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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-11-22 Nr. VAF10-15 

 

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 lapkričio dvidešimt antrą dieną 

(2022-11-22). 

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. Nomeda Juodžiukynienė; profesorė; 

7. Modestas Ružauskas, profesorius; 

8. Jurgita Jovaišienė, lektorė, 

9. Aleksandr Novoslavskij, docentas; 

10. Aloyzas Januškauskas – socialinių partnerių atstovas; 

11. Ieva Petrutytė, studentų atstovė; 

12. Saulė Simona Gikaitė, studentų atstovė; 

13. Aistė Dravininkaitė, studentų atstovė. 

 

Svečiai 

Dr. R. Mockeliūnas 

Dr. Z. Miknienė 

 

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

fakulteto Tarybos narių. 

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 13 iš 15 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto Tarybos 

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

pranešė, kad vienas VF Tarybos narys 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. LSMU VA VF Stambiųjų gyvūnų klinikoje parengtos dr. Zojos Miknienės ir Eglės Pakalniškytės el. 

mokomosios knygos "Arklių neužkrečiamosios kvėpavimo aparato ligos" leidimo tikslingumo 

svarstymas.  
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2. Galimybės keisti pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Veterinarinė maisto sauga“ 

pavadinimus nuo 2023-2024 m. m. svarstymas. 

3. Veterinarinės medicinos rezidentūros vietų 2023-2024 m. m. svarstymas. 

4. LSMU VA VF Zoonozių centro nuostatų svarstymas. 

5. LSMU Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos 

sudėties svarstymas. 

6. LSMU VA VF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas. 

 

Kiti klausimai: 

1. Galimybės sujungti rezidentūros programas aptarimas. 

2. VF strategijos 2022-2026 m. rodiklių įgyvendinimas ir ataskaitos teikimas. 

3. IT įrankio “Tobulėkime!” viešinimo aptarimas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. LSMU VA VF Stambiųjų gyvūnų klinikoje parengtos dr. Zojos Miknienės ir Eglės Pakalniškytės el. 

mokomosios knygos "Arklių neužkrečiamosios kvėpavimo aparato ligos" leidimo tikslingumo 

svarstymas.  

2. Galimybės keisti pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Veterinarinė maisto sauga“ 

pavadinimus nuo 2023-2024 m. m. svarstymas. 

3. Veterinarinės medicinos rezidentūros vietų 2023-2024 m. m. svarstymas. 

4. LSMU VA VF Zoonozių centro nuostatų svarstymas. 

5. LSMU Veterinarijos akademijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos 

sudėties svarstymas. 

6. LSMU VA VF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas. 

 

Kiti klausimai: 

1. Galimybės sujungti rezidentūros programas aptarimas. 

2. VF strategijos 2022-2026 m. rodiklių įgyvendinimas ir ataskaitos teikimas. 

3. IT įrankio “Tobulėkime!” viešinimo aptarimas. 

 

SVARSTYTA 1: LSMU VA VF Stambiųjų gyvūnų klinikoje parengtos dr. Zojos Miknienės ir Eglės 

Pakalniškytės el. mokomosios knygos "Arklių neužkrečiamosios kvėpavimo aparato ligos" leidimo 

tikslingumas. Pateiktos recenzentų Stambiųjų gyvūnų klinikos doc. dr. A. Noreikos ir Anatomijos ir 

fiziologijos katedros prof. dr. I. Monkevičienės recenzijos, NSMK 2022-11-08 posėdžio protokolas Nr. 

16. NSMK atsižvelgusi į recenzento doc. dr. A. Noreikos recenziją siūlo skirti papildomą recenzentą. 

Siūloma Veterinarinės patobiologijos katedros prof. dr. A. Pockevičiaus kandidatūra. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 
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SPRENDIMAS 1: pritarti papildomo recenzento skyrimui LSMU VA VF Stambiųjų gyvūnų klinikoje 

parengtos dr. Zojos Miknienės ir Eglės Pakalniškytės el. mokomosios knygos "Arklių neužkrečiamosios 

kvėpavimo aparato ligos" recenzavimui ir tvirtinti Veterinarinės patobiologijos katedros prof. dr. A. 

Pockevičiaus kandidatūrą. 

 

SVARSTYTA 2: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos 

fakulteto pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų „Veterinarinė maisto sauga“ pavadinimų 

keitimas nuo 2023-2024 m. m. 

Veterinarinės maisto saugos SPK pateikė 2022-10-18 posėdžio protokolą Nr. 41, kuriame išdėstė 

siūlymą keisti programos pavadinimą į „Maisto sauga“ siekiant didesnio programos patrauklumo bei 

aiškumo stojantiesiems bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. V-1426 „Dėl Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo 

patvirtinimo“, Visuomenės sveikatos krypties studijose Veterinarinė maisto sauga nebeišskiriama kaip 

pagrindinė mokymo turinio sritis, programos I ir II pakopų studijų siekiami bendrieji ir specialieji 

rezultatai siejami su maisto sauga, kaip visuomenės sveikatos saugos dalimi plačiąja prasme. 

VMS SPK nuomonę pristatė komiteto narys doc. dr. A. Novoslavskij. 

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 14 

Prieš:  -   0  

Susilaikė:  -  0  

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 2: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos 

fakulteto Taryba, išklausiusi Veterinarijos fakulteto Veterinarinės maisto saugos studijų programų 

komiteto pirmininkės prof. dr. Gintarės Zaborskienės informaciją, rekomenduoja pritarti pirmosios 

(6121GX011) ir antrosios (6211GX011) pakopų studijų programų pavadinimų keitimui iš „Veterinarinė 

maisto sauga“ į „Maisto sauga“. 

 

SVARSTYTA 3: Veterinarinės medicinos rezidentūros vietų 2023-2024 m. m. poreikis. Atsižvelgiant 

į tai, kad LSMU VA VF padalinių pateiktas poreikis apima 20 rezidentūros vietų, rezidentūros programų 

skaičius yra 14 bei planuojamas ŽŪM finansavimas yra 14 rezidentūros vietų, VF Klinikų vadovai 

kreipėsi į VF Tarybą su prašymu apsvarstyti ir pritarti siūlomam Veterinarinės medicinos rezidentūros 

vietų 2023-2024 m. m. poreikiui. Siūlomos vietos:  

Gyvūnų gerovės rezidentūros programoje – 1 veterinarijos gydytojas 

Atrajotojų ligų diagnostikos ir gydymo rezidentūros programoje – 2 veterinarijos gydytojai 

Veterinarinės akušerijos ir ginekologijos rezidentūros programoje – 1 veterinarijos gydytojas 

Arklių veterinarinės medicinos rezidentūros programoje – 1 veterinarijos gydytojas 

Veterinarinės klinikinės hematologijos ir toksikologijos rezidentūros programoje – 1    veterinarijos 

gydytojas 

Smulkiųjų gyvūnų chirurgijos rezidentūros programoje – 3 veterinarijos gydytojai 

Smulkiųjų gyvūnų terapijos rezidentūros programoje – 2 veterinarijos gydytojai 

Veterinarinės vaizdinės diagnostikos rezidentūros programoje – 1 veterinarijos gydytojas 

Veterinarinės patologijos rezidentūros programoje – 1 veterinarijos gydytojas 

Veterinarinės epidemiologijos rezidentūros programoje – 1 veterinarijos gydytojas 

 

Rekomenduojama kasmet rengti susitikimus su VM vientisųjų studijų 5,6 kurso studentais pristatant 

rezidentūros studijų programas, priėmimo taisykles, studijų pobūdį ir tolimesnes kvalifikacijos 

tobulinimo galimybes.  
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BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už: - 13 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 1 

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 3: pritarti aukščiau išvardintam VM rezidentūros vietų poreikiui 2023-2024 m.m.  

 

SVARSTYTA 4: LSMU VA VF Zoonozių centro nuostatai.  

Įgyvendinant Veterinarijos fakulteto strategijos 2022-2026 m. 3 tikslo 3.2 uždavinį "Ugdyti atsakingą 

požiūrį į gyvūnus ir jų vaidmenį visuomenėje", kuriamas funkcinis Zoonozių tyrimų centras.  

Parengti Centro nuostatai, kuriuos pristatė už šios priemonės įgyvendinimą atsakingas VF 

Mikrobiologijos ir virusologijos instituto vadovas dr. R. Mockeliūnas. 

VF taryba siūlo dar kartą peržiūrėti nuostatus, neapsiriboti bendradarbiavimu tik tarp VA padalinių, su 

idėjos autoriais aptarti ir išsigryninti atsakymą, kokiu principu ir kaip bus vykdoma Centro veikla, kokios 

prieskyros yra numatomos. 

 

SVARSTYTA 5: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėtis. 

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 12 (nuo balsavimo nusišalino prof. dr. V. Riškevičienė ir prof. dr. V. Žilaitis) 

Prieš:  - 0  

Susilaikė:  - 0  

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 5: pritarti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Dėstytojų 

ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėčiai: 

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. 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. 

 

SVARSTYTA 6: LSMU VA VF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmata.  

Sąmatą pristatė VF dekanė prof. dr. V. Riškevičienė.  

Rekomenduoti SPK pirmininkams supažindinti studentus su aiškiai nurodyta lėšų paskirstymo 

baigiamųjų darbų vykdymui galimybe. 

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 13 (nuo balsavimo nusišalino prof. dr. V. Riškevičienė) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0  

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 6: pritarti LSMU VA VF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatai. 

 

Kiti klausimai: 

1. Aptartos galimybės sujungti rezidentūros programas. Pateiktas siūlymas sulaukus rezidentūros 

studijų išorinio vertinimo išvadų tarp padalinių ir VMVT aptarti poreikį ir galimybę sujungti 

kelias ne klinikinio profilio rezidentūros programas į vieną. 

2. VF tarybos pirmininkė priminė tarybos nariams kaip padalinių atstovams apie pareigą teikti 

metinę padalinio veiklos ataskaitą atsižvelgiant į VF strategijos 2022-2026 m. rodiklių 

įgyvendinimą. Ataskaitų pateikimo terminas 2023-01-09. 

3. VF tarybos pirmininkė priminė tarybos nariams apie IT įrankio “Tobulėkime!” naudojimą ir 

viešinimą tarp studentų, kolegų ir socialinių partnerių. 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 


