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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

ODONTOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-03-21 Nr. 33-21/22 

 

 

 

Posėdis įvyko 2022-03-21. 

Posėdžiui pirmininkavo OF Tarybos pirmininkas prof. G. Juodžbalys 

Posėdžio sekretorius prof. dr. G. Janužis 

 

Dalyvavo LSMU MA Odontologijos fakulteto Tarybos nariai: 

 

1. Prof. dr. Gintaras Janužis 

2. Prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

3. Prof. dr. Kristina Lopatienė 

4. Prof. dr. Vita Mačiulskienė 

5. Prof. dr. Julija Narbutaitė 

6. Prof. dr. Dainius Razukevičius 

7. Prof. dr. Antanas Šidlauskas 

8. Prof. dr. Gediminas Žekonis 

9. Stud. Aleksandras Kasradzė 

10. Soc. partneris Gitana Rederienė, 

 

Kvorumo buvimas: 

Posėdyje dalyvauja 10 iš 13 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakulteto tarybos 

narių, todėl nustatytas kvorumas yra. 

 

Svarstyta: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Siūloma darbotvarkė: 

1. Kandidato į Ortodontijos klinikos vadovus prisistatymas ir rinkimai fakulteto taryboje.  

2. SMU OF Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos mokslinių planų ir ataskaitos svarstymas 

ir tvirtinimas. 

3. Einamieji klausimai. 

 

Balsavimo rezultatai: 

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Kandidato į Ortodontijos klinikos vadovus prisistatymas ir rinkimai fakulteto taryboje.  

2. SMU OF Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos mokslinių planų ir ataskaitos svarstymas 

ir tvirtinimas. 

3. Einamieji klausimai. 

 

Svarstyta: 1. Klausimą pristatė fakulteto tarybos pirmininkas prof. dr. Gintaras Juodžbalys. 

Ortodontijos klinikos vadovo rinkimai vykdomi pagal LSMU Senato nutarimu Nr. 68-12 patvirtintą 
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„LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KATEDROS VEDĖJO, INSTITUTO, 

PROFILINĖS IR VETERINARIJOS KLINIKŲ VADOVO RINKIMŲ REGLAMENTĄ“ ir 

reikalavimus klinikos vadovo pareigoms. Prašymą kandidatuoti pateikusi prof. dr. Kristina Lopatienė. 

Kandidatė pristatė savo veiklos planus. Numatoma balsavimo procedūra pagal reglamentą. Po 

Kandidatės pasisakymo bus užduodami klausimai, diskusija.  

Siūlomi asmenys balsų skaičiavimo komisijai.  

 Prof. Grediminas Žekomis – pirmininkas 

 Prof. Julija Narbutaitė 

 Stud. Aleksandras Kasradzė 

 Balsų skaičiavimo komisija išrinkta bendru sutarimu.  

Kandidatė, prof. dr. Kristina Lopatienė pristatė klinikos veiklos vystymo viziją: klinikiniu, moksliniu 

ir pedagoginiu aspektu. Akcentavo platesnį tarpdisciplininį bendradarbiavimą.  

Po diskusijos buvo užduota klausimų: prof. dr. Gintaras Janužis paklausė, kokie planai vystyti 

bendradarbiavimą, gydant ortognatinius pacientus. Kandidatė atsakė, kad numatoma atrasti 

konkrečius asmenis, kurie galėtų kuruoti klinikinę ir mokslinę šios problemos sritį.  

Prieš balsavimą, pasisakė, kad nusišalina nuo balsavimo kandidatė, prof. K. Lopatienė dėl privačių 

interesų konflikto ir fakulteto dekanas prof. D. Razukevičius, kaip tiesioginis prodekanės K. 

Lopatienės vadovas.  

Vyko balsavimas. Balsų skaičiavimo komisija suskaičiavo balsavimo rezultatus.  

 

Balsavimo rezultatai: 

Už: - 8 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 2 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 1.: Fakulteto taryba pritaria, kad prof. dr. Kristina Lopatienė eitų Ortodontijos klinikos 

vadovės pareigas.  

 

Svarstyta 2.: Fakulteto tarybos pirmininkas prof. dr. Gintaras Juodžbalys pristatė klausimą. 

Sutinkamai su MEDICINOS AKADEMIJOS ODONTOLOGIJOS FAKULTETO TARYBOS 

STUDIJŲ IR MOKSLO KOMISIJOS (SMK) 2022 m. VEIKLOS PLANO 4 punktu – „Išanalizuoti 

Fakulteto padalinių mokslinę veiklą ir  svarstyti padalinių mokslinės veiklos ataskaitas ir planus, bei 

teikti Fakulteto tarybai jas tvirtinti iki 2022-01-30, (atsakingas prof. G. Juodžbalys).  

Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos ataskaitą pristatė klinikos vadovas prof. dr. Gediminas 

Žekonis. Pristatyti moksliniai projektai, kurie vykdomi šiuo metu: 1. Vyresniojo amžiaus žmonių 

imuninio atsako reikšmė periodontito ir periimplantito patogenezėje bei gydyme. 2. Mažų 

koncentracijų vandenilio peroksido aerozolio baktericidinis poveikis, priedančio audinių uždegimui 

bei burnos gleivinei. 3. Hidrostatinės priemonės „Aqualizer Ultra“ reikšmė okliuzijos diagnostikoje. 

4. Sergančiųjų periodonto ligomis ir cukriniu diabetu neutrofilinių leukocitų fermentinės gaudyklės 

vaidmuo. 5. Skirtingų implantų – atramų jungčių tipų atsparumas ilgalaikei ciklinei dinaminei 

apkrovai. Jungties tikslumo vertinimas skenuojančiu elektroniniu mikroskopu. Mikro judesių, 

atsukimo jėgos, atramos atsparumo lūžiui analizė. Inovatyvios sistemos, saugančios nuo varžtelio 

atsilaisvinimo, testavimas. 6. Suaugusių Lietuvos gyventojų burnos būklės ir su burnos sveikata 

susijusios gyvenimo kokybės analizė. Ortopedinio gydymo poreikis suaugusiems. 7. Restauracijų, 

fiksuotų ant dantų implantų, paviršiaus įtakos periimplantiniams audiniams ir biosuderinamumo 

vertinimas. 8. Projektas „Inovatyvi dantų implantų pozicijos pernešimo į skaitmeną sistemos 

galimybių studija“. MTEP paslaugų sutartis (2021-07-13, Nr. 2021-PR-00062).  
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Klinikos mokslinės publikacijos: atspausdinta 3 straipsniai, turintys Clarivate Analytics Web of 

Science indeksą ir 2 kituose recenzuojamuose leidiniuose, 1 knyga.  

Pristatyti užsienio ir Lietuvos renginiai (konferencijos, kongresai, mokymai, seminarai), kuriuose 

klinikos darbuotojai skaitė pranešimus ir paskaitas. Nurodyti trys žurnalai kuriuose dalyvaujama 

redakcinėse kolegijose. Pateiktas sąrašas tarptautinių draugijų ir organizacijų, kuriose klinikos 

darbuotojai yra nariais.  

Klinikos vadovas pateikė tęstinį klinikos mokslinės veiklos planą nurodydamas numatytą veiklą 

pagal standartinį planą: mokslinio tyrimo sritis, planuojami projektai ir studijos bei mokslinė 

produkcija.  

   

Balsavimo rezultatai 2.: 

Už: - 10 

Prieš: - 0 

Susilaikė: - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

Sprendimas 2.: Nutarta patvirtinti Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikos mokslinės veiklos 

ataskaitą ir planą.  

 

Svarstyta: 3. Einamieji klausimai.  

Fakulteto tarybos pirmininkas pristatė Europos universitetų (iniciatorius - Tulūzos 

universitetas) multidisciplininį projektą „Senėjimas“, kuriame dalyvauja: Porto universitetas, LSMU, 

Mesinos universitetas ir 5 Ukrainos universitetai. Šiam projektui vystyti paskiriami du asmenys, kurie 

kuruos bendradarbiavimą. Rekomenduota šią užduotį pavesti prof. dr. Vitai Mačiulskienei (Dantų ir 

burnos ligų klinika) ir asist. Vilmai Belickienei (Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika). 

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.  

 

 

 

 

                                                         

_____________________________________ 

 

Posėdžio pirmininkas 

prof. dr. Gintaras Juodžbalys 

 

 

 

 

________________________________________ 

Posėdžio sekretorius 

prof. dr. Gintaras Janužis 


