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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.
Posėdžio pirmininkė prof. R. Želvytė paskelbė, kad vienas Veterinarijos fakulteto tarybos narys
dalyvaus posėdyje svarstant 1 ir 2 darbotvarkės klausimus, 3, 4 ir 5 klausimais balsavo raštu iš anksto.

SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūloma darbotvarkė:
1. LSMU VA Veterinarijos fakulteto 2018 m. veiklos ataskaitos svarstymas.
2. VM, VMS ir MM 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planų svarstymas.
3. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedroje parengtos Aleksandr Novoslavskij, Aistės
Kabašinskienės, Sigitos Ramonaitės, Mindaugo Malakausko mokomosios knygos
"Maisto žaliavų ir produktų, geriamojo vandens ir aplinkos mikrobiologiniai tyrimai"
recenzentų tvirtinimas.
4. Ketinamos vykdyti Veterinarijos studijų krypties rezidentūros studijų programos
recenzavimo formos tvirtinimas.
5. LSMU VA VF gyvūnų klinikų infrastruktūros bei įrangos atnaujinimui ir žmogiškųjų
išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų pakartotinas svarstymas.
Kiti klausimai: VšĮ „Praktinio mokymo ir bandymų centro“ poreikio Veterinarijos fakultetui
pagrindimo aptarimas.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 14
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. LSMU VA Veterinarijos fakulteto 2018 m. veiklos ataskaitos svarstymas.
2. VM, VMS ir MM 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planų svarstymas.
3. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedroje parengtos Aleksandr Novoslavskij, Aistės
Kabašinskienės, Sigitos Ramonaitės, Mindaugo Malakausko mokomosios knygos
"Maisto žaliavų ir produktų, geriamojo vandens ir aplinkos mikrobiologiniai tyrimai"
recenzentų tvirtinimas.
4. Ketinamos vykdyti Veterinarijos studijų krypties rezidentūros studijų programos
recenzavimo formos tvirtinimas.
5. LSMU VA VF gyvūnų klinikų infrastruktūros bei įrangos atnaujinimui ir žmogiškųjų
išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų pakartotinas svarstymas.
Kiti klausimai: VšĮ „Praktinio mokymo ir bandymų centro“ poreikio Veterinarijos fakultetui
pagrindimo aptarimas.
SVARSTYTA 1: LSMU VA Veterinarijos fakulteto 2018 m. veiklos ataskaita.
Veterinarijos fakulteto taryba, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
rekomendacija, numatančia, kad tuo atveju, kai dėl nusišalinimo nebelieka kvorumo ir tokio
sprendimo neįmanoma išskaidyti į dalis, o sprendimas yra susijęs su daugumos narių privačiais
interesais ir jiems nusišalinus sprendimą priimti būtų neįmanoma, tai balsų dauguma galima nuspręsti
dalyvauti tolesnėje procedūroje ir klausimą spręsti iš esmės (https://www.vtek.lt/index.php/13dirbantiems-valstybineje-tarnyboje/32nusisalinimas), nutarė dalyvauti tolesniame klausimo
nagrinėjime ir spręsti jį iš esmės.
Veterinarijos fakulteto veiklos ataskaitą pristatė dekanė prof. dr. V. Riškevičienė.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 14
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS 1: tvirtinti LSMU VA Veterinarijos fakulteto veiklos ataskaitą už 2018 m.

SVARSTYTA 2: VM, VMS ir MM 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planai.
2.1. Svarstyti Veterinarinės medicinos 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planai.
Veterinarinės medicinos 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planus pristatė VM SPK
pirmininkė doc. A. Kabašinskienė. Planuose atnaujinti dalykų kodai, koordinuojantys dėstytojai. VM
II kurse pasirenkamus dalykus „Felinologija“ ir „Kinologija“ siūlantis padalinys sprendžia klausimą
dėl koordinuojančio dėstytojo skyrimo. VM III kurse siūlomas naujas pasirenkamas dalykas „Fizinis
aktyvumas sveikatos stiprinime“ 5 semestre ir „Atletinis rengimas ir sveikata“ 6 semestre, kuriuos
koordinuoja D. Velička. VM IV kurse panaikintas dalykas „Smulkiųjų gyvūnų endokrinologija“. VM
III kurse keitėsi dalyko pavadinimas „Žirgininkystės pagrindai“ į „Žirgininkystė“. VMU III kurse
panaikintas dalykas „Felinologija“, o IV kurse panaikintas dalykas „Interesų konfliktų valdymas
profesinėje veikloje“.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 14
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
2.2. Svarstyti Veterinarinės maisto saugos 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų
planai.
Veterinarinės maisto saugos 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planus pristatė VMS
SPK pirmininkė prof. G. Zaborskienė. Planuose atnaujinti dalykų kodai, koordinuojantys dėstytojai.
Veterinarinės maisto saugos nuolatinių ir ištęstinių studijų pasirenkamojo dalyko pavadinimas
„Žuvininkystė“ pakeistas į „Akvakultūra“, pasiūlytas naujas pasirenkamas dalykas „Avių, ožkų,
alpakų ir lamų produkcija“, kurį koordinuotų dr. V. Buckiūnienė. Veterinarinės maisto saugos
magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų programose panaikintas pasirenkamas dalykas „Gyvūnų
biotechnologija“, dalyko pavadinimas „Šiuolaikiniai mėsos, pieno ir kiaušinių kokybės vertinimo
metodai“ pakeistas į „Šiuolaikiniai maisto ir pašarų žaliavų analizės metodai“.
VF dekanė šio klausimo svarstyme nedalyvavo.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 13
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
2.3. Svarstyti Maisto mokslo 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planai.
Maisto mokslo 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planus pristatė MM SPK pirmininkė
prof. E. Bartkienė. Planuose atnaujinti dalykų kodai, koordinuojantys dėstytojai. Maisto mokslo
nuolatinių studijų programoje panaikintas dalykas “Laukinių gyvūnų mėsos gamyba“. Maisto mokslo
ištęstinių studijų II kurse dalyko pavadinimas „Žuvininkystė“ pakeistas į „Akvakultūra“, III kurse
pakeisti dalyko pavadinimai „Galvijienos, kiaulienos ir paukštienos maistinė vertė“ į „Galvijų,
kiaulių ir paukščių produkcija“, „Triušienos ir nutrijienos maistinė vertė“ į „Žvėrininkystė“.
Pasiūlytas naujas pasirenkamas dalykas „Avių, ožkų, alpakų ir lamų produkcija“, kurį koordinuotų
dr. V. Buckiūnienė. Maisto mokslo magistrantūros studijose pakeistas dalyko pavadinimas
„Šiuolaikiniai mėsos, pieno ir kiaušinių kokybės vertinimo metodai“ į „Šiuolaikiniai maisto ir pašarų
žaliavų analizės metodai“. Patikslintas “Ajurveda ir mityba“ pavadinimas „Mokslo požiūris į rytų
mitybos teorijas“. Maisto mokslo magistrantūros ištęstinių studijų programoje panaikintas dalykas
“Joga“. Humanitarinius dalykus nuspręsta nekelti į žemesnius kursus.

Tarybos nariai pasiūlė Veterinarinės maisto saugos, Maisto mokslo programų pasirenkamojo dalyko
„Bičių produktai“ keičiamame pavadinime „Bičių auginimas, jų produktai ir apiterapija“ patikslinti
žodį „auginimas“.
VF dekanė šio klausimo svarstyme nedalyvavo.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 12
Prieš: 0
Susilaikė: - 1
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS 2: tvirtinti VM, VMS ir MM 2019-2020 m. m. pasirenkamųjų dalykų studijų planus.
SVARSTYTA 3: LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedroje parengtos Aleksandr Novoslavskij,
Aistės Kabašinskienės, Sigitos Ramonaitės, Mindaugo Malakausko mokomosios knygos "Maisto
žaliavų ir produktų, geriamojo vandens ir aplinkos mikrobiologiniai tyrimai" recenzentų
kandidatūros.
Pateiktas MSKK 2019-02-12 posėdžio protokolo Nr. 3/VAF04-1-3 išrašas, VM SPK 2019-03-04
protokolo Nr. 18/19-13 išrašas, VMS SPK 2019-02-28 posėdžio protokolo Nr. 14 ir MM SPK 201903-08 posėdžio protokolo Nr. 72 išrašai.
Mokomoji knyga yra skirta LSMU VA Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos,
Veterinarinės maisto saugos ir Maisto mokslo studijų programų studentams, kurių studijų
programose numatyti „Maisto higiena“, „Maisto mikrobiologija ir rizikos analizė“ bei
„Mikrobiologija“ darbai, bei kitiems besidominantiems maisto žaliavų ir produktų, geriamojo
vandens bei aplinkos mikrobiologiniais tyrimais. Šioje mokomojoje knygoje pateikti maisto žaliavų
ir produktų, geriamojo vandens bei aplinkos mikrobiologiniai tyrimo metodai gali būti taikomi tik
mokymo tikslais.
VF Tarybos Nuolatinė studijų ir mokslo komisija mokomosios knygos recenzavimui siūlė skirti
Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos katedros doc. Antano Šarkino ir
LSMU VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo doc. Modesto
Ružausko kandidatūras. Kitų pasiūlymų VF Tarybos nariai neišsakė. Siūloma balsuoti už doc. Antano
Šarkino ir doc. Modesto Ružausko kandidatūras.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 13 (doc. Modestas Ružauskas nusišalino nuo balsavimo)
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS 3: tvirtinti Maisto saugos ir kokybės katedroje parengtos Aleksandr Novoslavskij,
Aistės Kabašinskienės, Sigitos Ramonaitės, Mindaugo Malakausko mokomosios knygos "Maisto
žaliavų ir produktų, geriamojo vandens ir aplinkos mikrobiologiniai tyrimai" recenzentų Kauno
technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijos katedros doc. Antano Šarkino ir LSMU
VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo doc. Modesto
Ružausko kandidatūras.
SVARSTYTA 4: Ketinamos vykdyti Veterinarijos studijų krypties rezidentūros studijų programos
recenzavimo formos tvirtinimas.
Veterinarijos rezidentūros studijų koordinatorė pristatė atnaujintą recenzavimo formą ketinamai
vykdyti Veterinarijos studijų krypties rezidentūros studijų programai.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 14
Prieš: 0

Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas
SPRENDIMAS 4: tvirtinti ketinamos vykdyti Veterinarijos studijų krypties rezidentūros studijų
programos recenzavimo formą.
SVARSTYTA 5: LSMU VA VF gyvūnų klinikų infrastruktūros bei įrangos atnaujinimui ir
žmogiškųjų išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų paskirstymas.
Atsižvelgiant į LSMU Tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. UT1-24-4 antrą punktą dėl iki
4,0 mln. EUR Universiteto lėšų skyrimo VA VF gyvūnų klinikų infrastruktūros bei įrangos
atnaujinimui ir žmogiškųjų išteklių potencialo plėtrai, VA kanclerio prof. M. Malakausko siūlymą ir
EAEVE ekspertų 2019 m. kovo 7 d. žodžiu pateiktas pastabas bei rekomendacijas dėl Smulkiųjų
gyvūnų klinikos plėtros, rekomenduojame skirtas lėšas (4,0 mln. EUR) panaudoti taip:
1. LSMU VA Veterinarijos fakulteto Smulkiųjų gyvūnų klinikos projektavimo ir statybų
pradžios darbams – iki 1 000 000,00 EUR;
2. LSMU VA Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikų įrangos įsigijimui – iki 2 110 000,00 EUR;
3. LSMU VA Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikų darbo užmokesčio fondo didinimui – iki
300 000,00 EUR;
4. LSMU VA Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, įskaitant
trumpalaikes ir ilgalaikes (3 klinikos veterinarijos gydytojų Europos veterinarinės medicinos
rezidentūros studijas) stažuotes – iki 590 000,00 EUR.
BALSAVIMO REZULTATAI:
Už: 12 (prof. G. Zamokas ir prof. A. Pockevičius nusišalino nuo balsavimo)
Prieš: 0
Susilaikė: - 0
Sprendimas priimtas.
SPRENDIMAS 5: pritarti LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikų
infrastruktūros bei įrangos atnaujinimui ir žmogiškųjų išteklių potencialo plėtrai skirtų lėšų
paskirstymui:
1. LSMU VA Veterinarijos fakulteto Smulkiųjų gyvūnų klinikos projektavimo ir statybų
pradžios darbams – iki 1 000 000,00 EUR;
2. LSMU VA Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikų įrangos įsigijimui – iki 2 110 000,00
EUR;
3. LSMU VA Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikų darbo užmokesčio fondo didinimui – iki
300 000,00 EUR;
4. LSMU VA Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui,
įskaitant trumpalaikes ir ilgalaikes (3 klinikos veterinarijos gydytojų Europos veterinarinės
medicinos rezidentūros studijas) stažuotes –iki 590 000,00 EUR.
Kiti klausimai: VšĮ „Praktinio mokymo ir bandymų centro“ poreikio Veterinarijos fakultetui
pagrindimas.
Veterinarijos fakulteto Tarybos pirmininkė supažindino Tarybos narius su Žemės ūkio ir veterinarijos
krypčių studijų, mokslo ir praktikos bazių galimybių studijos projektu, ragino narius teikti pastabas
ir pasiūlymus rengiant šią studiją.

_________________________________________
Posėdžio pirmininkė
prof. dr. R. Želvytė
_________________________________________
Posėdžio sekretorė
dr. M. Ivaškienė

