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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-02-04 Nr. VAF10-04 

 

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 vasario ketvirtą dieną (2022-02-04). 

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: posėdyje dalyvavo LSMU Studijų prorektorius prof. Kęstutis Petrikonis ir 77 Veterinarijos 

akademijos bendruomenės nariai – darbuotojai ir studentai. 

 

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. Veterinarijos fakulteto 2021 m. veiklos ataskaitos svarstymas. 

Kiti klausimai: 

LSMU Veterinarijos ligoninės projektinių pasiūlymų pristatymas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 
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Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. Veterinarijos fakulteto 2021 m. veiklos ataskaitos svarstymas. 

Kiti klausimai: 

LSMU Veterinarijos ligoninės projektinių pasiūlymų pristatymas. 

 

SVARSTYTA 1: Veterinarijos fakulteto 2021 m. veiklos ataskaita.  

Ataskaitą pristatė Veterinarijos fakulteto dekanė prof. Vita Riškevičienė. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

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

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 1: tvirtinti Veterinarijos fakulteto 2021 m. veiklos ataskaitą. 

 

Kiti klausimai. LSMU Veterinarijos ligoninės projektinių pasiūlymų pristatymas.  

LSMU Veterinarijos ligoninės projektinius pasiūlymus pristatė doc. Arūnas Rutkauskas, kuris LSMU 

Rektoriaus įsakymu 2020-08-25 Nr. V-475 „Dėl LSMU VA VF Veterinarijos ligoninės sukūrimo, 

statybos, vykdymo ir stebėsenos darbo grupės sudarymo“ buvo paskirtas projekto vykdymo darbo 

grupės vadovu. Vadovas pristatė 2 metų darbų vykdymo procesą, kai nuo 2019-05-29 EAEVE ekspertų 

apsilankymo buvo iškeltas Veterinarijos ligoninės poreikis. Veterinarinės ligoninės koncepcijoje buvo 

numatyti skirtingi skyriai smulkiems ir egzotiniams gyvūnams, numatyta išnaudoti vaizdinės 

diagnostikos ir laboratorinės diagnostikos skyrių galimybes ir įrengti žirgų diagnostikos skyrius, 

paliekant pagrindinį žirgų skyrių VA teritorijoje. Numatyta ligoninės personalo plėtra iki 2030 m. 2020-

09-18 buvo įkasta laiko kapsulė Užnemunės g. 3, Kaune. Projektuojant ligoninę ir rengiant techninę 

užduotį buvo atsižvelgta į veterinarijos gydytojų ir biosaugos reikalavimus, energetinius sprendimus. 

Bendradarbiaujama su Kauno savivaldybe, sudaryti pirmieji vizualizacijos brėžiniai. 6 tūkst. m2 

ligoninės pastatas suskirstytas į klinikinį, universitetinį ir centrinį korpusus, žirgų diagnostinį skyrių, 

infekcinių ligų skyrius. Siekiama sukurti patrauklią aplinką darbuotojams, studentams, klientams, verslo 

partneriams bei miestui. Artimiausiu metu planuojama patikslinti sąmatą nuovažos įrengimui, aptarti su 

savivaldybe prisidėjimo prie infrastruktūros plėtros galimybes, organizuoti susitikimą su Aleksoto ir 

Marvelės bendruomenės atstovais, atlikti parengiamuosius darbus projektavimo pirkimui pradėti. 

 

VF bendruomenė bendru sutarimu pritarė LSMU Veterinarijos ligoninės projektiniams siūlymams. 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_______________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 


