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Kaunas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas, išklausęs prof. Henriko Ţilinsko
informacijos, siekia išsamiai įvertinti alternatyvias VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Praktinio mokymo ir bandymų centras“ (toliau – Centras) raidos galimybes (atskiro juridinio
asmens ir struktūrinio padalinio). Teisinė forma gali turėti reikšmingą įtaką tolesnei Centro veiklai
ir vizijai. Būtina taip pat atlikti analogišką LSMU VA Gyvulininkystės instituto padalinių,
vykdančių ţemės ūkio veiklą, įvertinimą ir surinkti informaciją, kuri leistų kompleksiškai įvertinti
Universiteto dalyvavimą ţemės ūkio gamyboje bei tokios veiklos poreikį, naudojimą mokslo ir
studijų reikmėms, tolesnės plėtros galimybes. Senatas, remdamasis išdėstytais teiginiais,
nutaria:
1.

S u d a r y t i darbo grupę ir į ją s k i r t i pagal pareigas šiuos narius:
Veterinarijos akademijos kancleris, darbo grupės pirmininkas (prof. H. Ţilinskas);
Prorektorius studijoms (prof. R. Jurkevičius);
Prorektorius veterinarijai (prof. A. Sederevičius);
VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras“ valdybos pirmininkas (prof. V.
Biţokas);
Gyvulininkystės instituto direktorė (dr. V. Juškienė);
Gyvulininkystės instituto direktoriaus pavaduotojas (dr. A.Šiukščius);
Veterinarijos fakulteto tarybos pirmininkė (prof. V. Riškevičienė);
Gyvulininkystės technologijos fakulteto tarybos pirmininkas (prof. I. T. Miceikienė);
Stambiųjų gyvulių klinikos vadovas (dr. A. Kučinskas);
Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro vadovas (G. Palubinskas);
Ekonomikos ir planavimo tarnybos vyriausioji ekonomistė (E. Brazytė);
Juridinės tarnybos vadovas (V. Kliţentis);
VšĮ „LSMU Praktinio mokymo ir bandymų centras“ direktorius (dr. S. Makauskas);
Vidaus audito tarnybos vadovė – stebėtojo teisėmis (S. M. Skučienė).

2.

K v i e s t i darbo grupės darbe dalyvauti Švietimo ir mokslo bei Ţemės ūkio ministerijų
atstovus.

3.

N u s t a t y t i , kad esant 1 punkte nurodytų darbuotojų pavadavimui, pasikeitus
atitinkamas pareigas einantiems asmenims, darbo grupės darbe dalyvauja atitinkamą
darbuotoją pavaduojantys ar pareigas pradėję eiti asmenys.

4.

Darbo grupei p a v e s t i išanalizuoti Centro bei Gyvulininkystės instituto padalinių,
vykdančių ţemės ūkio veiklą, alternatyvių veiklos galimybių – atskiro juridinio asmens
(nuosavybės teise priklausančio Lietuvos Respublikai arba Universitetui) ir struktūrinio
padalinio stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

5.

P a v e s t i darbo grupei analizę, numatytą šio nutarimo 4 punkte, atlikti iki 2013 m.
lapkričio 4 d.
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