2. „Kurti aukšto lygio mokslo žinias, skatinti ir plėtoti aukščiausio lygio 

mokslinius tyrimus ir inovacijas, didinančius universiteto konkurencingumą“ bei strateginės plėtros 

krypties „Sveikas žmogus sveikas gyvūnas“ strateginio tikslo „Kryptingai panaudoti sutelktą 

Universiteto ir ligoninių potencialą žmogaus ir gyvūno sveikatai stiprinti bei priežiūrai“ uždaviniui 3.8. 

„Dalyvauti įgyvendinant mokslo žiniomis grįstas gyvūnų sveikatos, gerovės ir žaliojo kurso gaires“ bei 

strateginės plėtros krypties “Tobulinti strateginį valdymą, užtikrinant Universiteto tvarumą ir 

ilgalaikę plėtrą” uždavinio 4.7 “Pasirengti, ir, užtikrinus finansavimą, pradėti įgyvendinti 

perspektyvinius strateginės plėtros, svarbius ir kitus įprastinius projektus, pritaikant aplinkai 

draugiškus sprendimus” priemonei 4.7.3 “Veterinarijos akademijos praktinio mokymo ir 

eksperimentinių bazių infrastruktūros plėtra” įgyvendinti ir nustatytiems rodikliams pasiekti, 

išklausiusi Veterinarijos akademijos kanclerio prof. Mindaugo Malakausko ir Plėtros tarnybos 

vadovo Lauryno Jaruko informaciją apie parengtą praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių plėtros 

strategiją, investicijų projektą, VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo 

bandymų centras“ ir VšĮ „Baisogalos gyvulininkystės centras“ verslo planus (4 priedas),                                

n u s p r e n d ž i a: 

1. P a t v i r t i n t i  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos 

praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių plėtros planą (1 priedas), įgyvendinant 

žemės ūkio veiklos vykdymo modelio pertvarką (toliau – Modelis), atsižvelgiant į šiame 

sprendime nurodytas sąlygas. 

2. N u s t a t y t i ,  kad Modelio pertvarka būtų įgyvendinama dviejuose juridiniuose 

asmenyse: Pienininkystės praktinių mokymų ir eksperimentinių bandymų veiklos būtų 
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koncentruojamos Universitetui priklausančiame juridiniame asmenyje VšĮ „Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo bandymų centras“, o mišrios 

galvijininkystės praktinių mokymų ir eksperimentinių bandymų veiklos 

koncentuojamos Universitetui priklausančiame juriiniame asmenyje VšĮ „Baisogalos 

gyvulininkystės centras“. 

3. Į p a r e i g o t i  Rektorių iki 2022 m. II ketv. pabaigos parengti ir pateikti siūlymus ir 

dokumentų projektus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai dėl viešosios 

įstaigos “Baisogalos gyvulininkystės centras” vadovo, veiklos vykdymo plano, 

valdybos sudėties bei kitų veiklai vykdyti būtinų dokumentų. 

4. P r i t a r t i  investicijų projektui „Veterinarijos akademijos studijų ir mokslo procesui 

reikalingų praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių plėtra“ (2 priedas), kurio tikslas 

yra sukurti modernią ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią LSMU Veterinarijos 

akademijos studijų bei mokslo procesui reikalingą praktinio mokymosi ir 

eksperimentinių tyrimų infrastruktūrą.  

5. P a t v i r t i n t i  į  Lietuvos sveikatos mokslų universitetą investuotino nekilnojamojo 

turto sąrašą (3 priedas). 

6. Į g a l i o t i  (su teise perįgalioti) Rektorių Universiteto vardu atlikti visus būtinus 

veiksmus inicijuojant ir įgyvendinant valstybės nuosavybės teise valdomo 

nekilnojamojo turto 5 p., investavimą į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. 

7. S k i r t i  iki 455 tūkst. Eur. Universiteto lėšų parengiamosioms veikloms vykdyti, 

atsižvelgiant į parengtuose verslo planuose numatytas įgyvendinti investicijas ir siekį 

sukurti modernią ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią LSMU Veterinarijos 

akademijos studijų bei mokslo procesui reikalingą praktinio mokymosi ir 

eksperimentinių tyrimų infrastruktūrą: 

7.1. Ūkio g., Kudrėnų k., Užliedžių sen., Kauno r. sav., kad. Nr. 5283/0002:24  

naujų statinių techninių projektų rengimo, derinimo ir priežiūros procedūroms (įskaitant 

techninį ir technologinį projektus), inžinerinėms paslaugoms, elektros įvado ir gręžinio 

įrengimui; 

7.2. Galvijų (saugomo genofondo) ferma, adresu Radviliškio r. sav. Baisogalos 

sen. Baisogalos k. 4 unikal. Nr. 4400-0949-9246) - techninio projekto parengimui, 

techninio projekto ekspertizei; 

7.3. Mėsinių galvijų tvartas, adresu Radviliškio r. sav. Baisogalos sen. Baisogalos 

k., Užupio g. 7, unikal. Nr 4400-2003-3567 - techninio projekto parengimui, techninio 

projekto ekspertizei; 

7.4. Galvijų prieauglio tvartas, adresu Radviliškio r. sav. Baisogalos sen. 

Baisogalos k., Dvaro g. 10, unikal. Nr. 4400-2016-4338 - techninio projekto parengimui, 

techninio projekto ekspertizei; 



 

7.5. Pašarų saugyklos, adresu Radviliškio r. sav. Baisogalos sen. Baisogalos k. 4 ir 

Radviliškio r. sav. Baisogalos sen. Baisogalos k., Dvaro g. 10 - techninio projekto 

parengimui, techninio projekto ekspertizei; 

7.6. Bazės, skirtos aplinkausoginių problemų sprendimui, adresu Radviliškio r. 

sav. Baisogalos sen. Baisogalos k. 4, Radviliškio r. sav. Baisogalos k., Užupio g. 7 ir 

Dvaro g. 10 - techninio projekto parengimui, techninio projekto ekspertizei. 
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