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Kaunas
Remdamasis 2010 m. sausio 18 d. projekto “Santakos” slėnio Naujausių
farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“, projekto kodas Nr. VP2-1.1ŠMM-04-V-01-004 ir 2010 m. vasario 12 d. “Nemuno” slėnio projekto “Gyvūnų
sveikatingumo ir mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra,
mokslinio potencialo konsolidacija”, projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-009,
finansavimo ir administravimo sutartimis, kuriomis Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas įsipareigojo sukurti 3 atviros prieigos centrus ir vadovaudamasis 2011
m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V2117, patvirtinusiu atviros prieigos centro valdymo reglamentą, LSMU Senatas:
1.

N u t a r i a s u k u r t i „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos
technologijų atviros prieigos centrą, veiksiantį funkciniu pagrindu, kurio sudėtis
tokia:
1.1. Patologinių procesų farmakologinės reguliacijos ir vaistų metabolizmo
tyrimų laboratorija* (Neuromokslų institutas);
1.2. Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija* (Kardiologijos
institutas);
1.3. Vaistų taikinių hispotalogijos laboratorija* (Kardiologijos institutas);
1.4. Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra;
1.5. Farmakognozijos katedra:
1.5.1. Fitofarmacijos laboratorija*;
1.6. Klinikinės farmacijos katedra:
1.6.1. Farmacinių technologijų laboratorija*;
1.7. Vaistų chemijos katedra;
1.8. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra;
Ženklu „*“ pažymėtos laboratorijos bus įkurtos tolimesniame 2010 m. sausio 18 d. projekto
“Santakos” slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas“, projekto
kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-004, finansavimo ir administravimo sutarties įgyvendinimo
etape.

2.

N u t a r i a s u k u r t i „Nemuno“ slėnio Gyvūnų sveikatingumo ir mitybos ir
gyvūninių žaliavų atviros prieigos centrą, veiksiantį funkciniu pagrindu, kurio
sudėtis tokia:
2.1. Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų atviros prieigos centras:

2.1.1.Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų laboratorija
(Gyvulininkystės institutas);
2.1.2. Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorija
(Gyvulininkystės institutas);
2.1.3. Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ
laboratorija (Gyvulininkystės institutas);
2.1.4. Nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyrius
(Gyvūnų mitybos katedra)
2.1.5. Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorija (Gyvūnų mitybos katedra);
2.1.6. Virškinimo fiziologijos ir patologijos centras (Anatomijos ir fiziologijos
katedra);
2.1.7. Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorija (Gyvūnų
veisimo katedra);
2.1.8. Paukščių lesalų ir paukštininkystės laboratorija (Gyvulininkystės
katedra);
2.2. Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės atviros prieigos
centras:
2.2.1. Virusologinių tyrimų laboratorija (Veterinarijos institutas);
2.2.2. Mikrobiologinių tyrimų laboratorija (Veterinarijos institutas);
2.2.3. Parazitologinių tyrimų laboratorija (Veterinarijos institutas);
2.2.4. Histopatologinių tyrimų laboratorija (Užkrečiamųjų ligų katedra);
2.2.5. Gyvūninių maisto žaliavų saugos ir kokybės tyrimų laboratorija (Maisto
saugos ir kokybės katedra);
2.2.6. Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorija
(Gyvulininkystės katedra);
2.2.7. Eksperimentinės ir klinikinės farmakologijos laboratorija
(Neužkrečiamųjų ligų katedra).
3. Nutarimas įsigalioja nuo 2011 m. gruodžio 31 d.
4. Jei įsiteisėjus Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2011 m. gruodžio
22 d. sprendimui ir LR Seimui, paisant Konstitucijos nuostatų, padarius
atitinkamus Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus ir (arba) papildymus, ar
įstatymu nustačius laikiną teisinį reguliavimą, pagal kurį, būtų nustatyti aukštųjų
mokyklų organizacinės ir valdymo struktūros pagrindai, šiuo nutarimu
sprendžiamas klausimas būtų priskirtas kito valdymo organo kompetencijai, šis
sprendimas nustos galioti ir klausimas bus nedelsiant teikiamas atitinkamam
valdymo organui.
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