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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-09-02 Nr. VAF10-12 

 

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 rugsėjo antrą dieną (2022-09-02). 

POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI: 

1. Rasa Želvytė, profesorė;  

2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė; 

3. Marija Ivaškienė, docentė; 

4. Ramūnas Antanaitis, profesorius; 

5. Vytuolis Žilaitis, profesorius; 

6. Birutė Karvelienė, docentė; 

7. Nomeda Juodžiukynienė, docentė; 

8. Aistė Kabašinskienė, docentė; 

9. Aleksandr Novoslavskij, docentas; 

10. Jurgita Jovaišienė, lektorė, 

11. Saulė Simona Gikaitė, studentų atstovė; 

12. Aistė Dravininkaitė, studentų atstovė. 

 

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

fakulteto Tarybos narių. 

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 12 iš 15 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto Tarybos 

narių, todėl nustatytas kvorumas yra.  

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. 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“ 

leidimo tikslingumo svarstymas.  

2. VM studijų programos 3, 4, 5 kursų klinikinės rotacijos tvarkos lietuvių ir anglų kalbomis 

svarstymas.  

Kiti klausimai.  

               VF dekanės informacija apie 2022 m. priėmimo rezultatus. 

Preliminaraus VF Tarybos 2022/2023 m.m. posėdžių grafiko tvirtinimas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 12 



2 
 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. 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“ 

leidimo tikslingumo svarstymas.  

2. VM studijų programos 3, 4, 5 kursų klinikinės rotacijos tvarkos lietuvių ir anglų kalbomis 

svarstymas.  

Kiti klausimai.  

               VF dekanės informacija apie 2022 m. priėmimo rezultatus. 

Preliminaraus VF Tarybos 2022/2023 m.m. posėdžių grafiko tvirtinimas. 

 

SVARSTYTA 1: 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“ leidimo 

tikslingumo svarstymas. Pateiktos recenzentų Anatomijos ir fiziologijos katedros prof. dr. Modesto 

Ružausko ir Lenkijos Varmijos ir Mozūrų universiteto doc. dr. Joanna Wojtacka recenzijos, NSMK 

2022-08-31 posėdžio protokolas Nr. 14. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 10 ( doc. dr. A. Novoslavskij, doc. dr. A. Kabašinskienė nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 1: pritarti 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“ leidimo 

tikslingumui. 

 

SVARSTYTA 2: VM vientisųjų studijų programos 3, 4, 5 kursų klinikinės rotacijos tvarkos lietuvių ir 

anglų kalbomis svarstymas. Tvarką pristatė praktikų koordinatorė dr. J. Jovaišienė. Tvarka koreguota 

dėl studentų ir dėstytojų gautų atsiliepimų apie klinikinę rotaciją, jos tvarką, rotacijos metu įgyjamas 

kompetencijas. Klinikinės rotacijos tvarkoje papildytos propedeutikos, radiobiologijos ir vaizdinės 

diagnostikos klinikinė rotacija, kuri vyks rudens semestre bei propedeutikos, klinikinės patologijos ir 

vaizdinės diagnostikos klinikinė rotacija, kuri vyks pavasario semestre, kompetencijos, bei atsisakyta 

pacientų registracijos žurnalo atsižvelgiant į koordinuojančio dėstytojo pasiūlymus. Pacientų 

registracijos žurnale pakeistas minimalus aprašomų pacientų skaičius atsižvelgiant į koordinuojančių 

dalyką dėstytojų pasiūlymus. Refleksijos vertinamos tik smulkių gyvūnų chirurgijoje, tačiau rašomos 

visų dalykų klinikinėse rotacijose. Pateiktas VM SPK 2022-06-23 posėdžio protokolo išrašas Nr. 21/22-

14, NSMK 2022-08-31 posėdžio protokolas Nr. 14. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 
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SPRENDIMAS 2: tvirtinti VM vientisųjų studijų programos 3, 4, 5 kursų studentų klinikinės rotacijos 

tvarką lietuvių ir anglų kalbomis. 

 

Kiti klausimai. 

VF dekanė prof. V. Riškevičienė pristatė informaciją apie 2022 m.m. stojimo rezultatus. 

Bendru sutarimu patvirtintas VF Tarybos posėdžių grafikas 2022/2023 m.m.  

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 


