
PATVIRTINTA 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato  

2022 m. gruodžio mėn. 21 d. nutarimu Nr. 165-05 

 

Strateginė kryptis: MOKSLO ŽINIOMIS GRĮSTA SVEIKATOS SISTEMA IR TVARIOS TECHNOLOGIJOS 

Uždaviniai  Priemonės Vertinimo 

rodikliai 

Rezultatai Įgyvendinimo 

terminai  

Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Finansavimo 

šaltiniai 

1.4. Efektyvus 

mokslo ir 

inovacijų 

koordinavimas 

1.4.1. 

Tarptautinės 

MTEP 

strategijos 

koordinavimo 

grupės 

įsteigimas 

1.4.1-1. Įsteigta 

tarptautinė 

MTEP 

strategijos 

koordinavimo 

grupė 

Grupės darbo 

reglamento ir 

tarptautinės 

MTEP grupės 

sudėties 

patvirtinimas 

Senate 

2023 Prorektorius 

mokslui 

Mokslo centras, 

Plėtros tarnyba, 

Sveikatos 

inovacijų 

vystymo 

centras, 

Universiteto 

ligoninės, 

TRSC 

PTP, Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

 

Strateginė kryptis: KONKURENCINGI ABSOLVENTAI IR AKADEMINIS MEISTRIŠKUMAS 

Uždaviniai  Priemonės Vertinimo 

rodikliai 

Rezultatai Įgyvendinimo 

terminai  

Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Finansavimo 

šaltiniai 

2.1. Užtikrinti 

talentingų ir 

motyvuotų 

studentų bei 

dėstytojų 

pritraukimą ir 

visapusišką jų 

gerovę 

studijuojant bei 

dirbant 

Universitete 

- 2.1.-1. Įstojusių 

su didesniu nei 

7 konkursiniu 

balu skaičiaus 

santykis (proc.) 

su bendru 

įstojusiųju 

skaičiumi 

Ne mažiau 80 

proc. visų 

įstojusiųjų į Į 

kursą įstoja su 

didesniu nei 7 

konkursiniu 

balu (2021 m. 

79,1 proc.)  

Kasmet  Prorektorius 

studijoms  

Studentų 

reikalų tarnyba 

VBL, PTP, 

Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

- 2.1.-2. 

Pakviestieji 

studijuoti 

LSMU studijų 

programas 

nurodo kaip 

pirmą 

pasirinkimą  

Ne mažiau kaip 

60 proc. 

pakviestųjų 

studijuoti 

LSMU studijų 

programas 

nurodo kaip 

pirmą 

pasirinkimą 

Kasmet  Prorektorius 

studijoms  

Studentų 

reikalų tarnyba, 

Komunikacijos 

tarnyba  

VBL, PTP, 

Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 



(2021 m. 52,6 

proc.)  

2.1.1. Atvirų durų 

dienų renginių 

organizavimo 

sistemos 

tobulinimas  

2.1.1.-1. 

Priimtųjų į I, II 

pakopų ir 

vientisųjų 

studijų 

programas 

skaičius  

Stabilus arba 

didėjantis 

priimtųjų 

studentų 

skaičiaus 

pokytis 

procentais (+0-

10 proc.) (2021 

m. į I kursą 

priimta 1534)  

Kasmet   Prorektorius 

studijoms  

  

Studijų centras  

Fakultetai 

TRSC 

Komunikacijos 

tarnyba   

Studentų 

reikalų tarnyba 

 

VBL, PTP, 

Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

2.1.1.- 4.  I 

kurso studentų, 

teigiamai 

vertinančių 

Universiteto 

priėmimo 

strategiją, dalis 

(proc.) nuo visų 

I kurso 

studentų  

Ne mažiau 80 

proc. pirmo 

kurso studentų 

teigiamai 

vertina 

universiteto 

priėmimo 

strategiją   
(2021 m. 71,7 

proc. vertino 

teigiamai) 

Kasmet Prorektorius 

studijoms  

Studentų 

reikalų tarnyba 

Fakultetai  
PT  
 

VBL, PTP, 

Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

2.1.2. 

Bendradarbiavimo 

su mokyklomis 

stiprinimas ir 

socialinės bei 

regioninės 

atskirties 

mažinimas  

2.1.2.-3. 

Socialinės 

atskirties 

mažinimas per 

moksleivių iš 

šalies 

regioninių 

miestų 

pritraukimą 

studijuoti  

kasmet 2 proc. 

didinti 

studijuojančiųjų 

skaičių iš šalies 

regionų (2021 

m. priimta 35 

proc. 

moksleivių iš 

šalies regionų)  

Kasmet  Prorektorius 

studijoms  

Studentų 

reikalų tarnyba, 

Komunikacijos 

tarnyba  

PTP, Projektų 

ir kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

2.1.3. Patrauklios 

ir mokymąsi visą 

gyvenimą 

2.1.3.-1.  

Sukurtas 

dėstytojo 

Sukurtas 

dėstytojo 

kompetencijų 

2025  Prorektorius 

studijoms  

Studijų centro 

IES  

ITC  

VBL, PTP, 

Projektų ir 



skatinančios 

aplinkos 

dėstytojams 

užtikrinimas  

kompetencijų 

el. aplanko 

modelis 

el. aplankas 

(patvirtinti 

nuostatai) 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

2.1.4. Į studentą 

orientuotų studijų 

stiprinimas  

2 .1.4. -1.  

Sukurta 

Studentų 

reikalų tarnyba 

Tarybos 

sprendimu 

įkurta tarnyba 

2022  Prorektorius 

studijoms  

Prorektorius 

studijoms  

VBL, PTP, 

Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

2.1.4.-2. 

Atnaujinta 

studentų 

rėmimo 

sistema  

Atnaujintas 

dokumentas  

2023  Prorektorius 

studijoms  

  

Studentų 

reikalų tarnyba 

VBL, PTP, 

Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

2.2. Kurti naują 

studijų kokybę 

ir vertę  

 

 

2.2.1. Mokslu ir 

inovacijomis 

grįsta studijų 

plėtra  

2.2.1.-3. 

Edukacijos 

tyrimus 

atliekančios 

funkcinės 

mokslininkų 

grupės 

sukūrimas  

Senato nutarimu 

įkurta 

edukacijos 

tyrimus 

atliekanti 

funkcinė 

mokslininkų 

grupė  

2023 Prorektorius  

studijoms 

Prorektorius 

mokslui  

Studijų centro 

IES  

MA Kalbų 

katedra  

VBL, PTP, 

Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

 

Strateginė kryptis: SVEIKAS ŽMOGUS, SVEIKAS GYVŪNAS 

Uždaviniai  Priemonės Vertinimo 

rodikliai 

Rezultatai Įgyvendinimo 

terminai  

Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Finansavimo 

šaltiniai 

3.1.Stiprinti 

Universiteto 

darbuotojų ir 

studentų 

sveikatą.  

- 3.1-.1. Savo 

sveikatos 

vertinimas  

Didėjanti 

darbuotojų ir 

studentų, savo 

sveikatą 

vertinančių kaip 

gerą, labai gerą 

ir puikią, dalis 

(ne mažiau 85 

proc. – 2026 

m.). 2020 m. 

apklausos 

duomenimis, 

81,6% 

respondentų 

Kasmet  MA Kancleris  Visuomenės 

sveikatos 

fakultetas, 

Komunikacijos 

tarnyba, 

Darbuotojų 

saugos ir 

sveikatos 

tarnyba, 

Personalo 

tarnyba  

VBL, PTP, 

Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 



savo sveikatą 

vertino gerai, 

labai gerai arba 

puikiai  

 

Strateginė kryptis: TVARUS UNIVERSITETAS 

Uždaviniai  Priemonės Vertinimo rodikliai Rezultatai Įgyvendinimo 

terminai  

Atsakingi 

asmenys 

Vykdytojai Finansavimo 

šaltiniai 

4.3.Telkti 

universiteto 

bendruomenę, 

stiprinant 

tarpusavio 

ryšius tarp 

bendruomenės 

narių  

4.3.2. 

Universiteto ir 

alumnų ryšių 

ir bendros 

veiklos 

skatinimas, 

siekiant 

Universiteto 

strateginių 

tikslų 

įgyvendinimo  

4.3.2-1. 

Absolventų, 

dalyvaujančių 

Alumni veikloje, 

skaičius  

Didėjantis 

absolventų, 

dalyvaujančių 

alumni veikloje, 

skaičius: ne mažiau 

5 proc. kasmet 

(2020: 629 asm.)  

Kasmet  Kancleriai, 

Prorektoriai  

Alumni 

asociacijos  

prezidentas, 

Studentų 

reikalų 

tarnyba, 

Tarptautinių 

ryšių ir studijų 

centras  

PTP, Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

Iš jų: 

 
4.3.2-2. Absolventų 

iš užsienio, 

dalyvaujančių 

Alumni veikloje, 

skaičius  

Didėjantis 

absolventų iš 

užsienio, 

dalyvaujančių 

Alumni veikloje, 

skaičius: ne mažiau 

5 proc. kasmet 

(2020: 203 asm.)  

Kasmet  Kancleriai, 

Prorektoriai  

Alumni 

asociacijos 

prezidentas, 

Studentų 

reikalų 

tarnyba, 

Tarptautinių 

ryšių ir studijų 

centras  

PTP, Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

4.6. Tęsti 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkančios 

fizinės 

infrastruktūros 

kūrimą, 

pritaikant 

aplinkai 

draugiškus 

sprendimus 

4.6.1.1. 

Medicinos 

akademijos 

Slaugos 

fakulteto 

studijų ir 

mokslo bazės 

sukūrimas 

4.6.1-1. Įgyvendinti 

projektai (pagal 

nurodomą 

infrastruktūros 

objektą) 

Įgyvendinti 

projektai (vnt., 

pagal nurodomą 

infrastruktūros 

objektą) (vertinama 

– taip/ne) 

2023 Administracijos 

ir finansų 

direktorius, 

MA kancleris 

Plėtros 

tarnyba, 

Statybos ir 

investicijų 

tarnyba, 

Medicinos 

akademijos 

Slaugos 

fakultetas, 

Padaliniai 

pagal veiklos 

sritis 

PTP, Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 



4.8.Toliau 

kurti 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkančią 

studijoms, 

mokslui ir 

praktikai 

reikalingą IT 

infrastruktūrą 

4.8.1. IT 

plėtros 

strategijos 

atnaujinimas 

4.8.1-1. Parengta IT 

plėtros strategija 

Įvertintos IT plėtros 

galimybių 

alternatyvos ir 

atnaujinta IT 

plėtros strategija 

(strategija 

patvirtinta 

rektoriaus įsakymu)  

2023 Administracijos 

ir finansų 

direktorius 

Informacinių 

technologijų 

centras, 

Ekonomikos ir 

planavimo 

tarnyba, 

Duomenų 

saugos 

pareigūnas, 

Padaliniai 

pagal veiklos 

sritis 

- 

4.8.2. 

Universiteto 

kibernetinės 

erdvės 

saugumo ir 

nuolatinės 

saugumo 

kontrolės 

užtikrinimas 

4.8.2-1. 

Kibernetinio 

saugumo audito 

atlikimas 

Įsigytos ir atliktos 

kibernetinio 

saugumo audito 

paslaugos, kurių 

metu įvertinama 

esama situacija ir 

pateikiamos 

išvados dėl saugos 

priemonių taikymo 

2023 Administracijos 

ir finansų 

direktorius 

Informacinių 

technologijų 

centras, 

Duomenų 

saugos 

pareigūnas 

VBL, PTP, 

Projektų ir kitos 

tikslinės 

paskirties lėšos 

4.8.3. Darnios 

informacinių 

technologijų 

programinės ir 

fizinės plėtros 

užtikrinimas 

4.8.3-2.  

Kompiuterizuotų 

darbo vietų, kuriose 

IT įranga atitinka 

iškeltus techninius 

rodiklius santykis 

(proc.) su visomis 

kompiuterizuotomis 

darbo vietomis  

Kompiuterizuotų 

darbo vietų, kuriose 

IT įranga atitinka 

iškeltus techninius 

rodiklius santykis 

ne mažesnis nei 50 

proc.  

Kasmet Administracijos 

ir finansų 

direktorius, 

Kancleriai, 

Prorektoriai 

Informacinių 

technologijų 

centras 

VBL, PTP, 

Projektų ir kitos 

tikslinės 

paskirties lėšos 

4.8.3-6. Gyvūnų 

informacinės 

sistemos įdiegimas 

Įdiegta gyvūnų 

informacinė 

sistema: 1 vnt. 

(patvirtinti 

informacinės 

sistemos nuostatai) 

2023 VA kancleris, 

Administracijos 

ir finansų 

direktorius 

Veterinarijos 

fakulteto 

dekanas, Dr. 

L. 

Kriaučeliūno 

smulkiųjų 

gyvūnų 

klinika, 

Stambiųjų 

gyvūnų 

klinika, 

VBL, PTP, 

Projektų ir kitos 

tikslinės 

paskirties lėšos 



Informacinių 

technologijų 

centras 

4.9. Užtikrinti 

ekonominį 

(finansinį) 

universiteto 

tvarumą 

4.9.1. Lėšų 

pritraukimo ir 

investavimo 

modelio 

atnaujinimas 

ir įdiegimas 

4.9.1-3. `Kuriamas 

ir/ar dalyvaujama 

kuriant investicijų 

fondą 

Sukurtas ir/arba 

dalyvaujama 

sukurtame 

investicijų fonde 

(Pasirašyta fondo 

įkūrimo arba 

dalyvavimo jame 

sutartis) 

2023 Administracijos 

ir finansų 

direktorius, 

Prorektorius 

mokslui 

Sveikatos 

inovacijų 

vystymo 

centras, 

Ekonomikos ir 

planavimo 

tarnyba, 

Buhalterinės 

apskaitos ir 

atskaitomybės 

tarnyba, 

Juridinė 

tarnyba 

PTP, Projektų ir 

kitos tikslinės 

paskirties lėšos 

4.12. 

Panaudojant 

šiuolaikines 

rinkodaros ir 

komunikacijos 

priemones 

didinti 

Universiteto 

žinomumą ir 

formuoti 

įvaizdį 

Lietuvoje ir 

pasaulyje 

4.12.1. 

Universiteto 

vidinės ir 

išorinės 

komunikacijos 

tobulinimas 

4.12.1-1. Parengta 

vidinės ir išorinės 

komunikacijos 

strategija 

Parengta ir įdiegta  

vidinės ir išorinės 

komunikacijos 

strategija: 1 vnt. 

(strategija 

patvirtinta 

rektoriaus įsakymu) 

2023 MA kancleris Komunikacijos 

tarnyba 

VBL, PTP, 

Projektų ir kitos 

tikslinės 

paskirties lėšos 

 


