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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-06-21 Nr. VAF10-11 

 

POSĖDŽIO DATA IR VIETA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto 

Tarybos posėdis įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto patalpose, esančiose adresu Tilžės g. 18, 

Kaunas, Lietuvos Respublika, du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų birželio dvidešimt pirmą dieną 

(2022-06-21). 

POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI: 

1. Rasa Želvytė, profesorė;  

2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė; 

3. Marija Ivaškienė, docentė; 

4. Ramūnas Antanaitis, profesorius; 

5. Modestas Ružauskas, profesorius; 

6. Birutė Karvelienė, docentė; 

7. Nomeda Juodžiukynienė, docentė; 

8. Aistė Kabašinskienė, docentė; 

9. Aleksandr Novoslavskij, docentas; 

10. Aistė Dravininkaitė, studentų atstovė. 

 

SVEČIAI: 

prof. E. Bartkienė 

 

Pastaba: Veterinarijos fakulteto Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3 Veterinarijos 

fakulteto Tarybos narių. 

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 10 iš 15 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto Tarybos 

narių, todėl nustatytas kvorumas yra. Veterinarijos fakulteto Tarybos pirmininkė prof. Rasa Želvytė 

pranešė, kad du VF Tarybos nariai balsavo iš anksto raštu. 

Posėdžiui pirmininkauja Veterinarijos fakulteto Tarybos pirmininkė prof. dr. Rasa Želvytė. Posėdžio 

sekretorė – doc. dr. M. Ivaškienė. 

Nė vienas posėdyje dalyvaujantis Veterinarijos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl posėdžio 

sušaukimo.  

 

SVARSTYTA: posėdžio darbotvarkės tvirtinimas. 

Siūloma darbotvarkė: 

1. Maisto mokslo I ir II pakopos studijų programų studijų kokybės gerinimo plano, parengto pagal 

pateiktas ekspertų rekomendacijas, svarstymas. 

2. LSMU VA VF MSKK parengtos doc. dr. A. Novoslavskij, doc. dr. A. Kabašinskienės ir dr. J. 

Aksomaitienės mokomosios el. knygos "Microbiological examination of raw food, food 

products, drinking water and environment“ recenzentų kandidatūrų svarstymas. 

3. LSMU VA VF dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje parengtos dr. D. Juodžentės ir D. 

Kvitkos elektroninės mokomosios knygos anglų kalba "Suture material and sewing techniques 

in small animal veterinary surgery” recenzentų kandidatūrų svarstymas.  
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4. Rekomendacijų teikimo VF magistro darbams, ketinamiems teikti Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

sąjungos "Geriausių magistro darbų 2022" konkursui, svarstymas. 

5. Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programų studijų kokybės gerinimo plano, parengto 

pagal pateiktas EAEVE ekspertų rekomendacijas, svarstymas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 10 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Maisto mokslo I ir II pakopos studijų programų studijų kokybės gerinimo plano, parengto pagal 

pateiktas ekspertų rekomendacijas, svarstymas. 

2. LSMU VA VF MSKK parengtos doc. dr. A. Novoslavskij, doc. dr. A. Kabašinskienės ir dr. J. 

Aksomaitienės mokomosios el. knygos "Microbiological examination of raw food, food 

products, drinking water and environment“ recenzentų kandidatūrų svarstymas. 

3. LSMU VA VF dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje parengtos dr. D. Juodžentės ir D. 

Kvitkos elektroninės mokomosios knygos anglų kalba "Suture material and sewing techniques 

in small animal veterinary surgery” recenzentų kandidatūrų svarstymas.  

4. Rekomendacijų teikimo VF magistro darbams, ketinamiems teikti Lietuvos jaunųjų mokslininkų 

sąjungos "Geriausių magistro darbų 2022" konkursui, svarstymas. 

5. Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programų studijų kokybės gerinimo plano, parengto 

pagal pateiktas EAEVE ekspertų rekomendacijas, svarstymas. 

 

SVARSTYTA 1: Maisto mokslo I ir II pakopos studijų programų studijų kokybės gerinimo planas, 

parengtas pagal pateiktas ekspertų rekomendacijas. 

Planą pristatė MM SPK pirmininkė prof. E. Bartkienė. Pateiktas MM SPK 2022-05-16 posėdžio 

protokolas Nr. 127. Planas parengtas lentelės formatu, nurodant atsakingus asmenis, vykdytojus bei 

įgyvendinimo terminus. 

Už: - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 1: pritarti Maisto mokslo I ir II pakopos studijų programų studijų kokybės gerinimo 

planui, parengtam pagal pateiktas ekspertų rekomendacijas. 

 

SVARSTYTA 2: LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedroje parengtos doc. dr. A. 

Novoslavskij, doc. dr. A. Kabašinskienės ir dr. J. Aksomaitienės elektroninės mokomosios knygos 

"Microbiological examination of raw food, food products, drinking water and environment“ recenzentų 

kandidatūros. NSMK siūlo recenzentų Anatomijos ir fiziologijos katedros prof. dr. Modesto Ružausko 

ir Lenkijos Varmijos ir Mozūrų universiteto doc. dr. Joanna Wojtacka kandidatūras. Pateiktas MSKK 

2022-06-15 posėdžio protokolo išrašas Nr. 2022-VAF04-0008, VM SPK 2022-06-16 posėdžio 

protokolo išrašas Nr. 21/22-13, NSMK 2022-06-21 posėdžio protokolas Nr. 13. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 9 ( doc. dr. A. Novoslavskij, doc. dr. A. Kabašinskienė, prof. M. Ružauskas nusišalino 

nuo balsavimo) 
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Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 2: tvirtinti LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedroje parengtos doc. dr. A. 

Novoslavskij, doc. dr. A. Kabašinskienės ir dr. J. Aksomaitienės elektroninės mokomosios knygos 

"Microbiological examination of raw food, food products, drinking water and environment“ recenzentų 

Anatomijos ir fiziologijos katedros prof. dr. Modesto Ružausko ir Lenkijos Varmijos ir Mozūrų 

universiteto doc. dr. Joanna Wojtacka kandidatūras. 

 

SVARSTYTA 3: LSMU VA VF dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje parengtos dr. D. 

Juodžentės ir D. Kvitkos elektroninės mokomosios knygos "Suture material and sewing techniques in 

small animal veterinary surgery” recenzentų kandidatūros. NSMK siūlo recenzentų Anatomijos ir 

fiziologijos katedros prof. dr. I. Monkevičienės ir Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. dr. R. Antanaičio 

kandidatūras. Pateiktas dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos 2022-05-17 posėdžio protokolo 

išrašas Nr. VAF08-7-12, VM SPK 2022-06-02 posėdžio protokolo išrašas Nr. 21/22-12, NSMK 2022-

06-16 posėdžio protokolas Nr. 12. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 11 (prof. R. Antanaitis nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 3: tvirtinti LSMU VA VF dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje parengtos 

dr. D. Juodžentės ir D. Kvitkos elektroninės mokomosios knygos "Suture material and sewing 

techniques in small animal veterinary surgery” recenzentų Anatomijos ir fiziologijos katedros prof. dr. 

I. Monkevičienės ir Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. dr. R. Antanaičio kandidatūras. 

 

SVARSTYTA 4: rekomendacijų teikimas LSMU Veterinarijos fakulteto magistro darbams, 

ketinamiems teikti Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos "Geriausių magistro darbų 2022" konkursui. 

SVARSTYTA 4.1: rekomendacija magistro darbo teikimui "Geriausių magistro darbų 2022" konkursui 

kaip geriausiam Medicinos ir sveikatos mokslo srityje. Pateikti 3 Medicinos ir sveikatos mokslo srities 

magistro darbai. Daugiausiai balsų surinko Kamilės Petškevičiūtės magistro darbas „2019–2020 metų 

dioksinų paplitimo Alytaus rajone analizė“.  

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SVARSTYTA 4.2: rekomendacija magistro darbo teikimui "Geriausių magistro darbų 2022" konkursui 

kaip geriausiam Žemės ūkio mokslų srityje. Pateikti 7 Žemės ūkio mokslų srities magistro darbai. 

Daugiausiai balsų surinko Ūlos Kašalynaitės magistro darbas „Skirtingų anestezijos protokolų įtaka 

fiziologinių rodiklių pokyčiams atliekant ortopedines operacijas“. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 
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SPRENDIMAS 4.1: rekomenduoti Kamilės Petškevičiūtės  magistro darbą „2019–2020 metų dioksinų 

paplitimo Alytaus rajone analizė“ teikti "Geriausių magistro darbų 2022" konkursui kaip geriausią 

Medicinos ir sveikatos mokslo srityje (Visuomenės sveikatos kryptyje). 

SPRENDIMAS 4.2: rekomenduoti Ūlos Kašalynaitės magistro darbą „Skirtingų anestezijos protokolų 

įtaka fiziologinių rodiklių pokyčiams atliekant ortopedines operacijas“ teikti "Geriausių magistro darbų 

2022" konkursui kaip geriausią Žemės ūkio mokslų srityje (Veterinarijos kryptyje). 

 

SVARSTYTA 5: Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programų studijų kokybės gerinimo planas, 

parengtas pagal pateiktas EAEVE ekspertų rekomendacijas. Planą pristatė VF dekanė prof. V. 

Riškevičienė. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 5: pritarti Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programų studijų kokybės 

gerinimo planui, parengtam pagal pateiktas EAEVE ekspertų rekomendacijas. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 


