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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-01-25 Nr. VAF10-03 

 

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 dvidešimt penktą dieną (2022-01-25). 

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; 

14. Saulė Simona Gikaitė, studentų atstovė. 

 

SVEČIAI: 

prof. A. Malakauskas 

prof. E. Bartkienė 

doc. A. Rutkauskas 

 

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

fakulteto Tarybos narių. 

 

KVORUMO BUVIMAS: 

Posėdyje dalyvauja 14 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. Atnaujinto MM papildomų studijų programos aprašo svarstymas.  

2. LSMU VA VPK Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro veiklos ataskaitos už 2021 m. 

svarstymas.  
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3. LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų klinikų vadovų 

prašymų pritarti LSMU Tarybos skirtų lėšų (sprendimai Nr. UT1-30-6, 2019-04-25) likučio 

panaudojimo perskirstymui, siekiant pradėti „Veterinarinės klinikos informacinės sistemos 

sukūrimo paslaugos su technine bei programine įranga“ pirkimo procedūras ir patvirtinti 

planuojamos įsigyti įrangos prioritetinę eilės tvarką svarstymas. 

4. Atnaujinto VM ir VMU 3 kurso (įstojusiųjų nuo 2020 m.) 2022/2023 m. m. studijų plano  ir 

atnaujinto VM 3-5 kursų tinklelio svarstymas (įstojusiems nuo 2020 m.) lietuvių ir anglų 

kalbomis.  

5. Paraiškos doktorantūros studijų vietai gauti vertinimo kriterijų svarstymas.  

6. Žemės ūkio mokslų srities, Veterinarijos krypties (A 002) doktorantūros paraiškų 2022 m. 

svarstymas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Atnaujinto MM papildomų studijų programos aprašo svarstymas.  

2. LSMU VA VPK Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro veiklos ataskaitos už 2021 m. 

svarstymas.  

3. LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų klinikų vadovų 

prašymų pritarti LSMU Tarybos skirtų lėšų (sprendimai Nr. UT1-30-6, 2019-04-25) likučio 

panaudojimo perskirstymui, siekiant pradėti „Veterinarinės klinikos informacinės sistemos 

sukūrimo paslaugos su technine bei programine įranga“ pirkimo procedūras ir patvirtinti 

planuojamos įsigyti įrangos prioritetinę eilės tvarką svarstymas. 

4. Atnaujinto VM ir VMU 3 kurso (įstojusiųjų nuo 2020 m.) 2022/2023 m. m. studijų plano  ir 

atnaujinto VM 3-5 kursų tinklelio svarstymas (įstojusiems nuo 2020 m.) lietuvių ir anglų 

kalbomis.  

5. Paraiškos doktorantūros studijų vietai gauti vertinimo kriterijų svarstymas.  

6. Žemės ūkio mokslų srities, Veterinarijos krypties (A 002) doktorantūros paraiškų 2022 m. 

svarstymas. 

 

SVARSTYTA 1: atnaujintas Maisto mokslo papildomų studijų programos aprašas.  

Aprašą pristatė M SPK pirmininkė prof. E. Bartkienė. Siūloma programos apimtį mažinti iki ne mažiau 

kaip 30 kr., atsižvelgiant į šių metų studentų priėmimo taisyklėse pakeista papildomųjų studijų apimtį.  

Pristatytas MM SPK posėdžio 2022-01-18 protokolo išrašas Nr. 121, NSMK posėdžio 2022-01-20 

protokolas Nr. 1.  

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 1:  

 

tvirtinti atnaujintą MM papildomų studijų programos aprašą.
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SVARSTYTA 2: LSMU VA VPK Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro veiklos ataskaita už 

2021 m. Vadovaujantis LSMU VA Veterinarinės patobiologijos katedros Afrikinio kiaulių maro 

kompetencijos centro nuostatų 11.6 p., ataskaitą pristatė Centro vadovas prof. Alvydas Malakauskas. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 2: tvirtinti LSMU VA VPK Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro veiklos 

ataskaitą už 2021 m. 

 

SVARSTYTA 3: LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų klinikų 

vadovų prašymai pritarti LSMU Tarybos skirtų lėšų (sprendimai Nr. UT1-30-6, 2019-04-25) likučio 

panaudojimo perskirstymui, siekiant pradėti „Veterinarinės klinikos informacinės sistemos sukūrimo 

paslaugos su technine bei programine įranga“ pirkimo procedūras ir patvirtinti planuojamos įsigyti 

įrangos prioritetinę eilės tvarką. 

VF dekanė prof. V. Riškevičienė VF Tarybos nariams pristatė 2018-08-31 Universiteto lėšų paskirstymą 

VF gyvūnų klinikų infrastruktūros bei įrangos atnaujinimui ir žmogiškųjų išteklių potencialo plėtrai. VF 

Tarybos pirmininkė pabrėžė, kad LSMU strateginės plėtros gairėse 2022-2026 m. numatytas uždavinys 

4.8. Toliau kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią studijoms, mokslui ir praktikai reikalingą IT 

infrastruktūrą, kurio rezultatas - įdiegta gyvūnų informacinė sistema. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 (doc. B. Karvelienė nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 3: pritarti LSMU VA VF Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų 

klinikoms LSMU Tarybos skirtų lėšų (sprendimai Nr. UT1-30-6, 2019-04-25) likučio panaudojimo 

perskirstymui, siekiant pradėti „Veterinarinės klinikos informacinės sistemos sukūrimo paslaugos su 

technine bei programine įranga“ pirkimo procedūras ir tvirtinti planuojamos įsigyti įrangos prioritetinę 

eilės tvarką. 

 

SVARSTYTA 4: atnaujintas VM ir VMU 3 kurso (įstojusiųjų nuo 2020 m.) 2022/2023 m. m. studijų 

planas ir atnaujintas VM 3-5 kursų tinklelis (įstojusiems nuo 2020 m.) lietuvių ir anglų kalbomis. 

Pateiktas VM SPK posėdžio 2022-01-20 protokolas Nr.21/22-07 ir NSMK posėdžio 2022-01-21 

protokolas Nr. 2. 

Atlikti pakeitimai: dalykai grąžinti dėstyti per semestrus, ne ciklais. 

3 kurse dalykas „Parazitologija“ atskiriama nuo Infekcinių dalių modulio ir suformuojamas atskiras 

dalykas. Dalyko„Parazitologija“ 3 kr. atkeliami iš pavasario į rudens semestrą. Pavasarį lieka  

„Parazitinės ligos „3 kr. Prie dalyko „Klinikinė propedeutika“ prijungiami dalykai „Vaizdinė 

diagnostika“, „Klinikinė rotacija“ ir „Klinikinė patologija“ ir išskirstoma per du semestrus. Prie dalyko 

„Radiobiologija“ dėstymo prisijungia LSMU Radiologijos klinika. Dalykas „Veterinarinė bendroji 

farmakologija“ iš pavasario perkeliama į rudens semestrą. 

4 kurse dalykas „Prevencinė veterinarinė medicina“ atkeliama iš 3 kurso. Prie dalykų atkeliamos 

klinikinės rotacijos iš 5 kurso. Dalykas „Bendroji chirurgija ir anesteziologija“ nukeliama į pavasario 

semestrą. 

5 kurse atskirai išskiriami dalykai „Smulkiųjų gyvūnų chirurgija“ ir „Stambiųjų gyvūnų chirurgija“. 
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Prie chirurgijos grąžinamos klinikinės rotacijos. 

Atsižvelgiant į NSMK ir VF tarybos narių pastabas, 2 kurse modulis „Imuninis atsakas“  pervadinamas 

į „Infekcija ir imuninis atsakas“; 3 kurse modulis „Infekcija“ pervadinamas į „Mikrobiologija, 

virusologija ir parazitologija“; modulio „Klinikinė propedeutika I“ pavadinimas keičiamas (rudens 

semestre) į „Propedeutika, radiobiologija ir vaizdinė diagnostika“; modulio „Klinikinė propedeutika II“ 

( pavasario semestre)  - „Propedeutika, klinikinė patologija ir vaizdinė diagnostika“. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 4: tvirtinti atnaujintą Veterinarinės medicinos studijų programos 3 kurso (įstojusiųjų 

nuo 2020 m.) 2022-2023 m. m. studijų planą lietuvių ir anglų kalbomis. 2 kurse modulio pavadinimą 

„Imuninis atsakas“ pakeisti į „Infekcija ir imuninis atsakas“. 

 

SVARSTYTA 5: paraiškos doktorantūros studijų vietai gauti vertinimo kriterijai. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 5: tvirtinti paraiškos doktorantūros studijų vietai gauti vertinimo anketą. 

 

SVARSTYTA 6: Žemės ūkio mokslų srities, Veterinarijos krypties (A 002) doktorantūros paraiškų 

2022 m. svarstymas. 

Pateiktos 4 paraiškos:  

1. „Holobiontų nagrinėjimas pieno liaukos patologijai vertinti bei akustinių-mechaninių virpesių 

pritaikymas melžiamų karvių mastitų prevencijai ir gydymui“. LSMU VA Anatomijos ir 

fiziologijos katedra. Doktoranto vadovas prof. dr. Vaidas Oberauskas.  

2. „STAT genai (STAT1, STAT3, STAT5) kačių injekcijos vietos (uždegiminėse) sarkomose, šunų 

perikraujagyslinio dangalo navikuose ir šunų bei kačių plokščialąstelinėse karcinomose“. LSMU 

VA Veterinarinės patobiologijos katedra. Doktoranto vadovas doc. dr. Nomeda Juodžiukynienė. 

3. „Rizikos veiksniai lemiantys afrikinio kiaulių maro endemiškumą šernų (Sus scrofa) 

populiacijose ir epidemiologiniais duomenimis pagrįsta šios ligos kontrolė bei likvidavimas 

Lietuvoje“. LSMU VA Veterinarinės patobiologijos katedra. Doktoranto vadovas prof. dr. 

Alvydas Malakauskas. 

4. „Valgomos dangos iš antrinių bioaktyvių maisto pramonės žaliavų panaudojimas sūrio saugai 

didinti“. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedra. Doktoranto vadovas prof. dr. Loreta 

Šernienė.  

Doktorantūros paraiškos buvo vertinamos virtualiai anoniminėje formoje atsižvelgiant į vertinimo 

anketoje pateiktus vertinimo kriterijus. Pateikta 14 vertinimų. Doc. N. Juodžiukynienė nusišalino nuo 

savo paraiškos vertinimo. 
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Suskaičiuoti kiekvienos paraiškos vertinimo vidurkiai. 

  

Nr. Doktorantūros paraiškos pavadinimas Vertinimas 

1. „STAT genai (STAT1, STAT3, STAT5) kačių injekcijos vietos (uždegiminėse) 

sarkomose, šunų perikraujagyslinio dangalo navikuose ir šunų bei kačių 

plokščialąstelinėse karcinomose“. 

4,26 

2. „Valgomos dangos iš antrinių bioaktyvių maisto pramonės žaliavų panaudojimas 

sūrio saugai didinti“. 

4,21 

3. „Rizikos veiksniai lemiantys afrikinio kiaulių maro endemiškumą šernų (Sus 

scrofa) populiacijose ir epidemiologiniais duomenimis pagrįsta šios ligos kontrolė 

bei likvidavimas Lietuvoje“. 

4,16 

4. „Holobiontų nagrinėjimas pieno liaukos patologijai vertinti bei akustinių-

mechaninių virpesių pritaikymas melžiamų karvių mastitų prevencijai ir 

gydymui“. 

4,10 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS 6: tvirtinti  Žemės ūkio mokslų srities, Veterinarijos krypties (A 002) doktorantūros 

paraiškų 2022 m. vertinimus ir teikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos mokslo 

krypties doktorantūros komitetui svarstyti keturias Veterinarijos fakulteto Žemės ūkio mokslų srities 

Veterinarijos (A002) krypties paraiškas doktorantūros studijoms.  

 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 

 

 


