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PATVIRTINTA 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 

      2021 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 148-09 

 

 

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO EMANUELIO LEVINO 

CENTRO NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) Emanuelio Levino 

centro (toliau – Centras) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja šio Centro tikslą, 

uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, pavaldumą ir veiklos organizavimą.  

Centras yra Universiteto struktūrinis padalinys, kuris tiesiogiai pavaldus Medicinos 

akademijos (MA) kancleriui.  

2. Centras organizuoja ir vykdo atvirą socialinę, kultūrinę ir kitą įvairiapusę veiklą, 

prisidedančią prie Universiteto, visuomenės, regiono ir valstybės pažangos, 

bendradarbiauja su Prancūzijos Respublikos ambasadoriais ir garbės konsulais.  

3. Centrui suteiktas Emanuelio Levino – Kaune gimusio, vėliau į Prancūziją 

pasitraukusio iškilaus žydų kilmės filosofo – vardas, siekiant įamžinti istorinę atmintį 

ir išsaugoti paveldą. Centras įsikūręs V. Putvinskio g. 14, Kaunas. Šį pastatą 1926 m. 

suprojektavo architektūros patriarchas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, o 1926–1932 

m. jame veikė Prancūzijos pasiuntinybė. Dėl naujosios modernistinės architektūros 

Kaunas dar vadintas ir „Mažuoju Paryžiumi“. 

4. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Emanuelio Levino centras, sutrumpintas pavadinimas lietuvių kalba – Emanuelio 

Levino centras, pavadinimas anglų kalba – Emmanuel Levinas Centre at the 

Lithuanian University of Health Sciences, sutrumpintas pavadinimas anglų kalba – 

Emmanuel Levinas Centre, pavadinimas prancūzų kalba – Le Centre LSMU 

Emmanuel Lévinas.  

 

II SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Centro veiklos tikslas yra ugdyti Universiteto atvirumą, vieningą, kūrybingą ir 

inovatyvią Universiteto bendruomenę, tirti ir skleisti Emanuelio Levino filosofinį 

egzistencializmo ir etikos palikimą. 

6. Centro uždaviniai:  

6.1. pristatyti, sisteminti ir skleisti Universiteto bendruomenei ir visai visuomenei 

Emanuelio Levino veiklą bei filosofinį palikimą; 

6.2. kaupti specializuotą ir visuomenei prieinamą Emanuelio Levino biblioteką ir archyvą;  

6.3. sudaryti sąlygas Universiteto bendruomenei ir Lietuvos bei užsienio tyrėjams 

dalyvauti Centro veiklose, susijusiose su Emanuelio Levino filosofija bei kitais 

lietuvių kilmės ar su Lietuva susijusiais filosofais: 
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6.3.1.  bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis, 

nacionalinėmis, kitų valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis tiek, kiek tai 

atitinka Centro veiklos tikslą, rengti bendrus projektus ir programas; 

6.3.2.  dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse programose ir projektuose; 

6.4. pagal galimybes dalyvauti arba sudaryti sąlygas organizuoti kitas veiklas ugdant 

atvirą, vieningą, kūrybingą ir inovatyvią Universiteto bendruomenę. 

7. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 

7.1. kaupia ir prižiūri biblioteką bei garso ir vaizdo archyvą, skirtą Emanuelio Levino 

filosofiniam palikimui;  

7.2. užtikrina sukauptų vertybių apskaitą ir apsaugą; 

7.3. organizuoja ir vykdo atviras, įvairiapuses mokslinio, inovacijų, kultūrinio lavinimo 

veiklas;  

7.4. rengia nuolatines, laikinas ir virtualiąsias ekspozicijas, organizuoja mokslinius, 

inovacijų ir kultūrinius renginius; 

7.5. organizuoja ir įgyvendina Universiteto, Lietuvos ir tarptautinius su Centro veikla 

susijusius projektus; 

7.6. organizuoja Centro veikloje dalyvaujančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; 

7.7. įvairiomis formomis užtikrina Centro atvirumą, bendradarbiavimą studijų, mokslo ir 

inovacijų srityse;  

7.8. rengia, leidžia ir platina su Centro veikla susijusius leidinius arba elektronines 

laikmenas; 

7.9. rengia Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

7.10.  ypatingą dėmesį skiria aktyviam bendradarbiavimui su Prancūzijos Respublika ir 

jos ambasada Lietuvos Respublikoje, Kaunu ir jo savivalda, skatinant akademinės 

bendruomenės ir visuomenės domėjimąsi frankofonija, talkina su šia veikla 

susijusiems renginiams; 

7.11. vykdo rėmėjų paiešką Centro programoms įgyvendinti arba veiklai vykdyti;  

7.12.  pagal savo kompetenciją atlieka kitas funkcijas, reikalingas Centro tikslams 

pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti. 

 

III SKYRIUS 

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Centras turi šias teises: 

8.1. dalyvauti renginiuose ir projektuose, skirtuose Emanuelio Levino, kitų lietuvių 

kilmės ar su Lietuva susijusių filosofų filosofinio palikimo tyrimams ir išsaugojimui;  

8.2. organizuoti ir vykdyti savo veiklą taip, kad būtų siekiama šiuose Nuostatuose 

numatytų tikslų bei būtų įgyvendinami iškelti uždaviniai;  

8.3. naudoti Universitetui priklausančią intelektinę nuosavybę, reikalingą Centro 

reikmėms;  

8.4. viešai platinti autorių kūrinius, neviršijant Universitetui priklausančių autoriaus teisių 

apimties;  

8.5. atlikti mokslo projektų ekspertizes, teikti mokslines ir praktines konsultacijas, teisės 

aktų nustatyta tvarka taikyti mokslinių tyrimų rezultatus; 

8.6. naudotis Universiteto materialiaisiais ištekliais  Centro funkcijoms atlikti.  

9.  Centras turi šias pareigas: 

9.1. vykdyti Centrui nustatytas funkcijas; 

9.2. užtikrinti sukauptų vertybių ir kito materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, 

tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą; 

9.3. gaunamas lėšas naudoti tik Centro nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.  
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IV SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

10. Centrui vadovauja ir jam atstovauja Centro vadovas, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir 

atsiskaito už veiklą Universiteto MA kancleriui. 

11. Centro vadovas atsako už:  

11.1. Centro veiklos organizavimą; 

11.2. Centrui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir kontrolę;  

11.3. Centro veiklos vykdymo kokybę; 

11.4. Centre dirbančių darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, 

aplinkosaugos, civilinės saugos, sanitarijos ir higienos aktų reikalavimų, darbo 

tvarkos taisyklių vykdymą ir laikymąsi;  

11.5. jam patikėtų materialiųjų vertybių saugojimo organizavimą ir naudojimo kontrolę; 

11.6. jam patikėto turto valdymą ir taupų, efektyvų ir racionalų jo naudojimą.  

12. Centro vadovas turi teisę: 

12.1. atstovauti Universitetui Centro kompetencijai priskirtais klausimais;  

12.2. inicijuoti Centro darbuotojų priėmimą ir atleidimą;  

12.3. suderinus su MA kancleriu, teikti Universiteto rektoriui siūlymus dėl Centro darbo 

gerinimo ir veiklos efektyvumo didinimo;  

12.4.  suderinus su MA kancleriu, siūlyti Universiteto rektoriui skatinti Centre dirbančius 

darbuotojus už gerą pareigų atlikimą; 

12.5.  suderinus su MA kancleriu, teikti Universiteto rektoriui siūlymus arba prašymus 

dėl Centro etatinės struktūros pakeitimų, darbuotojų darbo užmokesčio koeficientų 

ir priedų nustatymo; 

12.6.  suderinus su MA kancleriu, teikti Universiteto rektoriui prašymus skirti nuobaudas 

Centro darbuotojams už netinkamą pareigų atlikimą arba Darbo tvarkos taisyklių 

pažeidimą.  

13. Centro vadovą, jam nesant, pavaduoja kitas, MA kanclerio teikimu rektoriaus įsakymu 

įgaliotas darbuotojas. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14.  Sprendimą dėl Centro reorganizavimo arba likvidavimo priima Universiteto taryba. 

 

__________________________________________ 


