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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2023-01-17 Nr. VAF10-01 

 

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 trečiųjų metų sausio septynioliktą dieną (2023-

01-17). 

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. Modestas Ružauskas, profesorius; 

7. Jurgita Jovaišienė, lektorė, 

8. Aleksandr Novoslavskij, docentas; 

9. Aistė Kabašinskienė, docentė; 

10. Birutė Karvelienė, docentė; 

11. Ieva Petrutytė, studentų atstovė; 

12. Aistė Dravininkaitė – studentų atstovė. 

 

Svečiai 

Prof. dr. S. Petkevičius 

prof. dr. M. Malakauskas 

doc. dr. A. Rutkauskas 

dr. Raimundas Mockeliūnas 

K. Jankauskaitė 

 

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 VPK Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro veiklos perspektyvos svarstymas.  

2. Žemės ūkio mokslų srities, Veterinarijos krypties (A 002) ir Gyvūnų mokslų krypties (003A) 

doktorantūros paraiškų 2023 m. svarstymas. 
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3. LSMU VA Veterinarijos fakulteto padalinių 2022 m. veiklos ataskaitų svarstymas.  

 

Virtualiam svarstymui pateikti klausimai: 

4. MSKK parengtos doc. dr. V. Baliukonienės, dr. J. Jovaišienės, R. Falkausko el. mokomosios 

knygos „Pašarinių žaliavų ir pašarų fizinių ir higieninių rodiklių tyrimai“ recenzentų kandidatūrų 

svarstymas. 

5. AFK parengtos dr. J. Grigo, prof. dr. Arūno Stankevičiaus, dr. A. Pautieniaus el. mokomosios 

knygos „Imunologijos laboratoriniai darbai“ recenzentų kandidatūrų svarstymas. 

6. Atnaujintos VM 2 kurso studentų Ikiklinikinės produkcijos gyvūnų praktikos tvarkos lietuvių ir 

anglų kalbomis svarstymas. 

7. Maisto saugos studijų programos dokumentų svarstymas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. LSMU VA VPK Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro veiklos perspektyvos svarstymas.  

2. Žemės ūkio mokslų srities, Veterinarijos krypties (A 002) ir Gyvūnų mokslų krypties (003A) 

doktorantūros paraiškų 2023 m. svarstymas. 

3. LSMU VA Veterinarijos fakulteto padalinių 2022 m. veiklos ataskaitų svarstymas.  

 

Virtualiam svarstymui pateikti klausimai: 

4. MSKK parengtos doc. dr. V. Baliukonienės, dr. J. Jovaišienės, R. Falkausko el. mokomosios 

knygos „Pašarinių žaliavų ir pašarų fizinių ir higieninių rodiklių tyrimai“ recenzentų kandidatūrų 

svarstymas. 

5. AFK parengtos dr. J. Grigo, prof. dr. Arūno Stankevičiaus, dr. A. Pautieniaus el. mokomosios 

knygos „Imunologijos laboratoriniai darbai“ recenzentų kandidatūrų svarstymas. 

6. Atnaujintos VM 2 kurso studentų Ikiklinikinės produkcijos gyvūnų praktikos tvarkos lietuvių ir 

anglų kalbomis svarstymas. 

7. Maisto saugos studijų programos dokumentų svarstymas. 

 

SVARSTYTA 1: LSMU VA VF VPK Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro veiklos 

perspektyva. 

Centro vadovas prof. dr. A. Malakauskas kreipėsi į VF Tarybą su prašymu suteikti galimybę 

Veterinarinės patobiologijos katedrai ir AKM kompetencijos centro tarybai apsvarstyti galimybę 

išsaugoti Centrą, keičiant jo pavadinimą ir veiklos sritį. Centras galėtų užsiimti VMVT bei gyvulių 

augintojams aktualių ligų epidemiologine analize, vystyti Centro darbuotojų, rezidentų, doktorantų 

analitinius gebėjimus.  

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 12 

Prieš:  -   0  

Susilaikė:  -  0  

Sprendimas priimtas.  
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SPRENDIMAS 1: pritarti LSMU VA VF Veterinarinės patobiologijos katedros vedėjo ir Afrikinio 

kiaulių maro kompetencijos centro vadovo kreipimuisi į VMVT dėl Centro veiklos vystymo idėjos 

apibrėžimo.  

 

SVARSTYTA 2: Žemės ūkio mokslų srities, Veterinarijos krypties (A 002) ir Gyvūnų mokslų krypties 

(003A) doktorantūros paraiškos 2023 m. 

Pateiktos 4 Veterinarijos krypties (A 002) paraiškos:  

1. E. coli bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir jų genomų ypatumai bei priemonių 

mažinti antimikrobinėms medžiagoms atsparių bakterijų plitimą paukštynuose, įvertinimas. 

LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedra. Planuojamo mokslinio darbo vadovas doc. dr. 

Aleksandr Novoslavskij.  

2. Žemo dažnio virpesių poveikio karvių pieno liaukai mechanizmo tyrimas bei taikymas melžiamų 

karvių subklinikinio mastito prevencijai ir klinikinio mastito gydymui. LSMU VA VF 

Anatomijos ir fiziologijos katedra. Planuojamo mokslinio darbo vadovas prof. Vaidas 

Oberauskas. 

3. Inovatyvių technologijų registruojamų biožymenų tyrimai pieninio tipo karvių metano emisijos 

mažinimui, kontroliuojant ligas po apsiveršiavimo. LSMU VA VF Stambiųjų gyvūnų klinika. 

Planuojamo mokslinio darbo vadovas doc. dr. A. Rutkauskas. 

4. Inovatyvių technologijų ir kraujo biožymenų tyrimai pieninio tipo karvių streso, ankstyvosios 

ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumo vertinimui. LSMU VA VF Stambiųjų 

gyvūnų klinika. Planuojamo mokslinio darbo vadovas prof. dr. R. Antanaitis. 

Pateikta 1 Gyvūnų mokslų krypties (003A) doktorantūros paraiška. 

 

1. Valgomųjų vabzdžių proteominių ir lipidominių profilių sudėties modeliavimas tvaresnio žemės 

ūkio koncepcijai. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedra. Planuojamo mokslinio darbo 

vadovas prof. dr. Elena Bartkienė. 

 

Doktorantūros paraiškos buvo vertinamos virtualiai anoniminėje formoje atsižvelgiant į vertinimo 

anketoje pateiktus vertinimo kriterijus. Pateikta 10 vertinimų. Prof. dr. R. Antanaitis, doc. dr. A. 

Novoslavskij ir prof. dr. R. Želvytė nusišalino nuo paraiškų vertinimo. 

 

Suskaičiuoti kiekvienos paraiškos vertinimo vidurkiai. 

  

Nr. Žemės ūkio mokslų srities, Veterinarijos krypties (A 002) doktorantūros 

paraiška 

Vertinimas 

1. Inovatyvių technologijų registruojamų biožymenų tyrimai pieninio tipo karvių 

metano emisijos mažinimui, kontroliuojant ligas po apsiveršiavimo. LSMU VA 

VF Stambiųjų gyvūnų klinika. Planuojamo mokslinio darbo vadovas doc. dr. A. 

Rutkauskas. 

4,75 

2. Inovatyvių technologijų ir kraujo biožymenų tyrimai pieninio tipo karvių streso, 

ankstyvosios ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumo vertinimui. 

LSMU VA VF Stambiųjų gyvūnų klinika. Planuojamo mokslinio darbo vadovas 

prof. dr. R. Antanaitis. 

4,62 

3. E. coli bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir jų genomų ypatumai 

bei priemonių mažinti antimikrobinėms medžiagoms atsparių bakterijų plitimą 

4,59 
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paukštynuose, įvertinimas. LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedra. 

Planuojamo mokslinio darbo vadovas doc. dr. Aleksandr Novoslavskij. 

4. Žemo dažnio virpesių poveikio karvių pieno liaukai mechanizmo tyrimas bei 

taikymas melžiamų karvių subklinikinio mastito prevencijai ir klinikinio mastito 

gydymui. LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedra. Planuojamo 

mokslinio darbo vadovas prof. Vaidas Oberauskas. 

3,97 

Žemės ūkio mokslų srities, Gyvūnų mokslų krypties (A 003) doktorantūros paraiška 

1. Valgomųjų vabzdžių proteominių ir lipidominių profilių sudėties modeliavimas 

tvaresnio žemės ūkio koncepcijai. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedra. 

Planuojamo mokslinio darbo vadovas prof. dr. Elena Bartkienė. 

4,41 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už: - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 2.1: tvirtinti  Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties (A 002) doktorantūros 

paraiškų 2023 m. vertinimus ir teikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos mokslo 

krypties doktorantūros komitetui svarstyti keturias Veterinarijos fakulteto Žemės ūkio mokslų srities 

Veterinarijos krypties (A002) paraiškas doktorantūros studijoms. 

SPRENDIMAS 2.2: tvirtinti  Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties (A 003) doktorantūros 

paraiškos 2023 m. vertinimą ir teikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų mokslų krypties 

doktorantūros komitetui svarstyti Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties (A 003) paraišką 

doktorantūros studijoms.  

 

SVARSTYTA 3: LSMU VA Veterinarijos fakulteto padalinių 2022 m. veiklos ataskaitos. 

Vadovaudamiesi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacija ir siekdami išvengti interesų 

konflikto, dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos vadovė doc. dr. B. Karvelienė ir Anatomijos 

ir fiziologijos katedros vedėja prof. dr. R. Želvytė nusišalino nuo savo vadovaujamų padalinių veiklų 

ataskaitų svarstymo.  

 

Svarstyta 3.1: Maisto saugos ir kokybės katedros 2022 m. veiklos ataskaita.  

Ataskaitą pristatė katedros vedėjas prof. dr. Mindaugas Malakauskas. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:  - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

Sprendimas 3.1: tvirtinti Maisto saugos ir kokybės katedros 2022 m. veiklos ataskaitą. 

 

Svarstyta 3.2: Veterinarinės patobiologijos katedros 2022 m. veiklos ataskaita.  

Ataskaitą pristatė katedros vedėjas prof. habil. dr. Saulius Petkevičius. 

Diskusijos metu iškilo rekomendacija skatinti VF padalinių studentų baigiamuosius darbus pagal 

galimybę vykdyti LSMU PMBC. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:  - 12 
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Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

Sprendimas 3.2: tvirtinti Veterinarinės patobiologijos katedros 2022 m. veiklos ataskaitą. 

 

Svarstyta 3.3: dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos 2022 m. veiklos ataskaita. 

Klinikos veiklos ataskaitą pristatė klinikos vadovė doc. dr. Birutė Karvelienė. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:  - 11 (doc. B. Karvelienė nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

Sprendimas 3.3: tvirtinti dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos 2022 m. veiklos ataskaitą. 

 

Svarstyta 3.4: Stambiųjų gyvūnų klinikos 2022 m. veiklos ataskaita.  

Ataskaitą pristatė klinikos vadovas doc. dr. A. Rutkauskas.   

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:  - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

Sprendimas 3.4: tvirtinti Stambiųjų gyvūnų klinikos 2022 m. veiklos ataskaitą. 

 

Svarstyta 3.5: Mikrobiologijos ir virusologijos instituto 2022 m. veiklos ataskaita.  

Ataskaita pristatė instituto vadovas dr. Raimundas Mockeliūnas. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:  - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

Sprendimas 3.5: tvirtinti Mikrobiologijos ir virusologijos instituto 2022 m. veiklos ataskaitą. 

 

Svarstyta 3.6: Veterinarinės medicinos simuliacijos centro 2022 m. veiklos ataskaita. 

Ataskaitą pristatė Centro vadovė Karolina Jankauskaitė. 

Rekomenduojama patobulinti studentų apsilankymų Centre skaičiavimo sistemą. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:  - 12 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

Sprendimas 3.6: tvirtinti Veterinarinės medicinos simuliacijos centro 2022 m. veiklos ataskaitą. 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 
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_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 

Vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacija ir siekdama išvengti interesų 

konflikto, kaip Anatomijos ir fiziologijos katedros vedėja prof. dr. R. Želvytė raštu nusišalino nuo 

pirmininkavimo posėdžiui. 

VF dekanė prof. dr. V. Riškevičienė pasiūlė doc. dr. Aleksandr Novoslavskij kandidatūrą pirmininkauti 

posėdžiui svarstant šį klausimą. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už:  - 11 (doc. Aleksandr Novoslavskij nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas.  

 

Posėdžiui pirmininkauja doc. dr. Aleksandr Novoslavskij. 

 

Svarstyta 3.7: Anatomijos ir fiziologijos katedros 2022 m. veiklos ataskaita.  

Ataskaitą pristatė katedros vedėja prof. dr. R. Želvytė. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

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

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

Sprendimas 3.7: tvirtinti Anatomijos ir fiziologijos katedros 2022 m. veiklos ataskaitą. 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkas 

doc. dr. Aleksandr Novoslavskij 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 

Posėdžiui pirmininkauja prof. Rasa Želvytė. 

 

SPRENDIMAS 3: tvirtinti LSMU VA Veterinarijos fakulteto padalinių 2022 m. veiklos ataskaitas. 

 

Virtualus svarstymas 

 

SVARSTYTA 4: LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedroje (MSKK) parengtos doc. dr. V. 

Baliukonienės, dr. J. Jovaišienės, R. Falkausko el. mokomosios knygos „Pašarinių žaliavų ir pašarų 

fizinių ir higieninių rodiklių tyrimai“ recenzentų kandidatūros. 

Pateikti MSKK 2023-01-03 posėdžio protokolo Nr. 2023-VAF04-0001 išrašas, VM SPK 2023-01-06 

posėdžio protokolo Nr. 22/23-05 išrašas, NSMK 2023-01-12 posėdžio protokolas Nr. 2. NSMK pasiūlė 
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MSKK doc. dr. A. Kabašinskienės ir dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos doc. dr. M. 

Ivaškienės kandidatūras.  

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 14 (dr. J. Jovaišienė nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:   -  0  

Susilaikė:  -  0  

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 4: tvirtinti LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedroje parengtos doc. dr. V. 

Baliukonienės, dr. J. Jovaišienės, R. Falkausko el. mokomosios knygos „Pašarinių žaliavų ir pašarų 

fizinių ir higieninių rodiklių tyrimai“ recenzentų LSMU VA VF Maisto saugos ir kokybės katedros doc. 

dr. A. Kabašinskienės ir LSMU VA VF dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos doc. dr. M. 

Ivaškienės kandidatūras. 

 

SVARSTYTA 5: LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje (AFK) parengtos dr. J. Grigo, 

prof. dr. Arūno Stankevičiaus, dr. A. Pautieniaus el. mokomosios knygos „Imunologijos laboratoriniai 

darbai“ recenzentų kandidatūros.  

Pateikti AFK 2022-12-12 posėdžio protokolo Nr. 4 išrašas, VM SPK 2023-01-06 posėdžio protokolo 

Nr. 22/23-05 išrašas, NSMK 2023-01-12 posėdžio protokolas Nr. 2. NSMK pasiūlė recenzentų LSMU 

VA VF AFK prof. dr. J. Žymantienės ir  LSMU VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto doc. 

dr. D. Zieniaus kandidatūras.  

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 15 

Prieš:  -   0  

Susilaikė:  -  0  

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 5: tvirtinti LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje parengtos dr. J. Grigo, 

prof. dr. Arūno Stankevičiaus, dr. A. Pautieniaus el. mokomosios knygos „Imunologijos laboratoriniai 

darbai“ recenzentų LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedros prof. dr. J. Žymantienės ir  LSMU 

VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto doc. dr. D. Zieniaus kandidatūras. 

 

SVARSTYTA 6: atnaujinta VM 2 kurso studentų Ikiklinikinės produkcijos gyvūnų praktikos tvarka 

lietuvių ir anglų kalbomis. 

Tvarka koreguojama siekiant suvienodinti įgyjamas kompetencijas praktikos metu, sudaryti galimybę 

visiems studentams praktiką atlikti melžiamų karvių ūkiuose ir turėti galimybę papildomai praktiką 

atlikti kitų rūšių gyvūnų ūkiuose (3 d.) arba tęsti melžiamų karvių ūkyje. Taip pat, siekiant ikiklinikinę 

dalį integruoti į klinikinius dalykus, papildytos užduotys, išvados. Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į 

dėstytojų, vertinančių praktiką, pastabas. 

Tvarką pristatė praktikų koordinatorė dr. J. Jovaišienė. Pateiktas NSMK 2023-01-05 posėdžio 

protokolas Nr. 1, VM SPK 2022-12-07 posėdžio protokolo Nr. 22/23-04 išrašas. 

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 14 (dr. J. Jovaišienė nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  -   0  

Susilaikė:  -  0  

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 6: tvirtinti atnaujintą VM studijų programos 2 kurso studentų Ikiklinikinės produkcijos 

gyvūnų praktikos tvarką lietuvių ir anglų kalbomis. 
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SVARSTYTA 7: Maisto saugos studijų programos dokumentų svarstymas. 

Pasikeitus Veterinarinės maisto saugos I ir II pakopų programų pavadinimui į Maisto saugą (LSMU 

Senato nutarimas, 2022 m. gruodžio 21 d. Nr. 165-03), iškilo poreikis koreguoti programų dokumentus. 

Maisto saugos programos dokumentuose pakeitimai yra susiję su pavadinimų ir teisės aktų pakeitimais.  

Pateiktas Maisto saugos SPK 2023-01-09 posėdžio protokolas Nr. 43. 

Dokumentus pristatė MS SPK pirmininkė prof. dr. G. Zaborskienė. 

BALSAVIMO REZULTATAI:  

Už:  - 14 

Prieš:  -   1  

Susilaikė:  -  0  

Sprendimas priimtas.  

SPRENDIMAS 7: tvirtinti Maisto saugos studijų programos dokumentus. 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 


