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LVGA Valdybos posėdis 

 

Kaunas  

2019-12-20 

Protokolo Nr. 2 

Išrašas  

 

 

Dalyvauja: Prezidentas Audrius Kučinskas, Petras Tamašauskas, Kęstutis Patašius, Eglė 

Kvedaraitė, Girmantas Gumauskas.  

 

Svarstyta: posėdžio dienotvarkė 1. Kvalifikacijos kėlimas 2020; 2. Kuro normos ir apskaita; 3. 

Maisto kontrolės sekcijos nariai; 4. Stojimas į LVGA. 

Nutarta: tvirtinti posėdžio dienotvarkę.  

 

Svarstyta: Kvalifikacijos kėlimas Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos nariams 2020 metais, 

kvalifikacijos seminarų metu nenaudoti popierinių sertifikatų.  

Nutarta: Registruoti seminarus LVGA ir suteikti registracijos numerį po vertinimo ir gauti pajamas 

pagal LVGA įstatus, t.y. 30 EUR už akademinę valandą. Visiems seminarus registruojantiems 

organizatoriams rekomenduoti nenaudoti popierinių sertifikatų, o LVGA rengiamuose seminaruose 

ir konferencijose nenaudoti popierinių sertifikatų ir kvalifikacijos kėlimo valandas pateikti 

elektroniniu .pdf formatu, dokumentą išsiunčiant kvalifikaciją kėlusiam gydytojui el.paštu.   

Balsavimas:  Už   5                           Prieš     0                      Susilaikė        0 

 

 

Svarstyta: Kuro normos ir jų apskaita, yra įstatymas dėl kuro normų ir jo pakeitimas, galiojančių 

formulių ir skaičiavimų nėra. Rekomenduojama skaičiuoti pagal institucijos valdybos narių 

susitarimą. Narių (A. Lūža ir P. Tamašauskas) transporto priemonių išlaidų paskaičiavimas, kai 

kelionė planuojama LVGA tikslais. 
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Nutarta: A. Lūžai vykstant į ŽŪR posėdžius ir P. Tamašauskui vykstant į posėdžius mokėti 0,20 

EUR už vieną kilometrą mokestį, reikalinga perrašyti automobilio panaudos sutartis. LVGA 

transporto priemonei Citroen C5 taikyti gamintojo rekomenduojamas kuro sąnaudas, t.y. Vasaros 

periodo vidurkis: 7,2 l/100 km, žiemos periodo norma +10%, t.y. 7,9 l/100 km.  

 

Svarstyta: prezidento prašymas asmeniniams tikslams naudoti LVGA transporto priemonę, 

atskiriant LVGA ir asmeniniais tikslais organizuojamas keliones.  

Nutarta: Leisti prezidentui asmeniniais tikslais naudoti LVGA transporto priemonę, pildant kelionės 

lapus. Transporto priemonę naudojant asmeniniais tikslais, kuras apmokamas asmeniškai.   

Balsavimas:                  Už     5;                           Prieš      0;                               Susilaikė       0 

 

 

Svarstyta: Maisto kontrolės sekcijoje mažėja narių, nes pagal LVGA įstatus nariais gali būti tik 

veterinarinės medicinos studijų diplomą turintys asmenys. Maisto kontrolės ir saugos specialistus 

šiuo metu ruošia ir kiti universitetai. 

Nutarta: artimiausio suvažiavimo metu keisti įstatus. 

 

 

Svarstyta: Stojimas į LVGA šiuo metu reikia asociacijos nario rekomendacijos, prezidento siūlymu 

pakeisti šią tvarką ir priimti visus norinčius kolegas į asociaciją.  

Nutarta: artimiausio suvažiavimo metu keisti įstatus. 

 


