LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VETERINARIJOS
FAKULTETO TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 28
POSĖDŽIO DATA IR VIETA: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
fakulteto tarybos posėdis įvyko du tūkstančiai aštuonioliktų metų sausio aštuonioliktą dieną
(2018-01-18).
POSĖDYJE DALYVAUJA VETERINARIJOS FAKULTETO TARYBOS NARIAI:
1. Alvydas Malakauskas, profesorius;
2. Vita Riškevičienė, profesorė, dekanė;
3. Marija Ivaškienė, lektorė;
4. Rasa Želvytė, profesorė;
5. Alius Pockevičius, profesorius;
6. Elena Bartkienė, profesorė;
7. Artūras Stimbirys, profesorius;
8. Loreta Šernienė, profesorė;
9. Gintaras Zamokas, profesorius;
10. Saulius Petkevičius, profesorius;
11. Vytuolis Žilaitis, profesorius;
12. Ernest Kostenko, studentų atstovas;
13. Tomas Bušauskas, studentų atstovas.
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.
Posėdžio pirmininkas prof. dr. A. Malakauskas paskelbė, kad Veterinarijos fakulteto tarybos
narių balsavusių iš anksto nėra.
SVARSTYTA : Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. Žemės ūkio mokslų Veterinarinės medicinos (02A) paraiškos doktorantūros
studijoms.
2. prof. habil. dr. V. Bižoko ir doc. dr. G. Daunoro mokomoji knyga "Veterinarinė
anesteziologija ir vietinę bei bendrąją nejautrą sukeliančios medžiagos“.
3. VF Tarybos Nuolatinės studijų ir mokslo komisijos veiklos plano 2018 m. tvirtinimas.

BALSAVIMO REZULTATAI:
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Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Žemės ūkio mokslų Veterinarinės medicinos (02A) paraiškos doktorantūros
studijoms.
2. prof. habil. dr. V. Bižoko ir doc. dr. G. Daunoro mokomoji knyga "Veterinarinė
anesteziologija ir vietinę bei bendrąją nejautrą sukeliančios medžiagos“.
3. VF Tarybos Nuolatinės studijų ir mokslo komisijos veiklos plano 2018 m. tvirtinimas.
Posėdžiui pirmininkauja Veterinarijos fakulteto tarybos pirmininkas prof. dr. A.
Malakauskas. Posėdžio sekretorė – dr. Marija Ivaškienė.
Nė vienas posėdyje dalyvaujantis Veterinarijos fakulteto tarybos narys neturi pastabų dėl
posėdžio sušaukimo.
SVARSTYTA 1: Žemės ūkio mokslų Veterinarinės medicinos (02A) paraiškos
doktorantūros studijoms. Viso pristatyta 7 paraiškos.
Temos:
1.
Antiseptikų/chitozanų derinių išorinės panaudos vaistinių formų antibakterinio
aktyvumo ir terapinio efektyvumo tyrimai. Vadovas doc. dr. A. Grigonis, Dr. L. Kriaučeliūno
smulkiųjų gyvūnų klinika.
2.
Padidintos saugos ir aukštesnės kokybės žalio pieno prototipui reikalingų
probiotinėmis savybėmis pasižyminčių Bacillaceae bakterijų padermių savybių įvertinimas
pieninio tipo karvių sveikatingumui bei pieno kokybei. Vadovas doc. dr. R. Antanaitis,
Stambiųjų gyvūnų klinika.
3.
Specifinių žymenų panaudojimo galimybių įvertinimas šviežiapienių karvių ligų
ankstyvajai diferencinei diagnostikai, gydymui bei profilaktikai. Vadovas doc. dr. R.
Antanaitis, Stambiųjų gyvūnų klinika.
4.
VEGTA, VEGTFB, FLTI ir KDR genų variacijos ir jų įtaka šunų pieno liaukos
navikų piktybiškumui. Vadovė doc. dr. N. Juodžiukynienė, Veterinarinės patobiologijos
katedra
5.
Arklių parazitozių paplitimas ir antihelmintinis rezistentiškumas Lietuvoje.
Vadovas prof. habil. dr. S. Petkevičius, Veterinarinės patobiologijos katedra.
6.
Arcobacter spp.: patogeniškumo ypatumai, atsparumas antibiotikams ir galimas
poveikis visuomenės sveikatai. Vadovas prof. dr. M. Malakauskas, Maisto saugos ir kokybės
katedra.
7.
Mikotoksinų zearalenono ir trichotecenų sinergistinis poveikis produkcijos
gyvūnams. Vadovė doc. dr. V. Baliukonienė, Maisto saugos ir kokybės katedra.
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Siūlyta 3 balsavimo variantai:
1. Pritarti doktorantūros paraiškoms rekomenduojant doktorantūros komitetui
prioritetinėmis paraiškomis laikyti klinikinę tematiką analizuojančias paraiškas.
2. Pritarti doktorantūros paraiškoms be rekomendacijų.
3. Atidėti savaitei paraiškų svarstymą ir sulaukti Studijų programos komiteto analizės
dėl padalinių mokslinio personalo atnaujinimo poreikio.
BALSAVIMO REZULTATAI:
1. Pritarti doktorantūros paraiškoms rekomenduojant Doktorantūros komitetui
prioritetinėmis paraiškomis laikyti klinikinę tematiką analizuojančias paraiškas.
Už: - 9
Prieš: - 4
Susilaikė: - 0
2. Pritarti doktorantūros paraiškoms be rekomendacijų.
Už: - 2
Prieš: - 11
Susilaikė: - 0
3. Atidėti savaitei paraiškų svarstymą ir sulaukti Studijų programos komiteto analizės
dėl padalinių mokslinio personalo atnaujinimo poreikį.
Už: - 2
Prieš: - 11
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS 1: Pritarti ir teikti doktorantūros komitetui svarstyti visas septynias
Veterinarijos fakulteto (Žemės ūkio mokslai, Veterinarinė medicina (02A)) doktorantūros
paraiškas. Rekomenduoti Doktorantūros komitetui, svarstant paraiškas prioritetą teikti
klinikinės tematikos paraiškoms.
SVARSTYTA 2: prof. habil. dr. V. Bižoko ir doc. dr. G. Daunoro mokomoji knyga
"Veterinarinė anesteziologija ir vietinę bei bendrąją nejautrą sukeliančios medžiagos“.
Pristatytas padalinio dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos 2017-08-30 protokolo
Nr. 9 išrašas 1, VM Studijų programos komiteto 2017-12-05 Nr. 17/18-13 išrašas, recenzentų
doc. dr. A. Grigonio, dr. R. Baltaduonytės recenzijos.
Autoriai buvo kviesti į posėdį elektroniniu paštu, tačiau atvyko tik doc. G. Daunoras.
Vykstant dalykinei diskusijai doc. G. Daunoras pasakė, kad tai yra „darbinė versija“, kuri bus
pabaigta sunumeruojant paveikslus, sudarant santrumpų sąrašą ir pan. Tarybos pirmininko
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siūlymu diskusija buvo nutraukta ir atsižvelgdamas į recenzentų praleistus elementarius
trūkumus (nėra santrumpų, paveikslų numeravimo ir pan.), bei
autoriaus pateiktą
informaciją, pateikė siūlymą kūrinį gražinti autoriam ir gavus kūrinį sutvarkytą skirti naujus
recenzentus.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 12
Prieš: - 0
Susilaikė: - 1
SPRENDIMAS 2: Gražinti mokomąją knygą autoriams, pataisyti trūkumus ir teikti iš naujo
VF Tarybai recenzentų skyrimui pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto leidybos
tvarką patvirtintą 2017 m. kovo 24 d. Nr. V-275.
SVARSTYTA 3: VF Tarybos Nuolatinės studijų ir mokslo komisijos veiklos planas 2018 m.
Planą pristatė komisijos pirmininkė prof. dr. R. Želvytė.
VF Tarybos Nuolatinės studijų ir mokslo komisijos veiklos planas parengtas vadovaujantis
LSMU Veterinarijos fakulteto nuostatų (LSMU Senato 2017-05-19 nutarimas Nr. 791-14) 30
p. ir VF Strateginės plėtros gairių įgyvendinimo planu (VF Tarybos 2017-12-08 nutarimas
Nr. 25), patvirtintas 2017-12-21 Nuolatinės studijų ir mokslo komisijos posėdyje protokolu
Nr. 5.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: - 13
Prieš: - 0
Susilaikė: - 0
SPRENDIMAS 3: Tvirtinti VF Tarybos Nuolatinės studijų ir mokslo komisijos veiklos
planą 2018 m.

KITI KLAUSIMAI.
1. Veterinarijos fakulteto dekanė iškėlė klausimą dėl vidinės Veterinarijos fakulteto
tvarkos tvirtinimo dėl doktorantūros paraiškų vertinimo ir išvadų teikimo.
Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto žemės ūkio srities
doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU senato 2017 m. gegužės 19 d.
nutarimu Nr. 90-12, 37 p. Fakultetų arba mokslo institutų tarybos įvertina doktorantų
rengimo paraiškas ir teikia išvadas dėl jų. Paraiška kartu su fakultetų tarybos išvada
pateikiama Mokslo centrui.
Tvarkoje svarbiausiu įvertinimo kriterijumi apibrėžti padalinių mokslinio personalo
atnaujinimo poreikius, kadangi tai vienas iš kriterijų į kurį atsižvelgia doktorantūros
komitetas įvertindamas doktorantų rengimo paraiškas.
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2. LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas dr. A. Rutkauskas pasiūlė
reglamentuoti tvarką dėl kasdienėje veikloje kylančių įvairių problemų nagrinėjimo ir
sprendimų priėmimo.
3. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) 2018 m. vertins
Veterinarijos fakulteto, Gyvulininkystės technologijos fakulteto ir Gyvulininkystės
instituto moksliškumą. Padalinių bus prašoma pateikti informaciją lietuvių ir anglų
kalbomis apie jų moksliškumą su tai pagrindžiančiais dokumentais.

_________________________________________
Posėdžio pirmininkas
prof. dr. A. Malakauskas
_________________________________________
Posėdžio sekretorė
dr. M. Ivaškienė
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