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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-01-14 Nr. VAF10-02 

 

POSĖDŽIO DATA IR VIETA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto 

Tarybos posėdis įvyko nuotoliniu būdu realiu laiku Microsoft Teams platformoje du tūkstančiai 

dvidešimt antrųjų metų sausio keturioliktą dieną (2022-01-14). 

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, docentė; 

9. Aistė Kabašinskienė, docentė; 

10. Aleksandr Novoslavskij, docentas; 

11. Jurgita Jovaišienė, lektorė; 

12. Ieva Petrutytė, studentų atstovė; 

13. Aistė Dravininkaitė, studentų atstovė. 

 

SVEČIAI: 

prof. M. Malakauskas 

doc. A. Rutkauskas 

L. Jarukas 

 

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. Veterinarijos akademijos studijų ir mokslo procesui reikalingų praktinio mokymo ir 

eksperimentinių bazių plėtros strategijos įgyvendinimo plano projekto svarstymas. 

Kiti klausimai. 
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BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Veterinarijos akademijos studijų ir mokslo procesui reikalingų praktinio mokymo ir 

eksperimentinių bazių plėtros strategijos įgyvendinimo plano projekto svarstymas. 

Kiti klausimai.  

 

SVARSTYTA 1: Veterinarijos akademijos studijų ir mokslo procesui reikalingų praktinio mokymo ir 

eksperimentinių bazių plėtros strategijos įgyvendinimo plano projektas. 

Plano projektą pristatė LSMU Plėtros tarnybos vadovas Laurynas Jarukas.  

Darbo grupė sudaryta bei Praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių plėtros strategija rengta 

vadovaujantis 2021 m. gegužės 25 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 2020-V-0295 ,,Dėl Veterinarijos 

akademijos studijų ir mokslo procesui reikalingų praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių plėtros 

strategijos, investicijų projekto (įskaitant įgyvendinimo planą) parengimo darbo grupės sudarymo”. 

Darbo grupė atliko išplėstinę studijų, mokslo, praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių analizę, 

parengė plėtros strategijos įgyvendinimo planą, investicijų projektą dėl investuotino nekilnojamo turto, 

suformavo pertvarkos ir investicinius siūlymus bei parengė verslo planus. 

Strategijos planui įgyvendinti suformuoti 3 uždaviniai: 1. Efektyvi veikla kuriant pridėtinę naudą ir 

išnaudojant turimą potencialą; 2. Palankiausios sąlygos studijų veiklai ir aukščiausioms kompetencijoms 

įgyti; 3.  Mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros vykdymas plėtojant sėkmingą bendradarbiavimą. 

Suformuotos veiklos uždaviniams įgyvendinti. 

Pateiktos pastabos: praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių plėtros strategijos įgyvendinimo plano 

vertinimo rodiklį 3.1.6. „Gyvūnų mokslo doktorantūros plėtra, teikiant paramą studijoms“ pakeisti į 

„Veterinarijos akademijos doktorantūros plėtra, teikiant paramą studijoms“, prie šio rodiklio atsakingų 

asmenų pridėti VA kanclerį bei VF dekaną, prie vykdytojų pridėti Veterinarijos fakultetą. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS 1: atsižvelgus į pastabas ir atlikus korekcijas pritarti Veterinarijos akademijos studijų 

ir mokslo procesui reikalingų praktinio mokymo ir eksperimentinių bazių plėtros strategijos 

įgyvendinimo planui. 

 

 

 

Kiti klausimai. Veterinarijos fakulteto strateginės plėtros gairių strateginio plano rengimo veiklos planų 

pristatymas. VF dekanė pristatė LSMU strateginės plėtros gaires 2022-2026 m. ir strateginės plėtros 

kryptis. LSMU Veterinarijos fakultete patvirtinta VF strateginių gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo 

darbo grupė. VF dekanė įpareigojo VF tarybos narius pateikti siūlymus dėl galimo VF bendruomenės 
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narių nuomonės bei pasiūlymų teikimo strategijos rengimui techninio pateikimo. Buvo išsakytos 

nuomonės dėl atskiro el. pašto adreso sukūrimo, dėl galimybės nuomonę teikti nuo VF padalinio. 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 

 


