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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS (VIRTUALAUS) POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-12-16 Nr. VAF10-17 

 

POSĖDŽIO DATA IR VIETA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto 

Tarybos posėdis įvyko virtualiai du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų gruodžio šešioliktą dieną (2022-

12-16). 

POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI: 

1. Rasa Želvytė, profesorė;  

2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė; 

3. Marija Ivaškienė, docentė; 

4. Modestas Ružauskas, profesorius; 

5. Ramūnas Antanaitis, profesorius; 

6. Vytuolis Žilaitis, profesorius; 

7. Birutė Karvelienė, docentė; 

8. Nomeda Juodžiukynienė, profesorė; 

9. Aistė Kabašinskienė, docentė; 

10. Aleksandr Novoslavskij, docentas; 

11. Jurgita Jovaišienė, lektorė; 

12. Aloyzas Januškauskas – socialinių partnerių atstovas; 

13. Saulė Simona Gikaitė, studentų atstovė; 

14. Ieva Petrutytė, studentų atstovė; 

15. 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 15 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. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

priėmimo ir atestacijos komisijos narių skaičiaus keitimo ir atnaujintos sudėties svarstymas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 15 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 



2 
 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

priėmimo ir atestacijos komisijos narių skaičiaus keitimo ir atnaujintos sudėties svarstymas. 

 

SVARSTYTA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos narių skaičiaus keitimas ir atnaujinta sudėtis. 

Vadovaujantis LSMU Senato mokslininkų ir dėstytojų atestacijos komisijos rekomendacija ir siekiant 

užtikrinti Kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms 

nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei 

dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos (LSMU Senato nutarimas Nr. 134-04, 2020-05-28) 

15 punkto nuostatą, kurioje teigiama, kad Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

priėmimo komisijos narių skaičius negali būti mažesnis negu septyni ir negali būti didesnis kaip 15 bei 

ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių turi būti deleguoti mokslininkai iš kitų mokslo ir studijų institucijų, 

siūloma padidinti šios komisijos narių skaičių iki 14 ir atnaujinti sudėtį, papildant Komisiją nariu, 

deleguotu iš kitos mokslo ir studijų institucijos – dr. Žydre Kadžiuliene, Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslų centro Žemdirbystės instituto vyriausiąja mokslo darbuotoja (LAMMC delegavimo raštas yra 

gautas). 

 

Siūloma atnaujinta VA dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo komisijos sudėtis: 

 

Pirmininkas: Prof. dr. Gintaras Zamokas, LSMU Veterinarijos fakulteto Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų 

gyvūnų klinikos profesorius 

Pirmininko pavaduotoja: Prof. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė, LSMU Gyvūnų mokslo fakulteto 

Gyvūnų auginimo technologijų instituto profesorė. 

Sekretorė: Doc. dr. Violeta Baliukonienė, LSMU Veterinarijos fakulteto Maisto saugos ir kokybės 

katedros docentė 

Nariai:  

Prof. dr. Vita Riškevičienė, LSMU Veterinarijos fakulteto Veterinarinės patobiologijos katedros 

profesorė 

Prof. dr. Vytuolis Žilaitis, LSMU Veterinarijos fakulteto Stambiųjų gyvūnų klinikos profesorius 

Prof. dr. Arūnas Stankevičius, LSMU Veterinarijos fakulteto Anatomijos ir fiziologijos 

katedros profesorius 

Prof. dr. Rolandas Stankevičius, LSMU Gyvūnų mokslo fakulteto Gyvūnų mitybos katedros 

profesorius 

Doc. dr. Giedrius Palubinskas, LSMU Gyvūnų mokslo fakulteto Gyvūnų veisimo katedros 

docentas 

Prof. dr. Daiva Leskauskaitė, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos 

fakulteto Maisto mokslo ir technologijos katedros profesorė 

Prof. dr. Jana Radzijevskaja, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto 

Biologijos katedros profesorė 

Dr. Asta Tvarijonavičiūtė, Mursijos universitetas, Veterinarijos fakulteto Veterinarinės 

medicinos ir chirurgijos katedros profesorė 

Dr. Žydrė Kadžiulienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto 

vyriausioji mokslo darbuotoja 

Dr. Jonas Viškelis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės 

instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas 
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Gabrielė Vaitkevičiūtė, LSMU Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų 

programos studentė. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 15 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: pritarti Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir 

atestacijos komisijos narių skaičiaus keitimui ir atnaujintai sudėčiai. 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 


