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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS (VIRTUALAUS) POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS 2022-04-12 Nr. VAF10-08 

 

POSĖDŽIO DATA IR VIETA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto 

Tarybos posėdis įvyko virtualiai du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų balandžio dvyliktą dieną (2022-

04-12). 

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. Saulė Simona Gikaitė, studentų atstovė; 

13. Ieva Petrutytė, studentų atstovė; 

14. Aistė Dravininkaitė, studentų atstovė. 

 

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. LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje parengtos elektroninės mokomosios knygos 

"Bestuburių biologija" recenzentų kandidatūrų svarstymas.  

2. LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje parengtos elektroninės mokomosios knygos 

“Naminių gyvūnų dauginimosi sistema“ recenzentų kandidatūrų svarstymas.   

3. Papildytos Veterinarinės medicinos studijų programos 6 kurso studentų Klinikinės praktikos 

organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarkos svarstymas.  

4. Veterinarinės medicinos studijų programos darbo grupės veiklų, įgyvendinant 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos socialinio fondo finansuojamą 
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projektą „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių 

potencialą“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001)“ ataskaitos svarstymas. 

5. Veterinarinės medicinos, Veterinarinės maisto saugos, Maisto mokslo studijų programų praktikų 

ir Baigiamųjų darbų tvarkų lietuvių ir anglų kalbomis papildymo punktais apie galimybę 

studentams teikti apeliacijas ar skųstis svarstymas. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

 

SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

1. LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje parengtos elektroninės mokomosios knygos 

"Bestuburių biologija" recenzentų kandidatūrų svarstymas.  

2. LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje parengtos elektroninės mokomosios knygos 

“Naminių gyvūnų dauginimosi sistema“ recenzentų kandidatūrų svarstymas.   

3. Papildytos Veterinarinės medicinos studijų programos 6 kurso studentų Klinikinės praktikos 

organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarkos svarstymas.  

4. Veterinarinės medicinos studijų programos darbo grupės veiklų, įgyvendinant 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos socialinio fondo finansuojamą 

projektą „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių 

potencialą“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001)“ ataskaitos svarstymas. 

5. Veterinarinės medicinos, Veterinarinės maisto saugos, Maisto mokslo studijų programų praktikų 

ir Baigiamųjų darbų tvarkų lietuvių ir anglų kalbomis papildymo punktais apie galimybę 

studentams teikti apeliacijas ar skųstis svarstymas. 

 

SVARSTYTA 1: LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje doc. A. Daukšienės, dr. L. 

Merkevičienės, dr. J. Dailidavičienės, prof. M. Ružausko parengtos elektroninės mokomosios knygos 

"Bestuburių biologija" recenzentų kandidatūros. Knyga skirta studijuojantiems Veterinarinės medicinos 

ir Veterinarinės maisto saugos studentams bei kitiems studentams, studijuojantiems gyvūnų mokslų 

dalykus. NSMK recenzavimui siūlo Veterinarinės patobiologijos katedros prof. A. Aniulienės ir dr. T. 

Kupčinsko kandidatūras. Pridedami AFK katedros 2022-04-01 protokolo Nr. 12 išrašas, VM SPK 2022-

04-05 protokolo Nr. 21/22-10 išrašas, NSMK 2022-04-08 protokolas. Nr. 07. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 (prof. M. Ružauskas nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 1: tvirtinti LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje doc. A. Daukšienės, dr. 

L. Merkevičienės, dr. J. Dailidavičienės, prof. M. Ružausko parengtos elektroninės mokomosios knygos 

"Bestuburių biologija" recenzentų Veterinarinės patobiologijos katedros prof. A. Aniulienės ir dr. T. 

Kupčinsko kandidatūras. 

 

SVARSTYTA 2: LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje dr. K. Musayevos, prof. I. 

Monkevičienės, J. Alionienės sudarytos elektroninės mokomosios knygos “Naminių gyvūnų 

dauginimosi sistema“ recenzentų kandidatūros. Mokomoji knyga skirta Veterinarinės medicinos 
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programos studentams, studijuojantiems gyvūnų ir paukščių dauginimosi sistemos anatomiją, histologiją 

ir fiziologiją, pilnai integruojanti šių sričių žinias. NSMK recenzavimui siūlo Veterinarinės 

patobiologijos katedros doc. N. Juodžiukynienės ir Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. V. Žilaičio 

kandidatūras. Pridedami 2022-04-01 AFK katedros protokolo Nr. 12 išrašas, VM SPK 2022-04-05 

protokolo Nr. 21/22-10 išrašas, NSMK 2022-04-08 protokolas Nr. 07. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 (prof. R. Želvytė nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 2: tvirtinti LSMU VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedroje dr. K. Musayevos, prof. 

I. Monkevičienės, J. Alionienės sudarytos elektroninės mokomosios knygos “Naminių gyvūnų 

dauginimosi sistema” (recenzentų Veterinarinės patobiologijos katedros doc. N. Juodžiukynienės ir 

Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. V. Žilaičio kandidatūras. 

 

SVARSTYTA 3: papildyta Veterinarinės medicinos studijų programos 6 kurso studentų Klinikinės 

praktikos organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarka.  

Tvarkoje pasikeitė kreditų skaičius – padidėjo iki 30 kreditų, studentai praktiką privalės atlikti smulkiųjų 

ir stambiųjų gyvūnų praktikos bazėse; atsižvelgus į studentų bei dėstytojų pastabas pakoreguota 

Ataskaitos vertinimo dalis, papildyta dviem priedais (5 ir 6); pakoreguotas privalomų ataskaitai pateikti 

pacientų skaičius. Pridedami NSMK 2022-04-08 protokolas Nr. 7 ir VM SPK 2022-04-01 protokolo Nr. 

21/22-09 išrašas. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 13 (dr. J. Jovaišienė nusišalino nuo balsavimo) 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 3: tvirtinti papildytą Veterinarinės medicinos studijų programos 6 kurso studentų 

Klinikinės praktikos organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarką. 

 

SVARSTYTA 4: Veterinarinės medicinos studijų programos darbo grupės veiklų, įgyvendinant 2014-

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos socialinio fondo 

finansuojamą projektą „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų 

išteklių potencialą“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001)“ ataskaita. 

Ataskaitoje VF dekanė prof. V. Riškevičienė pristatė Veterinarinės medicinos studijų programos darbo 

grupės veiklas, vykdytas 2020-2022 metais įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „LSMU studijų kokybės 

ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-

0001), kurio tikslas buvo didinti studijų kokybę bei tarptautinį suderinamumą ir konkurencingumą 

veterinarijos mokslų srityse. 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

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

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 4: pritarti Veterinarinės medicinos studijų programos darbo grupės veiklų, 

įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Europos 
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socialinio fondo finansuojamą projektą „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant 

žmogiškųjų išteklių potencialą“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001)“ ataskaitai. 

 

SVARSTYTA 5: Veterinarinės medicinos, Veterinarinės maisto saugos, Maisto mokslo studijų 

programų praktikų ir Baigiamųjų darbų tvarkų lietuvių ir anglų kalbomis papildymas punktais apie 

galimybę studentams teikti apeliacijas ar skųstis. 

Siūloma, nepertvirtinant tvarkų, prieš Baigiamąsias nuostatas įtraukti punktus dėl studento teisės teikti 

apeliaciją dėl vertinimo ir vertinimo procedūrų vadovaujantis LSMU Studijų Reglamento nuostatomis; 

dėl galimybės studentui tiesiogiai kreiptis į Universiteto administraciją arba užpildyti Universiteto 

interneto puslapyje Akademinės etikos skirsnyje esančią pranešimo formą lietuvių arba anglų kalba dėl 

priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ar smurto atvejais, kaip nurodyta 

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Lietuvos sveikatos mokslų 

universitete prevencijos taisyklėse; dėl teisės skųstis studentams dėl ginčų su administracija ir kitais 

darbuotojais, vadovaujantis LSMU Studentų ginčų su administracija ir kitais darbuotojais nagrinėjimo 

tvarka.   

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Už: - 14 

Prieš:  - 0 

Susilaikė:  - 0 

Sprendimas priimtas. 

SPRENDIMAS 5: pritarti Veterinarinės medicinos, Veterinarinės maisto saugos, Maisto mokslo studijų 

programų praktikų ir Baigiamųjų darbų tvarkų lietuvių ir anglų kalbomis papildymui punktais apie 

galimybę studentams teikti apeliacijas ar skųstis. 

 

 

_________________________________________ 

Posėdžio pirmininkė 

prof. dr. Rasa Želvytė 

 

_________________________________________ 

Posėdžio sekretorė 

doc. dr. Marija Ivaškienė 


