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GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETUI – 70
Spalio 6 d. LSMU Gyvulininkystės
technologijos fakultetas (GTF) minėjo įkūrimo ir veiklos 70 metų
sukaktį. Jubiliejinės konferencijos
„Vietinių pašarinių žaliavų panaudojimas gyvūnų mitybai: nauda ir
apribojimai, susiję su virškinimo
fiziologija bei jų įtaka produkcijos
kokybei ir gyvūnų sveikatai“ dalyvius sveikino LSMU prorektorė
mokslui prof. habil. dr. V. Lesauskaitė, LSMU VA kancleris prof. dr.
M. Malakauskas, LSMU GTF dekanas doc. dr. R. Stankevičius ir LSMU
Gyvūnų auginimo technologijų
instituto vadovas prof. habil. dr.
R. Gružauskas.
Jolanta Jonikienė

K

onferenciją organizavo GTF ir
strateginiai fakulteto partneriai:
Hohenheimo universitetas (Vokietija)
ir Vienos veterinarinės medicinos
universitetas (Austrija). Ši tarptautinė konferencija yra pradėtų darbų
tęstinumas ir organizuojama jau
aštuntą kartą. Tarptautinis bendradarbiavimas vyksta ne tik organizuojant
seminarus, konferencijas. Užsienio
universitetų mokslininkai dalyvauja
rengiant doktorantus, jie yra paskirti
konsultantais. Tai pirmiausia Vienos
veterinarinės medicinos universiteto
prof. Q. Zebeli’is ir Estijos gyvybės
mokslų universiteto dr. M. Otsas.

LSMU prorektorė mokslui prof. habil. dr. V. Lesauskaitė, LSMU VA kancleris
prof. dr. M. Malakauskas.
Pagrindinis šios konferencijos organizavimo akcentas – glaudus bendradarbiavimas su strateginiais fakulteto partneriais: „KG Group“ (Lietuva),
„Biochem“ (Vokietija), „Innovad“
(Belgija), „Baltijos enzimai“ (Lietuva). Partneriai yra ir pagrindiniai
konferencijos rėmėjai. Konferencijoje
buvo pristatyti šešiolika žodinių ir
dvidešimt aštuoni stendiniai pranešimai. Žurnalo „Veterinarija ir zootechnika“ vyr. redaktoriaus prof. habil.
dr. H. Žilinsko iniciatyva konferencijos medžiaga buvo publikuojama
šiame žurnale bei jo priede.
Konferencijos dalyviai analizavo
aktualius šiandieninės gyvulininkystės sektoriaus klausimus bei teikė

informaciją, labai vertingą eiliniam
Lietuvos vartotojui. Buvo analizuojama
pašarinių žaliavų kokybė, jos kintamumas, pašarinių priedų panaudojimo
efektyvumas gyvūnų mitybai, šiuolaikiniai technologiniai pašarinių žaliavų
apdorojimo aspektai. Aptarti svarbiausi ir aktualiausi vartotojui klausimai:
gyvūninių žaliavų – pieno, kiaulienos,
jautienos, paukštienos, medaus – produkcijos kokybė. Konferencijos dalyviai ir svečiai lankėsi GTF katedrose,
institutuose, laboratorijose, susipažino
su vykdomais projektais, naudojama
įranga ir metodais, aptarė būsimo
bendradarbiavimo temas. GTF mokslininkai vykdo ir vykdė ūkinių subjektų
užsakomųjų mokslinių darbų temas:

Prof. habil. dr. R. Gružauskas, prof. habil. dr. prof. Q. Zebeli’is, prof. habil. dr.
M. A. Grashornas.
AB „Kauno grūdai“ (Lietuva), „Innovad“ (Belgija), „Biochem“ (Vokietija),
„Phytobiotics“ (Vokietija), „Vilniaus
paukštynas“ (Lietuva), „Zujų paukštynas“ (Lietuva), APC „Europe“ (JAV),
„Kaušėnų paukštynas“ (Lietuva).
Prof. habil. dr. R. Gružauskas ir jo
komanda dėkingi partneriams, suteikusiems labai geras sąlygas vykdyti
bandymus su gyvūnais: AB „Kiaulių
veislininkystė“, E. Reimerio triušininkystės ūkiui, Dovinės žemės ūkio
bendrovei (UAB „Agrokoncernas“),
Tautkaičių žemės ūkio bendrovei
(UAB „Agrokoncernas“), AB „Vilniaus
paukštynas“, UAB „Dainiai“ ir kt.
Prof. habil. dr. R. Gružauskas GTF
70-mečio proga sakė: „Pabaigus

mokslo projektą arba kitą svarbų
darbą, plėtojant edukacines ir mokslines Universiteto veiklas kartais
norisi stabtelėti ir pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Visos mokslinės
ir edukacinės veiklos yra prasmingos
tik tuomet, jei jos vykdomos darniai,
panaudojant Universiteto galimybes
bei siekiant kuo didesnio vykdomų
darbų tarptautiškumo.“
Gyvulininkystės technologijos fakulteto įkūrimo data yra 1946 m. Tačiau
GTF ištakos siekia pačius pirmuosius
Veterinarijos akademijos įkūrimo
metus. 1938 m. buvo įsteigtas Zootechnijos institutas, kuriame dirbo
du dėstytojai: prof. K. Aleksa ir doc.
2 p.
dr. K. Alminas.

KAUNO KLINIKŲ SOCIALINĖ DARBUOTOJA ANDŽELIKA BALČIŪNIENĖ
APDOVANOTA „GERUMO ŽVAIGŽDE“
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotų „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimus“ vainikavo nugalėtojų
apdovanojimų ir nominuotųjų pagerbimo šventė. Jos metu
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė
aukščiausius ministerijos apdovanojimus, skiriamus už ypatingus nuopelnus socialinės apsaugos ir darbo srityje, įteikė
šešiose kategorijose geriausiais pripažintiems socialiniams
darbuotojams.

R

inkimuose nominuotos dvi Kauno
klinikose dirbančios socialinės
darbuotojos: Andželika Balčiūnienė,
dirbanti Kauno klinikų Vaikų ligų klinikoje, ir Aušra Mazgienė, Akušerijos
ir ginekologijos bei Neonatologijos
klinikų socialinė darbuotoja. A. Balčiūnienė apdovanota aukščiausiu
ministerijos įsteigtu įvertinimu – „Gerumo žvaigžde“.
„Socialinio darbuotojo profesinis
kelias yra sudėtingas. Juo einantis

žmogus turi būti ne tik labai stiprus,
bet kartu geranoriškas ir kantrus.
Ačiū, kad sudėtingomis situacijomis
randate geriausius sprendimus,
padedate žmonėms, skatinate juos
keistis ir, svarbiausia, tai darote
profesionaliai ir nuoširdžiai“, – sveikindama dalyvius sakė ministrė
A. Pabedinskienė.
Šiemet Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos jau trečią kartą organizuojamame konkurse sulaukta

beveik 70 kandidatūrų. Socialinius
darbuotojus geriausiųjų rinkimams
siūlė jų kolegos, artimieji, žmonės,
sulaukiantys jų pagalbos.
Vaikų ligų klinikos socialinė darbuotoja Andželika Balčiūnienė, nugalėjusi nominacijoje „Už darbą su
vaikais“, neslepia džiaugsmo: „Šis
įvertinimas skatina mane stengtis
dar labiau“. A. Balčiūnienė Kauno
klinikose teikia pagalbą lėtinėmis
arba sunkiomis ligomis susirgusiems
vaikams ir jų šeimoms, taip pat vaikams, susiduriantiems su įvairiomis
socialinėmis problemomis.
Pasak Vaikų ligų klinikos vadovo
prof. Rimanto Kėvalo, jų įstaiga neįsivaizduojama be A. Balčiūnienės
profesionaliai atliekamo darbo ir
rūpesčio, pagarbos pacientams ir
kolegoms.
LR SADM Ryšių su visuomene
skyriaus ir Kauno klinikų informacija

A.Balčiūnienė ir A.Mazgienė su SADM ministre A.Pabedinskiene.
M. Ambrazo (ELTA) ir SADM nuotr.
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BALTIJOS RADIOLOGŲ KONGRESAS 2016 M.
Spalio 6–8 dienomis viename iš seniausių Baltijos jūros uostamiesčių, Liepojoje, vyko jau 6-asis Baltijos šalių radiologų kongresas.

K

ongresas surengtas neseniai atidarytuose koncertų rūmuose „Lielais Dzintars“, pagal savo formą ir
spalvą iš tiesų panašius į milžinišką
gintaro gabalą. Šis kongresas pasižymėjo kaip niekad didele dalyvių
gausa (dalyvavo daugiau kaip 700
dalyvių iš 28 pasaulio šalių). Daugiau
kaip 1000 vietų turinčiuose rūmuose
užteko vietos ir tam tikroms mokslo
sesijoms, ir technikos bei medicinos
kompanijų parodai. Šis kongresas
vainikavo nedidelį jubiliejų – prabėgo 10 metų, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos radiologų asociacijos
nusprendė rengti bendrus Baltijos
šalių radiologų kongresus. Tokių
kongresų rengimo iniciatyvą išreiškė
Lietuvos radiologų asociacija (LRA),
neatsitiktinai pirmasis Baltijos šalių
radiologų kongresas 2006 metais
įvyko Kaune. Kaip teigė šio pirmojo
kongreso organizacinio komiteto prezidentas prof. A. Basevičius, minėto
kongreso rezultatai bei susidomėjimas tokiu renginiu pranoko visus
lūkesčius. Tad nuo 2006 metų, kas
dveji metai nuolat rengiami Baltijos
radiologų kongresai: 2008 m. Tartu
(Estija), 2010 m. – Rygoje (Latvija),
2012 m. – Vilniuje, 2014 m. – Piarnu (Estija). Šiemetiniame Liepojoje
vykusiame kongrese dalyvavo per
250 dalyvių iš Lietuvos – gydytojai
radiologai, radiologijos technologai,
rezidentai, kitų specialybių gydytojai
ir studentai. Kongresas Liepojoje
buvo jungtinis – 6-asis Baltijos šalių radiologų ir 8-asis Baltijos šalių
radiologijos technologų kongresas.

Pažymėtina, kad šiame kongrese
(tiek jį organizuojant, tiek ir rengiant mokslo pranešimus) aktyviai
dalyvavo LSMU Radiologijos klinikos
atstovai – prof. A. Basevičius (LRA
prezidentas) buvo kongreso viceprezidentas ir pirmininkavo trims
posėdžiams, prof. R. Gleiznienė (LRA
viceprezidentė) ir dr. A. Vanckavičienė (Lietuvos radiologijos technologų
asociacijos – LRTA, prezidentė) buvo
tarptautinio organizacinio komiteto
narės bei tam tikrų teminių posėdžių
pirmininkės. Moksliniame tarptautiniame kongreso komitete, parenkant
ir recenzuojant pateiktus mokslinius darbus ir numatant pranešimų tematikas, aktyviai dirbo prof.
S. Lukoševičius. Be anksčiau minėtų
LSMU atstovų, pirmininkauti tam
tikriems posėdžiams buvo paskirti
prof. I. Kulakienė ir prof. E. Monastyreckienė, doc. A. Jankauskas (beje,
doc. A. Jankausko skaityta įvadinė
paskaita kongreso atidarymo metu
apie KT ir MRT tyrimo metodikų diag
nostikos galimybes, tiriant širdies ir
kraujagyslių sistemą, sulaukė didelio
susidomėjimo ir puikių įvertinimų),
dr. R. Uktveris ir dr. E. Jonaitienė.
Greta kitų lektorių, savo pranešimus kongrese pristatė patyrę LSMU
Radiologijos klinikos gydytojai ir
mokslininkai – prof. S. Lukoševičius,
doc. R. S. Kaupas, doc. D. Mitraitė,
gyd. S. Jakštienė, jauni gydytojai ir
rezidentai – V. Burovienė, I. Matukevičiūtė, R. J. Nakaitė, I. Demenytė ir
M. Buitkus. Net aštuoni Radiologijos klinikos doktorantai (T. Budrys,

DAUGIAUSIA BALŲ –
LIETUVOS SVEIKATOS
MOKSLŲ UNIVERSITETUI

M

okslo ir studijų stebėsenos ir
analizės centras (MOSTA) Lietuvos sveikatos mokslų universitetui
skyrė didžiausius balus. Universitetas įvertintas 69 balais. Antroje vietoje – Vilniaus universitetas, surinkęs
62 balus, Vilniaus Gedimino technikos universitetas surinko 58, Kauno
technologijos universitetas – 52,
Mykolo Romerio universitetas – 45,
Klaipėdos universitetas – 37, Šiaulių
universitetas – 31 balą.
Šalies universitetai buvo vertinami
pagal tam tikrus rodiklius: mokslo

veiklą, administravimo išlaidas,
sričių, kurių vykdomos visų pakopų
studijos, skaičių ir kt.
Taip pat MOSTA vertino tam tikras
universitetų studijų kryptis. Sveikatos mokslų universitete biomedicinos kryptis įvertinta 70 balų, o socialiniai mokslai – 34 balais. Vilniaus
universitete aukštus balus surinko
technologiniai, biomedicinos, fiziniai
mokslai (70–77 balai), o socialiniai
ir humanitariniai mokslai įvertinti
prasčiau (apie 50 balų).
Parengta pagal BNS inf.

BCR organizacinio komiteto narė doc. J. Dementavičienė (VU), BCR prezidentė doc. M. Radzina (Latvija), BCR viceprezidentas
prof. A. Basevičius (LSMU) ir organizacinio komiteto narė prof. R. Gleiznienė (LSMU).
Asmeninio archyvo nuotr.
S. Šedienė, K. Valatkevičienė, D. Art
monienė, D. Golubickas, D. Mačianskytė, D. Petrova ir I. Žoštautienė)
pristatė savo mokslinių darbų rezultatus. Kongreso dalyviai pažymėjo ir
labai aktualų LSMU Endokrinologijos
klinikos doc. A. Krasauskienės pranešimą apie osteoporozės radiologinės
diagnostikos aktualijas. Aktyvumu
neatsiliko ir LSMU Radiologijos klinikos radiologijos technologai – šiems
specialistams skirtiems posėdžiams
pirmininkavo arba pranešimus skaitė
dr. A. Vanckavičienė, G. Guobytė,
J. Karolis, A. Petrauskaitė, N. Packevi-

čienė, D. Sasnauskienė, I. Šnarskytė
ir kt.
Kaip savo baigiamojoje kalboje pažymėjo šio Baltijos radiologų kongreso
organizacinio komiteto prezidentė
Latvijos radiologų asociacijos prezidentė doc. M. Radzina, šis kongresas
pasižymėjo ypač dideliu dalyvių
susidomėjimu, mokslo pranešimų
aktualumu ir nuolat stiprėjančiu trijų
Baltijos šalių radiologijos specialistų
bendradarbiavimu. Prof. A. Basevičius pratęsdamas baigiamąją kongreso prezidentės M. Radzinos kalbą,
dėkojo Latvijos kolegoms už puikų

organizacinį darbą tiek rengiant patį
kongresą, tiek numatant ir parenkant
galimus pranešimus ir pakvietė visus
kongreso dalyvius ir svečius ne mažiau aktyviai dalyvauti jau kitame,
2018 metais numatytame Lietuvoje
Baltijos radiologų kongrese. Neabejotinai Lietuvos radiologų asociacija
dės visas pastangas, kad kongresas,
kuris po dvejų metų vyks mūsų šalyje, būtų ne mažiau sėkmingas ir
aktualus bei tęsiantis puikius trijų
Baltijos šalių radiologijos specialistų
bendradarbiavimo ryšius.
AVE VITA inf.

GYVULININKYSTĖS TECHNOLOGIJOS
FAKULTETUI – 70
1 p.
1946 m. šis padalinys buvo reorganizuojamas. 1948 m. iš
šio padalinio buvo įkurtos Specialiosios zootechnikos ir
Gyvūnų veisimo su genetikos kursų katedros. Vėliau šios
katedros buvo reorganizuojamos, o 2014 m. lapkričio 1 d.
Gyvulininkystės katedra pavadinta Gyvūnų auginimo technologijų institutu, kuriame yra keturi padaliniai: Gyvūnų
produktyvumo, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės
įvertinimo, Akvakultūros laboratorijos bei Josifo Taco melžimo technologijų centras.
Institutas yra vienas pagrindinių padalinių, ugdančių
gyvulininkystės technologo kompetenciją. Tiek fakulteto,
tiek instituto darbe labai svarbus veiksnys yra tarptautiškumo didinimas. Gyvūnų auginimo technologijų instituto
vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas (buvęs ilgametis
GTF Gyvulininkystės katedros vedėjas), Paukščių lesalų ir
paukštininkystės produktų laboratorijos įkūrėjas ir vadovas), yra tarptautinių projektų autorius bei koordinatorius, daugelio disertacinių darbų vadovas. Profesorius siekia, kad kuo daugiau doktorantų parengtų disertacinius
darbus, o mokslininkai galėtų dalytis savo žiniomis ne tik
Lietuvoje, bet ir pasaulyje. „Stiprūs, kvalifikuoti, tarptautiški gyvulininkystės srities specialistai – didelis indėlis
plėtojant Lietuvos gyvulininkystę“, – pabrėžė profesorius.
Prof. R. Gružauską bendradarbiavimas su Hohenheimo universitetu (Vokietija) sieja daugiau nei 17 metų, nes Gyvūnų
auginimo technologijų instituto (tuometės Paukščių lesalų
ir paukštininkystės produktų laboratorijos) darbuotojai
dalyvavo TEMPUS (PHARE) programoje, organizuodavo bendrus mokslinius renginius bei dėstytojų ir doktorantų sta-

Konferencijos dalyviai.

Autorės nuotraukos

žuotes. Prof. R. Gružauskas ir prof. Michael A. Grashornas
2008, 2010, 2012, 2014 ir 2016 metais organizavo tarptautinius BOVA mokymo kursus „Quality of eggs and poultry
meat“, skirtus Baltijos šalių magistrantams. LSMU GTF
ir Vienos veterinarinės medicinos universiteto gyvūnų mitybos ir funkcinių augalų junginių institutu bendradarbiavimas vyksta šiek tiek trumpiau. Pagrindinis šio bendradarbiavimo akcentas – eubiotinių pašarų priedų panaudojimas
gyvūnų mitybai bei planuojamos doktorantų stažuotės. Su
minėtaisiais universitetais rengiami nauji mokslo projektai
ir mokslo renginiai, doktorantų stažuotės, išmokstama
naujų tyrimų metodų.
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MŪSŲ TIKSLAS – BŪTI ARČIAU GYVŪNŲ IR JŲ AUGINTOJŲ
LSMU Stambiųjų gyvūnų ir Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų
klinikų atstovai spalio 6–8 d. dalyvavo IX tarptautinėje miško,
medžioklės, žūklės ir gyvulininkystės technologijų parodoje
„Sprendimų ratas 2016“, kuri vyko Aleksandro Stulginskio universitete.

Jolanta Jonikienė
LSMU Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovas dr. Arūnas Rutkauskas pabrėžė, kad vasarą veterinarinės klinikos
transportas, kuriuo teikiamos ambulatorinės paslaugos, pasipuošė Universiteto atributika. Tad ir mobiliosios
veterinarinės medicinos komandos
ekipažas tapo matomas ne tik LSMU
VA, bet ir visoje Lietuvoje. „Parodose
dalyvaujame norėdami kuo didesniam žmonių ratui pristatyti savo
veiklą. Paviljone, kuriame buvo LSMU
veterinarinės medicinos klinikų stendas, netrūko įvairių rūšių stambiųjų,

smulkiųjų gyvūnų ir paukščių.
Parodos lankytojams buvo pristatyta
LSMU Veterinarijos fakulteto Stambiųjų gyvūnų ir Dr. L. Kriaučeliūno
smulkiųjų gyvūnų klinikų veiklos,
pacientų apžiūra, gydymas, konsultavimas, laboratoriniai tyrimai ir
ambulatorinės išvykos visoje Lietuvoje. Tai jau antrasis kartas šį rudenį, kada LSMU veterinarinių klinikų
darbuotojų komandos pristato savo
veiklas. Rugsėjo 9–10 d. Panevėžio
rajone, Algirdiškių parodų centre,
vykusioje Veislinių gyvūnų parodoje
LSMU veterinarinės medicinos klinikų kolektyvai ne tik reprezentavo

klinikas, bet ir renginio metu atliko
veterinarinę gyvūnų priežiūrą.
Anot LSMU Stambiųjų gyvūnų klinikos
vadovo A. Rutkausko, LSMU stendą
aplankė gausus lankytojų būrys iš
Kauno ir aplinkinių rajonų, valstybinių
institucijų: Žemės ūkio ministerijos,
Valstybinės gyvulių veislininkystės
priežiūros tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos. Teko bendrauti ir su svečiais iš kitų valstybių.
„Parodoje eksponavome ambulatorinėms išvykoms naudojamą automobilį ir gyvūnų pervežimo priekabą. Pastaruoju metu mes ne tik atsivežame
pacientus, bet ir galime atlikti gyvūnų

transportavimo paslaugas Lietuvos
teritorijoje, pavyzdžiui, į parodas arba
aukcionus. Kolegos parengė tepinėlius ir parodos lankytojams demonstravo, kokių endo- ir ektoparazitų
galime rasti pas savo augintinius.
Parodos metu buvo atliekami nemokami tyrimai parodoje eksponuojamiems gyvūnams. Dr. L. Kriaučeliūno
smulkiųjų gyvūnų klinikų kolegos ne
tik patarė lankytojams, kaip apsaugoti savo augintinius nuo tam tikrų ligų,
bet ir sudarė galimybę įsigyti gyvūnų
priežiūros reikmenų arba papildų
augintiniams. Abiejų klinikų tikslas –
būti arčiau savo klientų ir pacientų,

ŠV. PRANCIŠKAUS DIENA
Raimonda Janušauskaitė

S

palio 1 d. ketvirtą kartą Kaune
buvo minima Šv. Pranciškaus,
gyvūnų globėjo, diena. Kaune šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Jurgio
Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
minint Šv. Pranciškų ir meldžiamasi
už veterinarijos gydytojus, veterinarijos tarnybų, gyvūnų globos
organizacijų darbuotojus bei savanorius ir gyvūnų mylėtojus. Liturgijai

vadovavo apaštališkasis nuncijus
Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez
Quintana, kartu meldėsi broliai pranciškonai ir LSMU kapelionas mons.
Artūras Jagelavičius. Po šv. Mišių
vyko iškilminga eisena aplink Kauno
pilį. Po jos – gyvūnėlių laiminimas ir
šventė miesto gyventojams. Šventėje
dalyvavo LSMU akademinė sielovada,
budėjo LSMU Dr. Leono Kriaučeliūno
smulkiųjų gyvūnų klinikos gydytojai
ir LSMU VA studentų asociacija VASA.

Autorės nuotraukos

todėl ir ateityje stengsimės dalyvauti
visuose renginiuose, kuriuose bus
gyvūnai“, – pasakojo A. Rutkauskas.
Tokio pobūdžio renginių dalyviai ir
svečiai susipažįsta su LSMU veterinarinių klinikų veikla, o veterinarinės medicinos gydytojai turi galimybę pabendrauti su gyvūnų augintojais, sužinoti
iš gyvūnų savininkų lūpų dažniausias
problemas, pageidavimus ir, žinoma,
plėsti ne tik savo atliekamų paslaugų
spektrą, bet ir klientų ratą.
„Mūsų tikslas – būti arčiau gyvūnų
ir jų augintojų bei padėti apsaugoti
gyvūnus nuo tam tikrų ligų“, – po
parodos sakė dr. A. Rutkauskas.
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VETERINARINĖS MEDICINOS REZIDENTAMS ÁTEIKTI REZIDENTŪROS
PAŽYMĖJIMAI
Dr. Marija Ivaškienė,
Veterinarinės medicinos
rezidentūros studijų koordinatorė

S

palio 10 d. LSMU Veterinarijos
akademijoje Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų
krypties rezidentams įteikti rezidentūros pažymėjimai. Tai jau 9-oji
Veterinarinės medicinos rezidentų
laida. Rezidentus sveikino LSMU
Veterinarijos akademijos kancleris
prof. dr. Mindaugas Malakauskas,
Podiplominių studijų centro dekanas
dr. Juozas Kupčinskas, prodekanas
dr. Arvydas Gelžinis, Veterinarijos

fakulteto dekanė prof. dr. Vita Riškevičienė, rezidentūros programų
koordinatoriai, svečiai.
Profesinė kvalifikacija suteikta
19 veterinarijos gydytojų. Pauliui
Bušauskui suteikta veterinarijos
gydytojo genetiko, Jovitai Einorytei – veterinarijos gydytojo terapeuto, Rimvydui Falkauskui, Renaldai
Juodžentytei, Mindaugui Levickiui,
Justinui Gerčui – veterinarijos
gydytojo ginekologo, Dobilui Jonušui – veterinarijos gydytojo epidemiologo, Indrei Juknienei, Urtei
Liaudanskaitei – veterinarijos gydytojo hematologo toksikologo, Vesla-

J. Jonikienės nuotr.
vai Kaikarienei, Vytautui Stankui,
Nerijui Vaitkui, Rokui Proscevičiui,
Dmitrij Kvitkai – veterinarijos gydytojo chirurgo, Agnetai Karpovaitei –

veterinarijos gydytojo virusologo,
Brigitai Kavaliauskienei – veterinarijos gydytojo parazitologo, Donatui
Neverauskui, Tadui Sabaliauskiui –

veterinarijos gydytojo patologo,
Eglei Raupelytei – veterinarijos
gydytojo mikrobiologo profesinė
kvalifikacija.

koncertinį turą po Ameriką ir atvykusiu į Baltimorės šokių šventę.
Daugiau koncertų surengėme ir kituose miestuose: Niujorke, Ročesteryje,
Klivlende, Čikagoje. Džiaugiamės
maloniomis pažintimis su Ročesterio,
Klivlendo, Čikagos lietuvių bendruomenėmis. Mus sutiko labai šiltai ir
emocionaliai, bendruomenės narius
mokėme folklorinių šokių ir dainų, o
po koncertų mus pasitikdavo gausus
lietuviškų patiekalų ir gardumynų
stalas.
Lankėme ir Niagaros krioklį. Šis milžiniškas kerinčio grožio krioklys yra
žinomas visame pasaulyje ir tikrai
nepalieka abejingų. Toliau – Čikaga.
Tai miestas, kuriame gyvena daugiausia lietuvių. Didelis, pulsuojantis
megapolis, įkurtas ant Mičigano ežero
kranto ir turintis visko, ko tokio dydžio miestas ir privalo turėti – įspūdingų dangoraižių, pasaulinio lygio
muziejų, teatrų, smėlėtų paplūdimių,
didelių parkų. Šokome po atviru
dangumi pačioje gražiausioje miesto
vietoje – vienoje scenos pusėje nusidriekę dangoraižiai, kitoje – įspūdingo
dydžio Mičigano ežeras.
Norėtume padėkoti visiems, prisidėjusiems prie mūsų metų kelionės.

Pati didžiausia padėka ansamblio
meno vadovams: Kazimierui Kondratavičiui – už ilgametį auklėjimą
apie lietuvybę ir tikrąsias vertybes,
Silverijai Gusaitei – už didelį darbą ir
kantrybę rengiant programą tautinių
šokių šventei ir koncertams, maestro
Ričardui Monkevičiui – už sukurtą
puikią nuotaiką repeticijų metu, vokalo vadovei – Rasai Kazakevičienei,
instrumentinės grupės vadovui – Gintarui Vilčiauskui už patį didžiausią
indėlį organizuojant kelionę, už iniciatyvą ir didžiulį norą mus užkrėsti
šia svajone ir ją įgyvendinti! Už šiltą
priėmimą dėkingi Ročesterio bendruomenės pirmininkei Skirmantei ir
visiems jos nariams, Klivledo, Čikagos
bendruomenėms, ypač Amerikos
lietuvių jaunimo namų bendruomenei
už jaukius namus ir svetingumą Čikagoje, gerbiamam Lietuvos konsului
Čikagoje Marijui Gudynui, Kultūros
centro vadovei Monikai Miliūtei – už
ansamblio vardo garsinimą koncertų
metu ir ne tik, ansamblio pirmininkei
Ievai Vaikasaitei – už tikrą ir nuoširdų
rūpestį, pagalbą vadovams. Šios kelionės įspūdžiai nepamirštami!
Tautinių šokių ir muzikos ansamblis
„Ave Vita“

LIKIMO AMERIKA
Kiekvienais metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tautinių šokių ansamblis „Ave Vita“ vyksta į svečias šalis ne tik pakeliauti, bet ir atstovauti savo Universitetui šalį tarptautiniuose
šokių ir dainų festivaliuose. Šiais metais galime pasigirti kelione,
kokios nė vienas kolektyvo narys dar tikrai neturėjo.

Ansamblio archyvo nuotraukos

J

ungtinės Amerikos Valstijos – ne
vienus metus lauktas, ne vienus
metus organizuotas, visą kolektyvą
dar labiau suartinęs bendras projektas. Jis pareikalavo nemažai išbandymų, nes kelionė ten – už Atlanto – iš
pradžių atrodė ne visiems pasiekiama. Pasirinkome neįprastą ir daug
iššūkių reikalaujantį kelią – pradedant
dalyvavimu TV3 televizijos projekte
„Kadagys“, kitais pasirodymais ir
rėmėjų paieškomis. Šokome įvairiose
šventėse, taip pat ir Žalgirio arenoje
pilnoje gausybės krepšinio sirgalių.
Mūsų kelionė prasidėjo ne itin sklandžiai. JAV sostinę Vašingtoną turėjome
pasiekti skrydžiu per Stambulo Ata-

tiurko oro uostą, esantį Turkijoje. Jau
prieš skrydį buvome informuoti, kad
Stambule įvyko teroristinis išpuolis.
Mūsų skrydis buvo atidėtas. Iškilo
didžiulės dvejonės, ar mums pavyks
pasiekti svajonių šalį. Likimas pokštavo, bet kas dar mūsų laukė, niekas
net negalėjo įsivaizduoti.
Emocijos, neišdildomi įspūdžiai ir
šypsenos, sutikti žmonės, Amerikos
lietuviai dar ilgai paliks prisiminimuose. Ši kelionė visus pakylėjo ir
pastūmėjo toliau žavėtis savo šalies
tautiškumu, liaudies šokiu ir daina,
mūsų tautos vienybe. Kokie nuoširdūs, paprasti ir dosnūs lietuvaičiai
Amerikoje!

Pagrindinis kelionės tikslas – XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių
šventė „Šaukia ten tave kelionė“,
Baltimorėje. Unikali ir dinamiška Baltimorė didžiuojasi Amerikos lietuvių
paveldu, vaizdais ir istorija. Per Antrąjį
pasaulinį karą į Ameriką atvyko šimtai
tūkstančių lietuvių: kūrė lietuviškas
šeimas, steigė lituanistines mokyklas,
įkūrė lietuviškas parapijas, organizavo
šokių, teatro ir choralines grupes, kad
išlaikytų gyvą tautos paveldą. Tautiniai
šokiai ypač jungė išeivius. Ansambliečius aplankė nenusakomas jausmas – pažinti šiuos žmones, pajausti
begalinę jų meilę kultūros paveldui.
Pirmąją tautinių šokių šventę Čikagos
lietuvių bendruomenė organizavo
prieš 50 metų. Iš Lietuvos atvykstantys mokytojai ir choreografai padeda
puoselėti tautinį meną. Šiemet tautinių šokių šventėje dalyvavo apie
1800 dalyvių iš JAV, Kanados, Švedijos,
Izraelio, Anglijos. LSMU tautinių šokių
ansamblis „Ave Vita“ ir Panevėžio tautinių šokių ansamblis „Grandinėlė“,
vadovaujamas Zitos Rimkuvienės –
vieninteliai kolektyvai, atvykę iš Lietuvos. Kolektyvo nariai turėjo puikią
galimybę susipažinti ir koncertuoti su
Jurgiu Didžiuliu, tuo metu surengusiu
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„MUZIKOS SPARNAIS – 2“
L

ietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų vokalinis
ansamblis „Kolegės“ per ilgus 47 kūrybinės veiklos metus surengė ne vieną
dešimtį koncertų Lietuvoje ir už jos
ribų. Tai nuolatinis festivalių, konkursų, meno švenčių dalyvis, savo pasirodymais ne kartą džiuginęs Estijos,
Belgijos, Olandijos klausytojus. Ansambliui 3 kartus pripažintas geriausio
Kauno miesto vokalinio ansamblio
vardas. Laureatų ir diplomantų vardus
„Kolegės“ pelnė ir respublikiniuose –
„Šventosios gaidos“, „Pavasarinės
dainos“ ir „Sidabrinių balsų“ (1981,
1997, 2001, 2005, 2010, 2016) – konkursuose.
2016 m. pavasarį vykusiame „Sidabrinių balsų“ respublikiniame konkurse
ansamblis „Kolegės“ įvertintas II laipsnio diplomu ir jam suteikta II kategorija. Mėgėjų meno kolektyvų kategorijos
yra keturios. Konkursai „Sidabriniai
balsai“, kuriuose nustatomas vokalinių
kolektyvų meninis lygis vyksta kas 5
metai. II kategorija suteikiama aukšto
meninio lygio meno kolektyvui, kuris
respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose įvertintas 70–84
balais bei kurio veikla ir rezultatai
visiškai atitinka Kategorijų suteikimo
mėgėjų meno kolektyvams nustatytus
kriterijus: laureato, diplomanto vardų
pelnymą tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose,
festivaliuose. (Nuostatai patvirtinti
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ÁV145).
Spalio 1 d. ansamblis „Kolegės antrą
kartą dalyvavo Anykščių kultūros centre vykusioje Lietuvos medicinos įstaigų darbuotojų meno ir kūrybos šventėje „Muzikos sparnais – 2“. Šventinį
koncertą pradėjo solistas – šio renginio

iniciatorius ir organizatorius Anykščių
ligoninės vyriausiasis gydytojas Dalis
Vaiginas, kuris sudainavo dvi dainas.
Studijuodamas vyriausiasis gydytojas
buvo estradinio ansamblio muzikantas
ir solistas. Tad puikiai padainuotas dainas ir gražų meninės kūrybos vakarą
skyrė į šventę susirinkusiems Lietuvos
medicinos įstaigų kolegoms ir miesto
klausytojams, išsiilgusiems nuoširdžiai
skambančių poezijos posmų ir skambių dainų.
Lietuvos medicinos įstaigų darbuotojų
meno mėgėjų ir kūrybos šventės tradicija kultūros istorijos vingiuose buvo
nutrūkusi, bet prieš metus vyriausiojo
gydytojo Dalio Vaigino ir Anykščių
kultūros darbuotojų iniciatyva buvo
sėkmingai atgaivinta. Tai jau antroji
tokia muzikuojančių medikų šventė,
vykusi Anykščiuose. Šventės įdėja –
per tradicijas puoselėjančią kultūrinę
veiklą stiprinti bendruomeniškumą,
o ne siekti aukštų meninių rezultatų.
Šventėje „Muzikos sparnais – 2“ mėgėjų meno kolektyvų dalyviai gavo nemažai patirties stebėdami įspūdingus
kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymus,
stebinusius savo nuoširdumu, meninių
žanrų įvairove, meistriškumu ir profesionalumu.
Koncerto dalyvius pristatinėjo renginių
organizatorė Jolanta Pupkienė. Šventinėje scenoje savo meninius gebėjimus
panoro išbandyti Anykščių rajono savivaldybės ligoninės, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninės Kauno
klinikų, Vilniaus miesto Antakalnio
poliklinikos, Respublikinės Vilniaus
psichiatrijos ligoninės, Radviliškio r.
PSPC, Plungės r. savivaldybės ligoninės, Druskininkų ligoninės, Šilutės
kultūros ir pramogų centro, Vilkaviškio
PSPC, Joniškio ligoninės mėgėjų meno
kolektyvai ir solistai.

VISUOTINIS DOKTORANTŲ IR MOKSLINIŲ VADOVŲ
SUSIRINKIMAS

Tikra laimė buvo paviešėti medicinos
darbuotojų meno ir kūrybos renginyje,
kurio metu įvairios sudėties meno
kolektyvai turėjo galimybę koncertuoti
gausiai susirinkusioje klausytojų salėje
ir kiekvienam dainininkui paliko neišdildomą įspūdį ir naujai papildė dainavimo patirtį. „Kolegės“ turėjo puikią
galimybę save pristatyti kolegų medikų atlikėjų nekonkursiniame koncerte,
kuriame jų pasirodymas sulaukė didelių ovacijų ir pagyrų. Meninį ansamblio
pasirodymą papuošė gydytojos Virginijos Kazlauskienės jautriai perteiktos
Janinos Degutytės eilės. Koncerte buvo
galima pasidžiaugti medicinos įstaigų
darbuotojų atlikėjų menine įtaiga ir
juntamu nuoširdumu, balsų darnumu,
dinamiškumu.
Koncerto „Muzikos sparnais – 2“ pabaigoje renginio vedantieji, organizatoriai ir šeimininkai, rėmėjai ir partneriai
padėkojo ir įteikė padėkos raštus bei
atminimo dovanėles visiems kolektyvams ir solistams.
Tai buvo nuostabi šventė, brangi kiek
vienam dalyviui ir klausytojui, kuri
atgaivino medicinos įstaigų meno
mėgėjų papročius ir tradicijas. Mes
džiaugiamės ir didžiuojamės, kad
tapome šios puikiai organizuotos
šventės dalimi.
Vokalinio ansamblio „Kolegės“ inf.

OLIMPINIAI METAI NE TIK OLIMPIEČIAMS
Irena Plioplienė

N

e vienas LSMU sporto mylėtojas
žino kasmetines, tradicija tapusias
krepšinio varžybas: „Fuksai“ – „Absolventai“ rugsėjo 15 d. startavo 35-ąjį
kartą. Naujųjų mokslo metų pradžiai
pažymėti renginyje dalyvavo ne tik
sportininkai. Sveikinimo, paskatinimo
žodžius tarė ir sėkmės studijose bei
sporte linkėjo Medicinos fakulteto
dekanas prof. Algimantas Tamelis,
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidentas doc. Česlovas Garbaliauskas. LSMU SA prezidentas Laurynas
Jarukas įteikė statulėles „LSMU garbė
2016“ SLF III k. studentui Gyčiui Stankevičiui, iškovojusiam liepos mėn.
Europos studentų žaidynėse 50 m
ir 100 m nugara plaukimo rungtyse

bronzos medalius, ir SLF doktorantui,
LR studentų lengvosios atletikos rinktinės nariui Ryčiui Sakalauskui.
Lauktų krepšinio varžybų pradžią paskelbė LSMU Sporto instituto vadovas,
šių metų vasaros olimpinių žaidynių
Lietuvos krepšinio rinktinės gydytojas,
„Absolventų“ komandos kapitonas
prof. dr. Rimtautas Gudas. Renginio
vedėjai SLF studentai – Monika Marcinkėnaitė ir Deividas Rutkauskas –
pristatė žaidėjus ir aikštės teisėjus.
Nuo pirmųjų žaidimo minučių varžybos sukėlė daug emocijų, nes kova
vyko taškas į tašką. Taiklių metimų
netrūko. Prizus rezultatyviausiems
komandų žaidėjams: „Absolvento“ –
Sporto instituto doc. Laimonui Šiupšinskui (10 tšk.), „Fukso“ – SLF pirmakursiui Karoliui Mockui (14 tšk.) įteikė
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SLF dekanė prof. Jūratė Macijauskienė.
Rungtynių intriga – kuri komanda nugalės, baigėsi rezultatu 55 : 51 „Absolventų“ naudai, nors pirmakursiai kovojo iki
paskutinės varžybų sekundės. Rungtynių pertraukos tarp dviejų kėlinių metu
žiūrovai stebėjo metimų į krepšį konkursus. Geriau sekėsi „Absolventams“.
Kovingiausio žaidėjo prizas atiteko SLF
studentui Deimantui Knietai.
Sporto centras dėkoja šaunioms savanorėms SLF studentėms – Eglei Laurinavičiūtei, Agnei Bušauskaitei, Monikai Šaulytei – ir renginio vedėjams už
nuoširdų indėlį organizuojant šventę.
Linkime pirmakursiams atkaklumo
įveikti visus studijų iššūkius, o sporte – siekti savų olimpinių aukštumų.
Visiems pavyzdys – „Absolventų“
komanda.

Spalio 26 d. 14 val. Mokomojo laboratorinio korpuso prof. Z. Januškevičiaus
auditorijoje vyks Visuotinis doktorantų ir mokslinių vadovų susirinkimas
Darbotvarkė
14.00–14.05 val. Sveikinimo žodis. Rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.
14.05–14.15 val. Doktorantūros studijos LSMU. Prorektorė mokslui prof. Vaiva
Lesauskaitė.
14.15–14.50 val. Daktaro diplomų ir padėkų moksliniams vadovams iškilmingas
įteikimas. Rektorius prof. Remigijus Žaliūnas ir prorektorė
mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė.
15.00–15.30 val. Įrodymais pagrįsta medicina ir įrodymų lygmenys. Prof. Žilvinas Dambrauskas, prof. Antanas Gulbinas.
15.30–15.45 val. LSMU Mokslo fondo parama doktorantų moksliniams tyrimams. Dr. Rūta Vosyliūtė.
15.45–15.50 val. Mokslinių straipsnių publikavimo išlaidų apmokėjimo galimybės iš LSMU Mokslo fondo ir LMT. Doktorantė Ugnė Spancernienė.
15.50–15.55 val. LSMU Atviro fondo parama doktorantūros studijų tarptautiškumui. Dr. Rūta Vosyliūtė.
15.55–16.15 val. Doktorantų tarybos ataskaita ir rinkimai. Doktorantas Rokas
Jurkonis.
Mokslo centras

DISERTACIJOS GYNIMAS
Lapkričio 23 d. 13 val. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Naujausių
farmacijos ir sveikatos technologijų centro 205 auditorijoje (Sukilėlių pr. 13,
LT-50009 Kaunas) viešajame medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje
bus ginama Danos Myrzaliyevos daktaro disertacija „Ankstyvu krūties vėžiu
sergančių pacienčių germinacinių polimorfizmų prognozinės vertės tyrimas“
(biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Mokslinė vadovė – prof. dr. Elona Juozaitytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Medicinos mokslo krypties taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Nariai:
Prof. dr. Antanas Gulbinas (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Arturas Inčiūra (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Prof. dr. Janina Didžiapetrienė (Nacionalinis vėžio institutas, biomedicinos
mokslai, medicina – 06B)
Doc. dr. Ainur Akilzhanova (Nazarbayevo universitetas (Kazachstanas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)
Su disertacija galima susipažinti LSMU Bibliotekoje (Eivenių g. 6, LT-50161
Kaunas) ir internete http://www.lsmuni.lt
Mokslo centras

II TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „FIZINIAI
PRATIMAI SVEIKATINIMUI IR REABILITACIJAI“
(„EXERCISE FOR HEALTH AND REHABILITATION“)
Kviečiame į II tarptautinę mokslinę konferenciją „Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai“ („EXERCISE FOR HEALTH AND REHABILITATION“), kuri vyks
lapkričio 11 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete Tilžės g. 18, Kaunas.
Dalyvių registracija 8.00–9.00 val.
Konferencijoje bus nagrinėjamos aktualios, naujaisiais moksliniais tyrimais
pagrįstos sveikatinimo ir reabilitacijos fiziniais pratimais temos.
Kviečiame kineziterapeutus, ergoterapeutus, fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojus, sporto medicinos gydytojus, trenerius ir visus, kurie domisi sveikatos
stiprinimu bei reabilitacija.
Konferencijos dalyviams bus išduodami 8 akademinių valandų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pažymėjimai.
Tezės konferencijai yra priimamos iki spalio 24 d.
Konferencijos programą, informaciją apie registraciją, tezių pateikimą ir kitą aktualią
informaciją rasite konferencijos tinklalapyje: www.healthrehabconference.eu
LSMU Sporto institutas, Lietuvos sporto medicinos federacija

PADĖKA

D

ėkoju gerb. Vyteniui Ivanauskui – LSMU MA Širdies, krūtinės ir kraujagyslių
chirurgijos klinikos chirurgui – už man atliktą operaciją, už kiekvieną drąsinamą ir nuoširdų žodį, už brolišką rūpinimąsi gydant ir palydint į sanatoriją.
Ačiū visiems klinikos darbuotojams, padėjusiems man sveikti. Sėkmės Jums,
daktare Vyteni, tolesniame Dievo pašauktame sudėtingame darbe.
Buvęs pacientas Valdas Maceina su šeima (Marijampolė)

D
A. Jarušaičio nuotr.

ėkoju visam Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriaus personalui už ypatingą
dėmesį ligoniui ir kultūrą.
Visas kolektyvas pasišventęs tam darbui.
Dėkoju už Jūsų gerumą.
Su pagarba Jūratė Pašilienė (Telšiai)
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INFORMACIJA
Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalele ji lengvesnė Jums bus…

VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas,
SKELBIA VIEŠĄJĮ KONKURSĄ EITI ŠIAS DĖSTYTOJŲ IR MOKSLININKŲ PAREIGAS:
Medicinos akademijoje:
Medicinos fakultete:
■ 2 profesorių (1,0 et. ir 1,0 et., mokslo kryptis – edukologija), 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – filologija) ir
1 lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – filologija) Kalbų ir
edukacijos katedroje,
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Intensyviosios terapijos klinikoje,
■ 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Skubiosios medicinos klinikoje,
■ 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Širdies,
krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje.
Odontologijos fakultete:
■ 1 profesoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – odontologija)
Burnos priežiūros ir vaikų odontologijos klinikoje,
■ 1 profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – odontologija)
Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.
Slaugos fakultete:
■ 1 profesoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – slauga) Reabilitacijos klinikoje.
Visuomenės sveikatos fakultete:
■ 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – sociologija) ir 1
lektoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata)
Socialinių ir humanitarinių mokslų katedroje.
Veterinarijos akademijoje:
Veterinarijos fakultete:
■ 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et., mokslo kryptis –
veterinarija) Stambiųjų gyvūnų klinikos Gyvūnų reprodukcijos laboratorijoje.
Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato 2016 m. birželio 17 d. nutarimu Nr.75-08 patvirtintą
kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo
darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir
mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką
www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomsužimti/.
Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Gebėti dėstyti:
profesinę terminiją lotynų kalba ir edukologijos dalykus
(profesoriaus pareigoms eiti), profesinę terminiją lotynų
kalba (docento pareigoms eiti), specialybės kalbą ir lietuvių
kalbos kultūrą (lektoriaus pareigoms eiti) – Kalbų ir edukacijos katedroje. 2. Darbo patirtis dėstant Intensyviosios
terapijos dalykus lietuvių ir anglų kalbomis – lektoriaus

pareigoms eiti Intensyviosios terapijos klinikoje. 3. Galiojanti medicinos praktikos licencija (gydytojo anesteziologo
reanimatologo – Intensyviosios terapijos klinikoje, gydytojo
kardiologo – Skubiosios medicinos klinikoje, gydytojo kraujagyslių chirurgo – Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos
klinikoje, gydytojo vaikų odontologo – Burnos priežiūros ir
vaikų odontologijos klinikoje, gydytojo odontologo ortopedo – Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje) dėstytojo
pareigoms eiti. 4. Ergoterapeuto profesinė kvalifikacija,
gebėjimas vadovauti ergoterapijos studentų praktinei bei
mokslinei veiklai, darbo patirtis dėstant ergoterapijos
studijų dalykus studentams – profesoriaus pareigoms eiti
Reabilitacijos klinikoje. 5. Darbo patirtis dėstant: Medicinos
sociologiją (docento pareigoms eiti), Medicinos filosofiją
ir Sveikatos etiką (lektoriaus pareigoms eiti) Socialinių ir
humanitarinių mokslų katedroje. 6. Darbo patirtis atliekant
rektinius mėsinių galvijų tyrimus bei spermos kokybės
įvertinimą; mokėti atlikti ultragarsinius lytinių organų
tyrimo metodus.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass
formą).
5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą ir svarbiausių
straipsnių kopijas (jei siekiama pirmą kartą Universitete
užimti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas publikacijų
po daktaro disertacijos gynimo sąrašas).
6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio
vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu – nuorašus,
patvirtintus notaro.
7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutik
rinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei
dokumentai siunčiami paštu – nuorašus, patvirtintus notaro.
8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei
telefono numerį.
Dokumentus pateikti iki 2016 m. lapkričio 14 d. Personalo
tarnybai (I a., kab. Nr.104), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.
Papildoma informacija pateikta Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto tinklalapyje www.lsmuni.lt. Pasiteirauti: tel.
(8 37) 32 72 70.
Prof. Remigijus Žaliūnas, Rektorius

Nuoširdžiausia užuojauta nuo filialo
Onkologijos ligoninės Radiologinės diagnostikos
skyriaus darbuotojų gydytojai
Daliai Živilei Jurašienei mirus mylimam vyrui.
Skaudžią netekties valandą dėl vyro mirties
užjaučiame gydytoją radiologę Dalią Živilę Jurašienę.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės bendradarbiai

ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ EITI ŠIAS PAREIGAS:
■ Gydytojo onkologo chemoterapeuto 0,25 et. Onkologijos ir hematologijos
klinikoje;
■ Gydytojo onkologo radioterapeuto 1,0 et. Onkologijos ir hematologijos klinikoje.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: aukštasis universitetinis išsilavinimas, galiojanti atitinkama medicinos praktikos licencija.
■ Vyresniojo slaugytojo-slaugos administratoriaus (1,0 et.) Neurochirurgijos
klinikos Galvos smegenų chirurgijos skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai vyresniajam slaugytojui-slaugos administratoriui:
slaugos studijų baigimo diplomas, galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo
licencija, ne mažesnis kaip 3 metų medicininis darbo stažas.
■ Vyresniojo radiologijos technologo (1,0 et.) Radiologijos klinikos Rentgeno
skyriuje.
Kvalifikaciniai reikalavimai vyresniajam radiologijos technologui: slaugos arba
biomedicinos diagnostikos studijų baigimo diplomas, radiologijos technologo
specializacijos arba kvalifikacijos pažymėjimas, ne mažesnis kaip 3 metų
medicininis darbo stažas.
Prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopiją, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą bei turimą specialybę ir kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų kopijas, (rekomendacijas), pateikti Kauno klinikų
Žmogiškųjų išteklių tarnybai per 10 dienų nuo paskelbimo datos.
Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Generalinis direktorius

Viešasis pranešimas!
Spalio 24 d. 14.00 val. LSMU MA Akių ligų klinikos lektorė dr. Rasa Liutkevičienė
Akių ligų klinikos P. Avižonio auditorijoje skaitys viešąjį pranešimą „Amžinės
geltonosios dėmės degeneracijos sąsajos su lipidų apykaitoje dalyvaujančių
genų polimorfizmu“.

