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“Žmogaus reprodukcinės sveikatos mokslų centro” nuostatai
I. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) “ Ţmogaus reprodukcinės sveikatos mokslų
centras” (toliau sutrumpintai Centras) yra ţmogaus reprodukcinės ir lytinės sveikatos mokslo ir
studijų centras, veikiantis visuomeniniais pagrindais kaip funkcinis junginys, savanoriškai
apimantis LSMU struktūrinius padalinius, kuriuose organizuojami ir vykdomi reprodukcinės ir
lytinės sveikatos mokslo tyrimai bei studijos.
1.2. Centro steigėjas yra Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Centras įsteigtas LSMU dalinių
iniciatyva ir susitarimu bei LSMU struktūrinių padalinių vadovų pritarimu. Centras savo veiklą
pradeda, patvirtinus jo nuostatus LSMU Senate. Centro veiklos laikotarpis neribotas
1.3. Centras veiklą vykdo laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, LSMU statuto, į Centrą įeinančių savarankiškų dalinių įstatų (nuostatų), ir
savo veiklą grindţia šiais nuostatais.
1.4. Centras neperima dalinių funkcijų, teisių ir pareigų. Centras nėra juridinis asmuo. Jis turi
savo blanką su pavadinimu, gali turėti subsąskaitą LSMU sąskaitoje.
1.5. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Ţmogaus reprodukcinės sveikatos mokslų centras, anglų kalba – Human Reproductive Health
Research Center of Lithuanian University of Health Sciences. Centro adresas – A. Mickevičiaus
9, LT-44307, Kaunas
II. Centro tikslas, uždaviniai ir veiklos sritys
2.1. Centro tikslas - koordinuojant ir integruojant į Centrą įeinančių LSMU struktūrinių padalinių
veiklą, inicijuoti, formuoti ir įgyvendinti mokslo ir studijų veiklas reprodukcinės ir lytinės
sveikatos srityje.
2.2. Centro uţdaviniai:
 Organizuoti ir dalyvauti moksliniame tiriamajame darbe reprodukcinės ir lytinės
sveikatos srityje;
 teikti siūlymus, organizuojant reprodukcinės ir lytinės sveikatos studijas ir jose
dalyvauti;
 rengti mokslu pagrįstas metodines rekomendacijas reprodukcinės ir lytinės sveikatos
srityje;
 telkti įvairių sričių atstovus lytinės ir reprodukcinės sveikatos klausimų sprendimui.
2.3. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslą ir uţdavinius Centras vykdo šią veiklą:
 populiarina (viešina) mokslu pagrįstą informaciją lytinės ir reprodukcinės sveikatos
stiprinimo klausimais;
 konsultuoja mokslo, studijų bei praktikos institucijas lytinės ir reprodukcinės
sveikatos tyrimų ir prieţiūros klausimais;







vykdo bei koordinuoja mokslinius tyrimus reprodukcinės ir lytinės sveikatos, jos
prieţiūros bei sveikatinimo politikos klausimais ir teikia mokslu pagrįstas metodines
rekomendacijas;
tobulina Lietuvos bei uţsienio šalių sveikatos prieţiūros specialistų bei sveikatos
vadybininkų kompetencijas reprodukcinės ir lytinės sveikatos bei jos prieţiūros
klausimais, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus, konferencijas, seminarus,
tęstinį mokymą, kitus renginius bei rengia metodinę medţiagą;
vykdo reprodukcinės ir lytinės sveikatos bei jos prieţiūros tyrimus pagal sutartis su
šios veiklos uţsakovais;
dalyvauja rengiant bei tobulinant sveikatos prieţiūros teisės aktus reprodukcinės ir
lytinės sveikatos bei jos prieţiūros klausimais.
III. Teisės ir pareigos

3.1.Centras turi teisę:
 turėti savo blanką, emblemą ir subsąskaitą LSMU sąskaitoje;
 sudaryti (nutraukti) ne finansinius susitarimus su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 dalyvauti įvairiuose lygiuos svarstant reprodukcinės ir lytinės sveikatos klausimus ir
teikti siūlymus dėl jų sprendimų;
 teikti pasiūlymus reprodukcinės ir lytinės sveikatos mokslinių projektų ir norminių
aktų rengimo klausimais, dalyvauti jų ekspertizėje;
 bendradarbiauti su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais centrais bei organizacijomis;
 organizuoti konferencijas, seminarus, simpoziumus ir leisti mokymo metodinę
medţiagą.
3.2. Centro pareigos:
 Centro kompetencijos ribose metodiškai vadovauti bei koordinuoti Centrą sudarančių
LSMU struktūrinių padalinių mokslinius tyrimus reprodukcinės ir lytinės sveikatos
srityje;
 analizuoti ir apibendrinti Centro veiklą, kartą per vienerius metus atsiskaityti uţ atliktą
darbą LSMU Rektoriui.
4. Struktūra ir valdymas
4.1. LSMU Ţmogaus reprodukcinės sveikatos mokslo centras, vykdydamas jam priskirtas
funkcijas, apjungia šiuos LSMU struktūrinius padalinius:
4.1.1 Akušerijos ir ginekologijos klinika;
4.1.2 Sveikatos vadybos katedra;
4.1.3 Šeimos medicinos klinika;
4.1.4 Profilaktinės medicinos katedra;
4.1.5 Slaugos ir rūpybos katedra;
4.1.6 Endokrinologijos klinika.
4.2. Centro veikloje gali dalyvauti kiti LSMU struktūriniai padaliniai.
4.3. Centro veiklą organizuoja ir koordinuoja:
4.3.2 Centro Taryba;
4.3.1 Centro Vadovas;
4.3.3 Centro Vykdantysis direktorius.

4.4 Centro Taryba yra Centro kolegialus valdymo organas. Ją trims metams tvirtina LSMU
Rektorius, į Centrą įeinančių LSMU struktūrinių padalinių teikimu. Centro Taryba vykdo šias
funkcijas:
4.4.1 numato strategines veiklos kryptis, sudaro kompleksines metines Centro veiklos
programas ir kontroliuoja jų vykdymą;
4.4.2 koordinuoja Centrą sudarančių LSMU struktūrinių padalinių praktinę, pedagoginę ir
mokslinę veiklą reprodukcinės ir lytinės sveikatos srityje;
4.4.3 esant būtinumui teikia LSMU Senatui Centro nuostatų pakeitimus bei inicijuoja
Centro likvidavimą;
4.4.4 tvirtina Centro metinį biudţetą bei jo įgyvendinimo gaires;
4.4.5 analizuoja ir vertina Vykdančiojo direktoriaus pateiktą medţiagą apie Centro
veiklos strategijos įgyvendinimą; Centro veiklos organizavimą; Centro finansinę būklę.
4.5 Tarybos posėdţiai turi būti protokoluojami. Surašytas Tarybos posėdţio protokolas ne vėliau
kaip per 5 dienas turi būti pateiktas susipaţinti visiems, įskaitant ir nedalyvavusius posėdyje,
Tarybos nariams, o jei tokios galimybės nėra – nedelsiant, kai tik atsiranda galimybė.
4.6 Tarybos posėdis laikomas įvykusiu ir Taryba jame gali priimti sprendimus, kai Tarybos
posėdyje dalyvauja ne maţiau kaip 1/2 narių. Tarybos narys savo valią – „uţ“ ar „prieš“
balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipaţinęs - gali pranešti balsuodamas iš anksto
raštu. Iš anksto balsavę Tarybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Tarybos sprendimas yra
priimtas, kai uţ jį gauta daugiau balsų „uţ“ negu „prieš“. Tarybos sprendimai taip pat gali būti
priimami Tarybos nariams balsuojant apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Tarybos narių dėl to
neprieštarauja. Balsavimo metu kiekvienas Tarybos narys turi vieną balsą. Balsams “uţ” ir
“prieš” pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
4.7 Taryba savo funkcijas atlieka šiuose nuostatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės
dirbti nauja Taryba, bet ne ilgiau kaip iki Tarybos kadencijos pabaigos. LSMU Rektorius gali
atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
4.8 Kiekvienas Tarybos narys privalo imtis visų galimų priemonių, kad Taryba spręstų jos
kompetencijai priskirtus klausimus ir kad sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus.
4.9 Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš
14 dienų raštu įspėjęs Tarybos pirmininką.
4.10 Tarybos posėdţiai šaukiami periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Tarybos
posėdţius šaukia Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdţių šaukimo iniciatyvos teisę turi
kiekvienas Tarybos narys. Jei Tarybos pasėdţio šaukimo iniciatyvą palaiko 1/3 Tarybos narių, tai
Tarybos pirmininkas privalo sušaukti Tarybos posėdį. Ypatingais atvejais neeilinį Tarybos posėdį
gali sušaukti Centro Vykdantysis direktorius.
4.11 Tarybos posėdţiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti Centro Vykdantysis direktorius.
4.12 Centro Tarybos pirmininko kvietimu Tarybos posėdţiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti
ir kiti asmenys.
4.13 Centro Vykdantysis direktorius turi būti pasirašytinai informuotas apie Tarybos priimtus
sprendimus. Jeigu Centro Vykdantysis direktorius nesutinka su Tarybos nutarimu, jis raštu
paaiškina nesutikimo prieţastis ir teikia Tarybai klausimą svarstyti pakartotinai. Pakartotinai
Tarybos narių balsų dauguma priimtas nutarimas įsigalioja nustatyta tvarka.
4.14 Šie Centro nuostatai nereglamentuoja Centro Tarybos narių skaičiaus. LSMU Rektorius
apsprendţia Centro Tarybos narių skaičių, atsiţvelgiant į racionalų poreikį.
4.15 Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas, kurį renka Taryba iš Tarybos narių. Išrinktąjį
Tarybos pirmininką tvirtina LSMU Rektorius. Tarybos pirmininkas tuo pačiu metu eina ir Centro
Vadovo pareigas.
4.16 Centro vadovas yra vienasmenis Centro valdymo organas ir:

4.16.1 yra pagrindinis Centrą atstovaujantis asmuo;
4.16.2 vadovauja Centro Tarybai;
4.16.3 skiria Centro Vykdomąjį direktorių;
4.16.4 rengia Centro metinę ataskaitą, su kuria supaţindina Centrą sudarančių LSMU
struktūrinių padalinių vadovus, bei teikia ją tvirtinti LSMU Rektoriui.
4.17 Centro Vykdantysis direktorius yra vienasmenis Centro valdymo organas. Jį trims metams
skiria Centro Vadovas ir tvirtina LSMU Rektorius. Centro Vykdantysis direktorius:
4.17.1 organizuoja Centro veiklą;
4.17.2 be atskiro įgaliojimo atstovauja Centrui santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais
asmenimis;
4.17.3 atlieka kitus veiksmus, reikalingus jo funkcijoms vykdyti, Centro Tarybos
sprendimams įgyvendinti bei Centro veiklai uţtikrinti;
4.17.4 atsakingas uţ Сentro biudţeto parengimą bei įgyvendinimą, sprendţia Centro lėšų
panaudojimo klausimus, tvarko Centro turtą ir atsako uţ metinės finansinės atskaitomybės
sudarymą;
4.17.5 atsako uţ informacijos ir dokumentų pateikimą LSMU Rektoriui, Centro Vadovui
ir Tarybai nuostatuose nustatytais atvejais ar jų prašymu;
4.17.6 veikia Centro vardu ir turi teisę sudaryti sandorius, išskyrus išimtis nustatytas
šiuose nuostatuose ar Centro Tarybos sprendimuose;
4.17.7 vykdo kitas Centro Tarybos pavestas funkcijas.
4.18 Centro Vadovas, Centro Tarybos nariai, Centro Vykdantysis direktorius savo funkcijas
atlieka visuomeniniais pagrindais.
5. Centro turtas ir lėšos
5.1. Centras gali turėti savo turto ir finansines lėšas, tačiau nesprendţia į Centro sudėtį įeinančių
LSMU struktūrinių padalinių turtinių santykių.
5.2. Centras pagal atskirus susitarimus gali naudotis į jo struktūrą įeinančių LSMU struktūrinių
padalinių turtu.
5.3. Centras gali turėti laikinai ir nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius, kuriuos įsteigti
nusprendţia Taryba.
5.4. Centro lėšos kaupiamos centro subsąskaitoje, esančioje LSMU sąskaitose.
6. Baigiamoji dalis
6.1. Šie nuostatai keičiami ir papildomi, taip pat Centras reorganizuojamas arba likviduojamas
LSMU Senato nutarimu.
Nuostatų projektą rengė:
Dr. Mindaugas Stankūnas, Sveikatos vadybos katedros docentas
Tel. 32-73-73, e-paštas stankunas@med.kmu.lt
Prof. Rūta Nadišauskienė, Akušerijos ir ginekologijos vadovė
Tel. 32-71-32, e-paštas ruta.nadisauskiene@gmail.com

