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1. TARYBOS VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU arba Universitetas)
taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Universiteto valdymo organas, kurio paskirtis –
kurti sąlygas, būtinas konstitucinį autonomijos statusą turinčiai Universiteto savivaldai
įgyvendinti, ir rūpintis, kad būtų tinkamai atliekama Universiteto atsakomybės ir
atskaitomybės visuomenei pareiga.
Taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 814227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos
darbo reglamentu (patvirtintas LSMU Tarybos 2014 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 33) bei kitais teisės aktais.
1.1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtis
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtis 2019 metais nesikeitė.
2019 metais Taryba savo veiklą vykdė tokia sudėtimi:
Prof. Rimantas Benetis, LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos instituto
direktorius;
Prof. Vilius Jonas Grabauskas, Tarybos pirmininkas;
Prof. Renaldas Jurkevičius, LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinis direktorius;
Virginijus Kantauskas, UAB „Biovela Holding“ patarėjas;
Prof. Jūratė Macijauskienė, LSMU Slaugos fakulteto dekanė, Tarybos sekretorė;
Prof. Saulius Petkevičius, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Veterinarinės patobiologijos katedros vedėjas;
Vytenis Simenas, LSMU rezidentas;
Saulius Urbonavičius, advokatų profesinė bendrija WINT law firm asocijuotas
partneris;
Egidija Vaicekauskienė, Žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė;
Rūta Vainienė, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomoji direktorė,
lektorė, konsultantė;
Prof. Henrikas Žilinskas, LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto
Stambiųjų gyvūnų klinikos profesorius, Tarybos pirmininko pavaduotojas.

2. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS, POSĖDŽIAI IR SPRENDIMAI
Taryba savo darbą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto tarybos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas), kuris nustato detalią
Universiteto tarybos kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką. Tarybos narių darbas
grindžiamas

kolegialumo,

nešališkumo,

objektyvumo,

teisėtumo,

viešumo

ir

akademinės laisvės principais.
Per ataskaitinį 2018 metų sausio – gruodžio mėnesių laikotarpį Taryba surengė
8 posėdžius, iš kurių 1 posėdis buvo virtualus. 2018 metais Taryba priėmė 41
sprendimą (Tarybos sprendimų sąrašas, 1 priedas).
2019 m. sausio 14 d. virtualiame Tarybos posėdyje buvo pritarta pakeistiems
Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto būdu reorganizavimo sąlygų, reorganizavimo plano ir aplinkos analizės
projektams, taip pat pakeistam Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto
pakeitimo projektui; šiuos dokumentus nuspręsta teikti Lietuvos Respublikos Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai.
2019 m. kovo 21 d. posėdžio sprendimais buvo išspręsti klausimai dėl veiksmų,
atsiradus interesų konflikto tikimybei Universiteto vadovams, nesusijusiems asmenims
suteikti įgaliojimai. Šiame Tarybos posėdyje, patvirtinus LSMU ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos tvarką,
nuspręsta Universitetui, kaip vienam iš akcininkų, dalyvauti steigiant UAB „Oskaro
Minkovskio sveikatos centras“ bei pritarta sprendimui tapti VšĮ Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras savininku valstybei
investuojant savininko kapitalą įstaigoje į Universitetą. Pritarta VA VF Gyvūnų klinikų
plėtrai paskirtų lėšų dalies panaudojimui Smulkių gyvūnų klinikos projektavimo ir
statybos pradžios darbams bei VF Gyvūnų klinikų darbo užmokesčio fondo didinimui,
skiriant 1,3 mln. Eur iš tam paskirtų 4 mln. Eur. Patvirtinti 2018 ir 2019 metų Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimai. Taip pat
posėdyje priimtas sprendimas dėl vientisųjų studijų, pirmosios, antrosios ir trečiosios
(doktorantūros) studijų pakopų bei rezidentūros studijų 2019 metų studijų kainų ir
įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių. 2019 m. kovo
21 d. posėdžio metu priimti 8 sprendimai.

2019 m. balandžio 25 d. Tarybos posėdyje Taryba patvirtino Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto 2018 m. veiklos ataskaitą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą bei 2018 m. finansinių ataskaitų
rinkinį. Taryba taip pat patvirtino VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
gimnazija“ 2018 m. veiklos ataskaitą ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritarė
LSMU nuosavybės teise priklausančio finansinio turto, kaip savininko įnašo,
investavimui į viešąją įstaigą „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ ir
finansinės paramos viešajai įstaigai „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija“
suteikimui. Posėdyje pritarta kreipimuisi į LR Vyriausybę ir Švietimo, mokslo ir sporto
ministeriją dėl netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto, valdomo patikėjimo
teise, nurašymo ir likvidavimo, taip pat pritarta VA VF Gyvūnų klinikų plėtrai paskirtų
lėšų dalies panaudojimui įrangos įsigijimui ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Šio
posėdžio metu priimti 7 sprendimai.
2019 m. birželio 13 d. Tarybos posėdyje patvirtinti 2019 m. į Universitetą
priimamų studentų skaičiai, patikslinta Tarybos anksčiau patvirtinta stojimo į
rezidentūrą įmoka. Posėdyje pritarta VA VF Gyvūnų klinikų plėtrai Tarybos ankstesniu
sprendimu paskirtų dalies lėšų panaudojimo įrangos įsigijimui, bei dalies patalpų,
esančių Sukilėlių pr. 13, Kaunas, nuomai. Šio posėdžio metu priimti 4 sprendimai.
2019 m. birželio 20 d. vyko išvažiuojamasis Tarybos posėdis, kuriame,
dalyvaujant Prancūzijos ambasadorei Lietuvoje p. Claire Lignières-Counathe, buvo
diskutuojama dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Emanuelio Levino centro
pavadinimo, nuspręsta palikti anksčiau patvirtintą pavadinimą – LSMU Emanuelio
Levino centras.
2019 m. rugsėjo 19 d. posėdis pasižymėjo svarbiais sprendimais strateginių
Universiteto projektų finansavimo klausimais, t.y. Taryba patikslino 2018 m. rugpjūčio
31 d. sprendimą dalyje dėl Universiteto lėšų limito skyrimo Slaugos fakulteto studijų ir
mokslo bazės sukūrimo projektų įgyvendinimui, taip pat pritarė VA VF Gyvūnų klinikų
plėtrai paskirtų dalies lėšų panaudojimui. Posėdžio metu pritarta sprendimui
finansuoti studijų procesui naudojamų patalpų, esančių Kauno klinikinėje ligoninėje,
remontą. Šio posėdžio metu priimti 4 sprendimai.
2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba,
vadovaudamasi pagarbos gyvybei, studijų, mokslo ir praktikos vienovės bei darbo
teisinių santykių tęstinumo principais, pritarė Respublikinės Kauno ligoninės ir Kauno
klinikinės ligoninės konsolidavimui. Šiame posėdyje pritarta LSMU Ikiklinikinių tyrimų

centro įsteigimui. Priimtas sprendimas išnuomoti patalpas, esančias Tilžės g. 18,
studentų ir darbuotojų maitinimo paslaugoms teikti. Siekiant sudaryti sąlygas LSMU
Praktinio mokymo ir bandymų centrui naudoti Universiteto infrastruktūrą, pritarta
nekilnojamojo turto investavimui į Universitetą. Taip pat priimtas sprendimas dėl
finansinių ataskaitų audito. Šio posėdžio metu priimti 7 sprendimai.
2019 m. gruodžio 19 d. vyko paskutinis 2019 metų LSMU tarybos posėdis,
kuriame

buvo

nuspręsta

patvirtinti

atnaujintą

LSMU

struktūrą,

pertvarkant

Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutą, jo struktūroje panaikinant
tris laboratorijas ir jų darbuotojus paliekant veikti VSF Sveikatos tyrimų institute.
Taryba patvirtino 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimus bei 2020 metų
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pajamų ir išlaidų sąmatas ir 2020–2022 metų
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto strateginį veiklos planą: valstybės biudžeto
tiesioginiai asignavimai. Posėdyje buvo nuspręsta paskirti vienkartines pinigines
išmokas Universiteto darbuotojams. Nustatytas Lietuvos sveikatos mokslo universiteto
rektoriui emeritui ir profesoriui emeritui 2020m. mėnesinės išmokos indeksavimas.
Universiteto rektoriui 2020 m. laikotarpiui nustatytas priedas už Universiteto vardo
garsinimą, prestižo didinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei Universiteto
vertybių propagavimą. Taryba patikslino 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą dalyje dėl
Universiteto lėšų limito skyrimo pastato V. Putvinskio g. 14 renovacijai ir pritaikymui
LSMU Emanuelio Levino centrui. Šiame posėdyje priimtas sprendimas dėl paramos
profesionaliai Kauno moterų krepšinio komandai „Aistės – LSMU“. Šio posėdžio metu
priimta 10 sprendimų.
Tarybos priimtus sprendimus galima rasti Universiteto žiniatinklio svetainėje
adresu
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/valdymas/taryba/tarybos-sprendimai/

3. PAGRINDINIAI 2020 METŲ TARYBOS PRIORITETAI
Taryba numato:
1. Šiuolaikinių asmens ir gyvūno sveikatos priežiūros specialistų profesinių ir
bendrųjų kompetencijų ugdymo kokybės gerinimo skatinimą.
2. Vidinės ir išorinės komunikacijos gerinimą aktyviai bendradarbiaujant su
visa akademine bendruomene.
3. Strateginės veiklos plano įgyvendinimo stebėseną.
4. Universiteto vaidmens stiprinimą miesto, regioniniame, nacionaliniame ir
tarptautiniame lygmenyje.
5. Universiteto nuoseklų bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis,
įskaitant PSO, ir tinkamą atstovavimą jose.
6. Ryšių su visuomene stiprinimą, skatinant sveikatos mokslų pasiekimų
taikymą visuomenės gerovei.

1 priedas
2019 M. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS SPRENDIMAI



Dėl pritarimo pakeistų Lietuvos sporto





sveikatos
būdu

mokslų

dokumentų



Dėl klausimo dėl Lietuvos sveikatos

projektams, 2019-01-14, Nr. UT1-28-1;

mokslų universiteto 2018 m. veiklos

Dėl pritarimo tapimui viešosios įstaigos

ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos

savininku
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investavimo į universitetą būdu, 2019-
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universiteto 2018 m. veiklos ataskaitos,
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pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo
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ataskaitos ir finansinės atskaitomybės

2019-03-21, Nr. UT1-29-2;
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Dėl

Lietuvos

sveikatos

mokslų
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Lietuvos
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atsakomybės
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2018
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Dėl
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Lietuvos

sveikatos

universiteto

nesusijusių

2019-04-25, Nr. UT1-30-4;

su

studijų
dydžių

programos
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2019-03-21, Nr. UT1-29-4;
Dėl

Lietuvos

sveikatos

finansinių

ataskaitų rinkinio patvirtinimo, 2019-04-

Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai
įgyvendinimu,

gimnazijos

mokslų

finansavimo,

Dėl pastatų, valdomų patikėjimo teise,
nurašymo ir likvidavimo, 2019-04-25,

mokslų

universiteto 2018 metų ir 2019 metų

Nr. UT1-30-5;


Dėl VA VF gyvūnų klinikų infrastruktūros

pajamų ir išlaidų sąmatų patikslinimo,

bei įrangos atnaujinimui bei žmogiškųjų

2019-03-21, Nr. UT1-29-5;

išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų

Dėl nurodymo kaip elgtis atsiradus

numatomo panaudojimo, 2019-04-25,

interesų konflikto tikimybei ir įgaliojimų

Nr. UT1-30-6;

suteikimo, 2019-03-21, Nr. UT1-29-6;


„Oskaro

ir veikloje, 2019-03-21, Nr. UT1-29-8;

Lietuvos

2019-03-21, Nr. UT1-29-3;



UAB

prie

investavimo į juos tvarkos patvirtinimo,
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Minkovskio sveikatos centras“ steigime

steigimo,



Dėl
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Dėl VA VF gyvūnų klinikų infrastruktūros

Dėl priedo nustatymo ir tarnybinio

bei įrangos atnaujinimui bei žmogiškųjų

koeficiento keitimo, 2019-03-21, Nr.

išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų

UT1-29-7;

numatomo panaudojimo, 2019-04-25,







sveikatos

priežiūros

potencialo

konsolidacijos Kauno mieste, 2019-11-

Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai

28, Nr. UT1-34-3;

su

studijų

programos



Dėl

valstybės

turto

investavimo

į

įgyvendinimu, dydžių pakeitimo, 2019-

Lietuvos sveikatos mokslų universitetą,

06-13, Nr. UT1-31-2;

2019-11-28, Nr. UT1-34-4;

Dėl

pritarimo

reikšmingų

turtinių

įsipareigojimų

prisiėmimui

vystant

LSMU

Dr.

VA

VF

L.

Kriaučeliūno



Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas
patalpas, 2019-11-28, Nr. UT1-34-5;



Dėl

žemės

ūkio

naudmenų

smulkiųjų gyvūnų klinikos veiklą, 2019-

panaudojimo

06-13, Nr. UT1-31-3;

reikmėms, 2019-11-28, Nr. UT1-34-6;

Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas



kitoms

valstybės

Dėl 2019 m. finansinių ataskaitų ir

patalpas, 2019-06-13, Nr. UT1-31-4;

konsoliduotųjų

Dėl

audito, 2019-11-18, Nr. UT1-34-7;

Lietuvos

sveikatos

mokslų


Dėl

Lietuvos

Dėl

finansinių

Lietuvos

ataskaitų

sveikatos

mokslų

universiteto struktūros keitimo, 2019-

sveikatos
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Dėl

Lietuvos

sveikatos

mokslų

31 d. sprendimo Nr. UT1-24-4 „Dėl lėšų

universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų

skyrimo

sąmatų, 2019-12-19, Nr. UT1-35-2;

universiteto

vykdomiems

projektams“ pakeitimo, 2019-09-19, Nr.



Dėl

Lietuvos

sveikatos

mokslų

UT1-33-2;

universiteto tarybos 2018 m. rugpjūčio

Dėl LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno

31 d. nutarimo Nr. UT1-24-4 „Dėl lėšų

smulkiųjų gyvūnų klinikos plėtrai skirtų

skyrimo

lėšų panaudojimo, 2019-09-19, Nr. UT1-

projektams“ pakeitimo, 2019-12-19, Nr.

33-3;

UT1-35-3;

Dėl

pritarimo

įsipareigojimų



Dėl

06-13, Nr. UT1-31-1;

universiteto tarybos 2018 m. rugpjūčio



mokslų

UT1-34-2;

09-19, Nr. UT1-33-1;



sveikatos

Dėl 2019 m. Lietuvos sveikatos mokslų

universiteto struktūros keitimo, 2019

Lietuvos

universiteto struktūros, 2019-11-28, Nr.

nesusijusių



Dėl

Nr. UT1-30-7;
universiteto studentų priėmimo, 2019



reikšmingų

turtinių

prisiėmimui

vystant



Dėl

universiteto

Lietuvos

universiteto

vykdomiems

sveikatos

rektoriaus

emerito

ir

LSMU studijų ir mokslo bazę VšĮ Kauno

profesoriaus

klinikinėje ligoninėje, 2019-09-19, Nr.

išmokos dydžio nustatymo, 2019-12-19,

UT1-33-4;

Nr. UT1-35-4;

Dėl

Lietuvos

sveikatos

mokslų



emerito

mokslų
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Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių
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Lietuvos

sveikatos

mokslų

UT1-34-1;
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Dėl

vienkartinių

skyrimo
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universiteto

išmokų



darbuotojams,

krepšiniui Kaune, 2019-12-19, Nr. UT1-

2019-12-19, Nr. UT1-35-6;




Dėl

klausimo

dėl

priedo

Dėl paramos profesionaliam moterų
35-9;

Lietuvos



Dėl

Lietuvos

sveikatos
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universiteto

nustatymo nagrinėjimo iš esmės, 2019-

išlaidų

12-19, Nr. UT1-35-7;

strateginio

Dėl priedo Lietuvos sveikatos mokslų
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12-19, Nr. UT1-35-10.

12-19, Nr. UT1-35-8;

__________________________

2020
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2020-2022
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ir

metų
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