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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. 81-4227,
i. k. 1121010NUTA0XI-2147), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos darbo
reglamentu (patvirtintas LSMU Tarybos 2014 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 3-3) bei
kitais teisės aktais.

1.1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudėtis 2018 metais nesikeitė.
2018 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 kontoros „Tark Grunte Sutkiene” advokatas;
Egidija Vaicekauskienė, Žemės ūkio bendrovės „Nematekas“ direktorė;
Rūta Vainienė, 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 11
posėdžių, iš kurių 3 posėdžiai buvo virtualūs. 2018 metais Taryba priėmė 50 sprendimų
(Tarybos sprendimų sąrašas, 1 priedas).

2018 m. vasario 6 d. virtualiame Tarybos posėdyje buvo priimti sprendimai, susiję
su nekilnojamuoju turtu, t. y. pritarta sprendmui perimti nekilnojamąjį turtą – pastatą –
globos namus ir kitus priklausančius inžinerinius statinius, esančius adresu Žeimenos g.
106, Kaunas, bendro Universiteto ir Kauno klinikų projekto – vaikų darželio ir pradinės
mokyklos įkūrimas – įgyvendinimui, taip pat pritarta, kad būtų mažinamas žemės ūkio
naudmenų dydis Giraitės ir Užliedžių kaimuose, tam kad būtų atkurtos buvusių savininkų
teisės į žemės ūkio naudmenis natūra. Virtualiame posėdyje buvo priimti 2 sprendimai.

2018 m. vasario 14 d. vyko vienas svarbiausių posėdžių aukštojo mokslo reformos
Lietuvoje klausimu. Posėdyje buvo patvirtinti Lietuvo sporto universiteto prijungimo prie
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo
planas bei patvirtintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto pakeitimo projektas;
šiuos dokumentus nusręsta teikti Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinimui. Šiame Tarybos
posėdyje pristatyta Emanuelio Levino centro įkūrimo idėja, pritarta sprendimui perimti
patikėjimo teise nekilnojamąjį turtą, esantį adresu V. Putvinskio g. 14, Kaunas, šio centro
įkūrimui. Nuspręsta patvirtinti 2017 ir 2018 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2017–2019, 2018-2020 metų Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai
patikslinimus. Taip pat posėdyje pritarta nekilnojamojo turto, esančio Radvilų Dvaro g. 33502, Kaune, įsigijimui bei priimtas sprendimas dėl vientisųjų studijų, pirmosios, antrosios ir
trečiosios (doktorantūros) studijų pakopų bei rezidentūros studijų 2018 metų studijų kainų
ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių. 2018 m. vasario
14 d. posėdžio metu priimti 5 sprendimai.

2018 m. kovo 28 d. Tarybos posėdyje aptarta Lietuvos sporto universiteto
prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto eiga bei Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto strateginių projektų įgyvendinimo eiga. Tarybos sprendimu šio posėdžio metu
buvo įsteigti du nauji centrai Veterinarijos akademijoje – Laukinių gyvūnų globos centras ir
Veterinarinės medicinos simuliacijos centras, pritarta sprendimams dėl negyvenamųjų

patalpų nuomos studentų ir darbuotojų maitinimo paslaugoms teikti, adresu Tilžės g. 18,
Kaunas, bei ryšio antenų pastatymui. Tarybos nariai aptarė ir pritarė sprendimams dėl
valstybės investavimo į Universitetą. Posėdyje patvirtinta Tarybos veiklos ataskaita. Šio
posėdžio metu priimti 5 sprendimai.

2018 m. balandžio 20 d. vyko vienas svarbiausių 2018 m. Tarybos posėdžių, kurio
metu Taryba patvirtino Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2017 m. veiklos ataskaitą
bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo
ataskaitą bei 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį. Taryba taip pat patvirtino VšĮ „Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto gimnazija“ 2017 m. veiklos ataskaitą ir 2017 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 buvo aptartas universitetų tinklo Lietuvoje optimizavimo
klausimas ir priimta Tarybos rezoliucija dėl Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo. Šio
posėdžio metu priimti 4 sprendimai.

2018 m. gegužės 15 d. virtualiame Tarybos posėdyje buvo nuspręsta dėl Beglobių
gyvūnų augintinių centro įsteigimo ir priimtas 1 sprendimas.

2018 m. gegužės 30 dieną vyko išvažiuojamasis Tarybos posėdis, kuris buvo
svarbus Veterinarijos akademijos struktūrinių pokyčių klausimais. Taryba priėmė
sprendimus dėl Gyvulininkystės technologijų fakulteto reorganizavimo pakeičiant fakulteto
pavadinimą į Gyvūnų mokslų bei Gyvūnų veisimo ir mitybos katedros padalijimo į Gyvūnų
veisimo katedrą ir Gyvūnų mitybos katedrą. Taip pat pakeistas Maisto saugos ir kokybės
katedros Gyvūnų gerovės tyrimų laboratorijos pavadinimas į Mikotoksikologijos. Taryba
pritarė ir Gyvūnų tyrimų centro pavadinimo keitimui į Biologinių tyrimų centrą. Taip pat
patvirtintas bendras 2018 m. priėmimo į LSMU I kursą studentų skaičius. Šio posėdžio
metu priimti 4 sprendimai.

2018 m. rugpjūčio 31 d. posėdis pasižymėjo svarbiais sprendimais. Posėdžio metu
Taryba aptarė strateginių Universiteto projektų įgyvendinimo eigą ir ateities perspektyvas,
viešųjų ir privačių interesų derinimo Universiteto veikloje klausimus, 2018 m. priėmimo į
studijų programas rezultatus. Šiame posėdyje Taryba pritarė dalies nekilnojamojo turto,
esančio Žeimenos g. 106, Kaune, perdavimui panaudos pagrindais LSMU ligoninei Kauno
klinikoms, pritarė LSMU struktūriniams pokyčiams, t.y. Slaugos fakulteto Sporto instituto
pertvarkymui į profilinę Sporto medicinos kliniką Slaugos fakultete, Slaugos fakulteto
Sporto medicinos klinikos Sporto traumų tyrimų laboratorijos ir LSMU Emanuelio Levino
centro įsteigimui. Taip pat pritarta dalyvavimui Emanuelio Levino asociacijos steigime,
Universiteto, kaip Kauno klinikų dalininko, finansinio įnašo investavimui į LSMU ligoninę
Kauno klinikos bei paramos natūra suteikimo moterų krepšinio komandai „Aistės“. Posėdžio
metu priimtas sprendimas dėl Universiteto nuosavų lėšų skyrimo Universiteto

įgyvendinamiems projektams bendrai 9,471 mln. Eur sumai. Šio posėdžio metu priimti 6
sprendimai.

2018 m. spalio 25 d. Taryba, atsižvelgdama į projektų paraiškas vertinančios
agentūros sprendimus, nusprendė patikslinti 2018 m. rugpjūčio 31 d. priimtą sprendimą
„Dėl lėšų skyrimo universiteto vykdomiems projektams“, perskirstant Universiteto skiriamas
lėšas Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės bei Kardiologijos instituto MTEP
infrastruktūros kūrimo projektuose. Taip pat Taryba patikslino 2018 m. rugpjūčio 31 d.
sprendimą dėl Sporto instituto pertvarkymo, t.y. nuo 2019 m. vasario 1 d. Sporto institutą (
be Sporto centro) pertvarkant į profilinę Sporto medicinos kliniką Slaugos fakultete, o
Sporto instituto Sporto centrą pertvarkyti į bendrauniversitetinį padalinį – Sporto centrą.
Posėdyje priimtas sprendimas dėl Bioinformatikos laboratorijos įsteigimo LSMU Medicinos
akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų institute. Šio posėdžio metu
priimti 3 sprendimai.

2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba, siekdama
išspręsti Universitete susidariusią situaciją dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo,
atsižvelgdama į Valstybinės tarnybinės etikos komisijos atliktus tyrimus, suformulavo
Universiteto poziciją dėl studijų, mokslo ir praktikos vienovės bei pareigų derinimo LSMU ir
LSMU ligoninėje, pateikė siūlymus dėl teisinio reguliavimo tikslinimo bei suformavo
pavedimus dėl įgaliojimų atstovauti Universitetui santykiuose Universiteto ligonine Kauno
klinikomis. Šiame posėdyje patvirtinta LSMU darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, taip
pat priimti sprendimai dėl negyvenamųjų patalpų nuomos maitinimo paslaugoms teikti bei
nekilnojamojo turto perdavimo pannaudos pagrindais LSMU gimnazijai. Priimtas
sprendimas dėl finansinių ataskaitų audito. Šio posėdžio metu priimti 5 sprendimai.

2018 m. gruodžio 13 d. virtualiame posėdyje išspręstas klausimas dėl prorektoriaus
klinikinei medicinai nusišalinimo apimties derinant viešuosius ir privačius jo, kaip LSMU
prorektoriaus klinikinei medicinai ir LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus,
interesus. Šio posėdžio metu priimtas 1 sprendimas.

2018 m. gruodžio 20 d. vyko paskutinis 2018 metų LSMU tarybos posėdis, kuriame
buvo nuspręsta patvirtinti atnaujintą LSMU struktūrą, tame tarpe Gyvūnų mokslų fakulteto
Gyvūnų auginimo technologijų instituto struktūros pokyčius (apjungti Gyvūnų
produktyvumo laboratorijos, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo
laboratorijos ir Akvakultūrų laboratorijos struktūriniai vienetai, pakeičiant šio kompleksinio
padalinio pavadinimą į Gyvūnų ir akvakultūrų produktyvumo bei produkcijos kokybės
laboratorija) bei Josifo Taco melžimo technologijų centro pavadinimo keitimą į Josifo Taco
pienininkystės centrą. Taryba patvirtino 2018 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
pajamų ir išlaidų sąmatų ir 2018–2020 metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
strateginio veiklos plano: valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai patikslinimus; 2019 m.
pajamų ir išlaidų sąmatas ir 2019–2021 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 2019 m.
mėnesinės išmokos indeksavimas bei patvirtinti išmokų dydžiai. Universiteto rektoriui
nustatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas bei 2019 m. laikotarpiui nustatytas priedas už
Universiteto vardo garsinimą, prestižo didinimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei
Universiteto vertybių propagavimą. Taryba aptarė LSMU ligoninės Kauno klinikų strategijos
gaires 2019-2023 m. Šiame posėdyje priimtas sprendimas dėl paramos moterų krepšinio
komandai „Aistės – LSMU“. Šio posėdžio metu priimta 14 sprendimų.
2018 m. Tarybos posėdžių metu nuolat buvo aptariama situacija, formuojama
Uiversiteto pozicija dėl Lietuvos sporto universiteto prijungimo prie LSMU.
Tarybos priimtus sprendimus galima rasti Universiteto žiniatinklio svetainėje adresu
http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/valdymas/taryba/tarybos-sprendimai/

3. PAGRINDINIAI 2019 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.

1 priedas
2018 M. LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS SPRENDIMAI






















Dėl pritarimo perimti nekilnojamąjį turtą,
2018-02-06, Nr. UT1-18-1;
Dėl žemės ūkio naudmenų mažinimo,
2018-02-06, Nr. UT1-18-2;
Dėl
Lietuvos
sporto
universiteto
reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto būdu
reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo
plano, 2018-02-14, Nr. UT1-19-1;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
2017 m. ir 2018 m. pajamų ir išlaidų
sąmatų ir 2017-2019 m. Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto strateginio
veiklos plano, 2018-02-14, Nr. UT1-19-2;
Dėl
pritarimo
sprendimui
pirkti
nekilnojamąjį turtą, 2018-02-14, Nr. UT119-3;
Dėl studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai
nesusijusių
su
studijų
programos
įgyvendinimu, dydžių patvirtinimo, 201802-14, Nr. UT1-19-4;
Dėl pritarimo perimti nekilnojamąjį turtą,
2018-02-14, Nr. UT1-19-5;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
struktūrinių
padalinių
steigimo
Veterinarijos akademijoje, 2018-03-28,
Nr. UT1-20-1;
Dėl pritarimo tapti VšĮ Praktinio mokymo
ir bandymų centro savininku, 2018-03-28
Nr. UT1-20-2;
Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas
patalpas, 2018-03-28, Nr. UT1-20-3;
Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas
patalpas, 2018-03-28, Nr. UT1-20-4;
Dėl valstybės turto investavimo į Lietuvos
sveikatos mokslų universitetą, 2018-0328, Nr. UT1-20-5;
Dėl 2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto veiklos ataskaitos, pajamų ir




















išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir
finansinės atskaitomybės tvirtinimo, 201804-20, Nr. UT1-21-1;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
gimnazijos 2017 m. veiklos ataskaitos ir
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo, 2018-04-20, Nr. UT1-21-2;
Dėl VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto
gimnazijos
finansavimo,
2018-04-20, Nr. UT1-21-3;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
tarybos rezoliucijos universitetų tinklo
Lietuvoje optimizavimo klausimu, 201804-20, Nr. UT1-21-4;
Dėl
Lietuvos
sveikatos
mokslų
universitetostruktūrinių
padalinių
Veterinarijos akademijoje steigimo, 201805-15, Nr. UT1-22-1;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės
technologijos fakulteto reorganizavimo,
2018-05-30, Nr. UT1-23-1;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
VA VF Maisto saugos ir kokybės katedros
Gyvūnų gerovės tyrimų laboratorijos
pavadinimo pakeitimo, 2018-05-30, Nr.
UT1-23-2;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Gyvūnų
tyrimų
centro
pavadinimo
keitimo, 2018-05-30, Nr. UT1-23-3;
Dėl 2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto studentų priėmimo, 2018-0530, Nr. UT1-23-4;
Dėl pritarimo perduoti nekilnojamąjį turtą,
2018-08-31, Nr. UT1-24-1;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
struktūros keitimo, 2018-08-31, Nr. UT124-2;
























Dėl dalyvavimo asociacijos, skirtos
Emanuelio Levino veiklai garsinti, steigime
ir veikloje, 2018-08-31, Nr. UT1-24-3;
Dėl lėšų skyrimo Lietuvos sveikatos
mokslų
universiteo
vykdomiems
projektams, 2018-08-31, Nr. UT1-24-4;
Dėl investavimo ir dalininko įnašo
perdavimo, 2018-08-31, Nr. UT1-24-5;
Dėl paramos profesionaliam moterų
krepšiniui Kaune, 2018-08-31, Nr. UT124-6;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
tarybos 2018-08-31 nutarimo Nr. UT1-244 „Dėl lėšų skyrimo Lietuvos sveikatos
mokslų
universiteo
vykdomiems
projektams“ pakeitimo, 2018-10-25, Nr.
UT1-25-1;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
tarybos 2018-08-31 sprendimo Nr. UT124-2 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto
struktūros
keitimo“
pakeitimo, 2018-10-25, Nr. UT1-25-2;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
struktūrinio
padalinio
Medicinos
akademijos Medicinos fakulteto Virškinimo
sistemos tyrimų institute steigimo, 201810-25, Nr. UT1-25-3;
Dėl studijų, mokslo ir praktikos vienovės
bei pareigų derinimo Lietuvos sveikatos
mokslų universitete ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninėje, 2018-1129, Nr. UT1-26-1;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos
tvirtinimo, 2018-11-29, Nr. UT1-26-2;
Dėl pritarimo nuomoti negyvenamas
patalpas, 2018-11-29, Nr. UT1-26-3;
Dėl pritarimo perduoti nekilnojamąjį turtą,
2018-11-29, Nr. UT1-26-4;
Dėl 2018 m. finansinių ataskaitų ir
konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito,
2018-11-29, Nr. UT1-26-5;
Dėl prorektoriaus klinikinei medicinai
nusišalinimo, 2018-12-13, Nr. UT1-26-1;






















Dėl klausimo dėl tarnybinio atlyginimo
koeficiento nustatymo nagrinėjimo iš
esmės, 2018-12-20, Nr. UT1-27-1;
Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento
nustatymo, 2018-12-20, Nr. UT1-27-02;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 20182020 m. strateginio veiklos plano:
valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai
patikslinimo, 2018-12-20, Nr. UT1-27-03;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatų ir 20192021 m. strateginio veiklos plano:
valstybės biudžeto tiesioginiai asignavimai
tvirtinimo, 2018-12-20, Nr. UT1-27-04;
Dėl paramos moterų krepšiniui, 2018-1220, Nr. UT1-27-05;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
struktūros, 2018-12-20, UT1-27-06;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
rektoriaus emerito ir profesoriaus emerito
mėnesinės išmokos dydžio nustatymo,
2018-12-20, Nr. UT1-27-07;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
išmokos rektoriui emeritui ir profesoriui
emeritui mokėjimo 2019 metais, 2018-1220, Nr. UT1-27-08;
Dėl klausimo dėl Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų strateginio plano nagrinėjimo iš
esmės, 2018-12-20, Nr. UT1-27-09;
Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų strateginio plano,
2018-12-20, Nr. UT1-27-10;
Dėl klausimo dėl vienkartinių piniginių
išmokų
Lietuvos
sveikatos
mokslų
universiteto darbuotojams nagrinėjimo iš
esmės, 2018-12-20, Nr. UT1-27-11;
Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
darbuotojams, 2018-12-20, Nr. UT1-2712;



Dėl klausimo dėl priedo Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto rektoriui nustatymo
nagrinėjimo iš esmės, 2018-12-20, Nr.
UT1-27-13;



Dėl priedo Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto rektoriui nustatymo, 2018-1220, Nr. UT1-27-14.

__________________________

