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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-12-06 Nr. VAF10-16 

 

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 gruodžio šeštą dieną (2022-12-06). 

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. Aistė Kabašinskienė, docentė; 

11. Birutė Karvelienė, docentė; 

12. Ieva Petrutytė, studentų atstovė; 

13. Saulė Simona Gikaitė, studentų atstovė. 

 

Svečiai 

K. Jankauskaitė 

Dr. V. Starkutė 

 

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.  

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. Priėmimo vykdymo tik į VMS papildomų studijų ištęstinę formą 2023-2024 m. m. svarstymas. 

2. Priemonių plano Veterinarinės medicinos studijoms tobulinti ir vertinimo metu nustatytoms 

silpnybėms šalinti svarstymas. 

3. Studentų priėmimo 2023 m. skaičių aptarimas. 

4. NSMK 2023 m. veiklos plano svarstymas. 
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Kiti klausimai: 

1. Veterinarijos gydytojų kategorijos vertinimo komisijos sudėties aptarimas. 

2. “Tobulėkime!” pateiktų siūlymų aptarimas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Priėmimo vykdymo tik į VMS papildomų studijų ištęstinę formą 2023-2024 m. m. svarstymas. 

2. Priemonių plano Veterinarinės medicinos studijoms tobulinti ir vertinimo metu nustatytoms 

silpnybėms šalinti svarstymas. 

3. Studentų priėmimo 2023 m. skaičių aptarimas. 

4. NSMK 2023 m. veiklos plano svarstymas. 

 

Kiti klausimai: 

1. Veterinarijos gydytojų kategorijos vertinimo komisijos sudėties aptarimas. 

2. “Tobulėkime!” pateiktų siūlymų aptarimas. 

 

SVARSTYTA 1: galimybė studentų priėmimą vykdyti tik į VMS papildomų studijų ištęstinę formą 

2023-2024 m. m. 

VMS SPK pirmininkė kreipėsi į VF tarybą su prašymu pritarti 2023-2024 m. m. VMS papildomų studijų 

nevykdymui nuolatine studijų forma dėl augančios dirbančių studentų tendencijos, ir vykdyti priėmimą 

tik į ištęstinę studijų formą. Pristatytas VMS SPK posėdžio 2022-10-18 protokolas Nr. 41. 

Rekomenduojama MM SPK apsvarstyti galimybę papildomas studijas vykdyti ištęstine forma, MM ir 

VMS SPK peržiūrėti papildomųjų studijų aprašus bei kreditų apimtį. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 1: pritarti priėmimo vykdymui tik į VMS papildomų studijų ištęstinę formą 2023-2024 

m. m. 

 

SVARSTYTA 2: priemonių planas Veterinarinės medicinos studijoms tobulinti ir vertinimo metu 

nustatytoms silpnybėms šalinti. 

Priemonių planą pristatė VF dekanė prof. dr. V. Riškevičienė. Vadovaujantis SKVC direktoriaus 2019 

m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.  V-149 „Dėl studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, ketinamų 

vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, studijų krypčių išorinio vertinimo plano, ekspertų 

atrankos aprašo, ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo“, studijų programos paskesnės 

veiklos ir pažangos stebėsena vykdoma visą laikotarpį po akreditacijos. 

Diskusijos metu iškilo poreikis pakartotinai informuoti studentus apie dalykų atsiskaitymą išvykstant 

dalinėms Erasmus studijoms. Taip pat SPK apsvarstyti galimybę formuoti mišrias pasirenkamųjų dalykų 

grupes lietuvių ir anglų kalbomis.  
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BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 13 

Prieš:  -   0  

Susilaikė:  -  0  

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 2: pritarti priemonių planui Veterinarinės medicinos studijoms tobulinti ir vertinimo 

metu nustatytoms silpnybėms šalinti. 

 

SVARSTYTA 3: studentų priėmimo 2023 m. skaičių aptarimas. 

VF dekanė prof. dr. V. Riškevičienė pristatė 2023 m. planuojamų priimti studentų skaičių VM, VMS, 

MM programose. Planuojama priimti VMS I pakopos studijų programoje 20, II pakopos nuolatinėje 

studijų formoje – 12, ištęstinėje – 18; MM I pakopos nuolatinėje studijų formoje – 25, II pakopos 

nuolatinėje studijų formoje anglų kalba – 5, II pakopos ištęstinėje studijų formoje lietuvių kalba – 12; 

VM vientisųjų studijų programoje lietuvių kalba – 120, anglų kalba – 35 studentus. Papildomose 

studijose ketinama priimti: MM nuolatinėje studijų formoje 5, ištęstinėje – 5, VMS nuolatinėje studijų 

formoje 5, ištęstinėje – 15 studentų. 

Rekomenduota SPK apgalvoti galimybes labiau viešinti studijų programas socialinėje medijoje. 

 

SVARSTYTA 4: NSMK 2023 m. veiklos plano svarstymas. 

Vadovaujantis LSMU VF nuostatų (patvirtinta LSMU Senato 2021 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 152-

06) 30.1 p., NSMK veiklos planą 2023 m. pristatė komisijos pirmininkas prof. V. Žilaitis. Planas 

patvirtintas NSMK 2022-12-01 protokolu Nr. 17. 

Rekomenduota, teikiant dokumentus (tvarkos, planai, knygos ir kt.) NSMK svarstymui, komisijoje 

dokumentą pristatyti jį rengiančiam asmeniui.  

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už: - 13 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 4: tvirtinti NSMK 2023 m. veiklos planą. 

 

Kiti klausimai: 

1. Veterinarijos gydytojų kategorijos vertinimo komisijos sudėties aptarimas. 

Į komisijos sudėtį siūlomi šie kandidatai: 

Komisijos pirmininkė – Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė. 

Sekretorė – dr. Dalia Juodžentė. 

Nariai – prof. dr. Gintaras Zamokas, dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos profesorius; 

     prof. dr. Ramūnas Antanaitis, Stambiųjų gyvūnų klinikos profesorius; 

              dr. I. Poškienė, Stambiųjų gyvūnų klinikos lektorė; 

              Gintarė Žiūkaitė, Smulkiųjų gyvūnų chirurgijos rezidentė, deleguota Rezidentų tarybos. 

Bendru sutarimu VF taryba siūlo šios sudėties komisiją VF dekanės teikimui. 

 

2.  “Tobulėkime!” pateiktų siūlymų aptarimas. 

Informacija apie šį įrankį buvo paviešinta el. paštu VF padalinių vadovams ir administratoriams,  

VF studentams, SPK pirmininkams ir klinikinės praktikos koordinatorei (su prašymu pasidalinti 



4 
 

su soc. partneriais). Yra gauti keli atsiliepimai, kuriuos išanalizavus, VF Taryba įpareigojo SPK 

pirmininkus ir padalinių studijų administratorius užtikrinti atsiskaitymų optimalų išsidėstymą 

tvarkaraščiuose, apgalvoti standartizuotos vertinimo sistemos diegimą programose, raginti 

dėstytojus dalyvauti Moodle testų kūrimo ir valdymo mokymuose.  

 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 




