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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VETERINARIJOS AKADEMIJOS NUOSTATAI
ĮVADAS
ISTORINĖS PRIELAIDOS
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos, kaip
funkcinio-struktūrinio padalinio atsiradimą lėmė LSMU strateginės plėtros specifika, grindžiama
pagarba istoriniam paveldui. Įgyvendinant LR mokslo ir studijų įstatymo integracinės plėtros
nuostatas bei siekį optimizuoti aukštojo universitetinio mokslo potencialą tiek studijų ir mokslo,
tiek ir infrastruktūrine prasme, Kauno medicinos universiteto bei Lietuvos veterinarijos akademijos
Senatai ir Tarybos savo sprendimais nutarė kreiptis į LR Seimą, siūlydami partnerystės pagrindu
suvienyti abiejų institucijų potencialą sveikatos ir biomedicinos srityje, įkuriant naują specializuotą
universitetą. LR Seimui 2010 m. patvirtinus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statutą jo
struktūroje įtvirtintos Medicinos ir Veterinarijos akademijos kaip pagrindiniai Universiteto
padaliniai, vykdantys skėtinio valdymo studijų, mokslo bei sveikatos priežiūros funkcijas medicinos
ir gyvūnų priežiūros funkcijas veterinarijos ir gyvulininkystės srityse.
Vadovaujantis LSMU Statuto įtvirtintos abiejų akademijų integracinės veiklos,
grindžiamos partnerystės principu studijų, mokslo ir klinikinės praktikos srityse bei LSMU Senato
2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-189 patvirtintais LSMU pavyzdiniais akademijos nuostatais,
šie Veterinarijos akademijos nuostatai įtvirtina šiai akademijai priskiriamas tiek bendrąsias tiek ir
išskirtines jos veiklos kompetencijas.
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos nuostatai (toliau – Nuostatai)
nustato detalią Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) Veterinarijos
akademijos (toliau – Akademija) kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką.
2. Šie Nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas);
2.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (toliau – Universiteto statutas);
2.3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-18
patvirtintais pavyzdiniais nuostatais.
3.. Akademija yra pagrindinis Universiteto akademinis padalinys, kurio pagrindinė paskirtis – yra
vienyti bei užtikrinti studijų, mokslo ir verslo integraciją veterinarijos ir gyvulininkystės srityse.

II SKYRIUS
AKADEMIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
4.

Akademijos veiklos tikslai:
4.1. rengti tarptautinius standartus atitinkančius veterinarijos, gyvulininkystės, gyvūnų
mokslo, veterinarinės maisto saugos bei maisto gamybos grandinės specialistus;
4.2. vystyti inovatyviomis technologijom grindžiamą fundamentalųjį biomedicinos, žemės
ūkio bei klinikinės praktikos pažangą skatinantį mokslą;

4.3. savo bei tarptautinių mokslinių tyrimų sukaupta patirtimi prisidėti prie šalies
veterinarijos, maisto saugos ir gyvulininkystės politikos formavimo ir jos įgyvendinimo;
4.4. skatinti abiejų Universiteto akademijų bendradarbiavimą siekiant realaus funkcinio
integralumo studijų ir mokslo veikloje.
5.

Akademijos funkcijos:
5.1. įgyvendinant Universiteto strateginę plėtrą skatinti studijų, mokslo ir praktinės veiklos
funkcinį integralumą veterinarijoje ir gyvulininkystėje;
5.2. koordinuoti Akademijos sudėtyje esančių fakultetų studijų programų ir mokslinių tyrimų
plėtrą, skatinti šios veiklos nuolatinio atsinaujinimo siekį;
5.3. įgyvendinti ir kontroliuoti Akademijos sudėtyje esančių padalinių veiklos kokybės
vertinimo procesą;
5.4. skatinti Akademijos sudėtyje esančių padalinių veiklos tarptautiškumą bei jo plėtrą;
5.5. skatinti Akademijos sudėtyje esančių padalinių bendradarbiavimą su šalies veterinarijos,
gyvulininkystės bei maisto perdirbimo ir kitomis struktūromis;
5.6. Akademijos kompetencijos ribose atstovauti Universitetą nacionaliniuose bei
tarptautiniuose forumuose, organizacijose ir kt.

6. Užtikrinti atskaitingumą ir ryšį su visuomene.

III SKYRIUS
AKADEMIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
7. Akademija turi šias teises:
7.1. naudotis Universiteto materialiniais resursais, kiek tai reikalinga Akademijos funkcijoms
atlikti;
7.2. savo nuožiūra naudoti Akademijos struktūrinių padalinių mokslininkų ir kitų darbuotojų
intelektualaus darbo rezultatus, kiek tai nepažeidžia autorių teisių;
7.3. nagrinėti ir apibendrinti mokslo pasiekimus, rūpintis jų sklaida ir naudojimu Lietuvoje,
vykdyti mokslo populiarinimo veiklą, skleisti mokslo žinias visuomenėje;
7.4. naudotis Universiteto klinikine ir eksperimentine baze;
7.5. įgyvendinti kitas teises, nustatytas Mokslo ir studijų įstatyme, Universiteto statute, šiuose
Nuostatuose, Universiteto tarybos sprendimuose ir Universiteto senato nutarimuose.
8. Akademija turi šias pareigas:
8.1. teikti išsamią informaciją, atspindinčią Akademijos veiklą, rengiamai Universiteto
metinei ataskaitai;
8.2. tvarkyti Akademijos turto ūkinės ir finansinės veiklos apskaitą;
8.3. organizuoti dokumentų tvarkymą, saugojimą, naudojimą ir perdavimą Universiteto ir
valstybiniams archyvams ar atitinkamiems jų funkcijų ir teisių perėmėjams;
8.4. vykdyti kitas Mokslo ir studijų įstatyme, Universiteto statute, šiuose Nuostatuose,
Universiteto tarybos sprendimuose ir Universiteto senato nutarimuose nustatytas pareigas;
8.5. palaikyti ir puoselėti istorinį, kultūrinį bei profesijos paveldą.

IV SKYRIUS
AKADEMIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
9. Akademijos veiklai vadovauja kancleris.
10. Akademijos kanclerį Universiteto rektoriaus teikimu tvirtina Universiteto senatas.
11. Kancleris pagal pareigas yra Universiteto senato narys ir Universiteto rektorato narys.

12. Kanclerio kadencijos trukmė – 5 metai.
13. Akademijos kancleris:
13.1. atstovauja Akademijai;
13.2. koordinuoja Akademijos veiklą;
13.3. teikia Universiteto rektoriui siūlymus dėl Akademijos plėtros;
13.4. atlieka jam priskirtą skėtinę bendrauniversitetinės veiklos valdymo funkciją;
13.5. atlieka kitas pareigybei priskirtas funkcijas.

V SKYRIUS
AKADEMIJOS STRUKTŪRA
14. Akademiją sudaro:
14.1. fakultetai (Veterinarijos ir Gyvulininkystės technologijos);
14.2. mokslo institutai (Gyvulininkystės);
14.3. fakultetų institutai;
14.4. funkciniai akademijos padaliniai.
15. Akademijos fakultetų, mokslo institutų ir kitų padalinių veiklą apibrėžia Universiteto senato
patvirtinti atitinkamo padalinio nuostatai.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Akademija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Universiteto tarybos sprendimu.
__________________________________

