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Pirmininkauja: Girmantas Gumauskas 

Sekretorė: Vilma Zigmantaitė  

 

Dalyvauja:  

Girmantas Gumauskas 

Audrius Kimontas  

Valdas Pavilionis  

Petras Tamašauskas 

Zigmas Neverdauskas 

Jonas Gintautas 

Algimantas Lūža 

Sigitas Japertas  

Audrius Kučinskas  

 

Dienotvarkė:  

1. Kvalifikacijos kėlimo aprašo pakeitimas 

2. Mato Veito paminėjimo renginys 

a. Naujos knygos Mato Veito Raštai leidimas  

3. Žygis Už švarią Lietuvą 

 

1. Klausimu svarstyta: Siūlyti atlikti pakeitimus dokumente Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos Direktorius įsakymo: Dėl veterinarijos gydytojų, turinčių 

veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo: 

K e i s t i:  

II skyriaus  

4 punktą: Kvalifikacijos kėlimo formos ir renginiai: kursai, mokymai, seminarai, konferencijos, stažuotės, 

straipsnių, mokslinės ar metodinės medžiagos veterinarijos klausimais rengimas ir skelbimas, dalyvavimas 

veterinarijos srities moksliniuose tiriamuosiuose projektuose, vadovavimas veterinarijos specialybės studentų 
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gamybinei praktikai ar veterinarijos gydytojams rezidentams ar doktorantams, mokymasis veterinarinės medicinos 

rezidentūroje ar internatūroje  ar doktorantūroje.  

III skyriaus 

14 punkto 2 papunktį: vienos akademinės valandos trukmės paskaitos / pranešimo 

parengimas ir skaitymas kursuose, seminaruose, mokymuose, konferencijose, stažuotėse - 5 

valandos; 

14.2.1. lietuvių kalba – 5 valandos, 

14.2.2. užsienio kalba – 10 valandų; 

 

14 punkto 3 papunktį vienos akademinės valandos trukmės praktinio užsiėmimo seminaruose, 

kursuose, mokymuose, konferencijose ar stažuotėse vedimas – 2 valandos; 

14.3.1. lietuvių kalba – 2 valandos, 

14.3.2. užsienio kalba – 3 valandos; 

 

14 punkto 4 papunktį:  parengta ir paskelbta metodinė medžiaga veterinarijos klausimais, 

išspausdintas straipsnis veterinarijos tema laikraštyje, žurnale ar panašaus pobūdžio leidinyje – 3 

valandos;  

14.4.1. lietuvių kalba – 3 valandos, 

14.4.2. užsienio kalba – 6 valandos; 

  

14 punkto 5 papunktį:  išspausdintas straipsnis veterinarijos klausimais moksliniame leidinyje 

(įskaitant žurnalą) – 10 valandų; 

14.5.1. lietuvių kalba – 10 valandų, 

14.5.2. užsienio kalba – 15 valandų; 

 

14 punkto 6 papunktį: darbas su praktiką atliekančiais veterinarijos specialybės studentais – 1 

mėnuo – 10 valandų;  

14.6.1. aukštųjų universitetinių mokyklų – 10 valandų, 

14.6.2. aukštųjų neuniversitetinių mokyklų – 7 valandos; 

 

14 punkto 8 papunktį: mokymasis vienerius metus veterinarinės medicinos doktorantūroje ar 

rezidentūroje ar internatūroje – 16 valandų; 

14 punkto 9 papunktį: vadovavimas vienerius metus veterinarinės medicinos doktorantams ar 

rezidentams, internams – 16 valandų. 

15 punktą: Jei metodinės medžiagos, straipsnio autoriai yra keli, valandų skaičius nustatomas 

bendrą valandų skaičių dalijant iš autorių skaičiaus. Straipsniai ir metodinė medžiaga, parengti 

per paskutinius dvejus metus iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo, įskaitomi į kvalifikacijos 

kėlimą. Straipsnio apimtis turi būti ne mažesnė kaip du A4 formato lapai (ne mažiau kaip 3000 

spaudos ženklų, įskaitant tarpus), įskaitant iliustracijas, lenteles, schemas, metodinės medžiagos 

apimtis – dešimt A4 formato lapų. 

IV skyriuje Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo apskaita 
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S i ū l y t i įtraukti punktą, reglamentuojantį daugiau nei 30 metų veterinarijos praktikos licenciją 

turintiems veterinarijos gydytojams mažinti reikalingų surinkti valandų skaičių per 24 mėn., 30 

procentų – t.y. 22 kvalifikacijos kėlimo valandas arba po 11 valandų per metus.  

VI skyriaus  

35 punktą: Veterinarijos gydytojas, turintis ir veterinarijos praktikos licenciją, ir fizinio asmens 

veterinarinės farmacijos licenciją, dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginyje, kuris atitinka šio 

Tvarkos aprašo ir Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos licenciją, kvalifikacijos 

kėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 

2006 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. B1-601 „Dėl Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos 

licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Fizinių asmenų, turinčių 

veterinarinės farmacijos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas), nuostatas, gali 

deklaruoti tik pagal šį Tvarkos aprašą arba pagal Fizinių asmenų, turinčių veterinarinės 

farmacijos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą pagal atskirų licencijų kvalifikacijų 

kėlimo aprašus.  

 

P r i d ė t i papildomą punktą kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo priede Veterinarijos 

gydytojo kvalifikacijos kėlimo deklaracijoje  

VETERINARIJOS GYDYTOJO KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 

DEKLARACIJA 

  

___________ 
(Data) 

  
Deklaruojamas laikotarpis nuo _________________iki_______________________________________ 

Gyvenamoji vieta ______________________________________________________________ _______ 

Veterinarijos praktikos licencijos išdavimo data, numeris ___________________________________ 

Darbovietės, kurioje veterinarijos gydytojas verčiasi privačia veterinarijos praktika, pavadinimas ir adresas 

__________________________________________________________________________ 

(Jeigu dirba keliose darbovietėse, nurodyti pagrindinę) 

_______________________________________________________________________________ 

Pareigos ____________________________________________________________________________ 

Deklaruojama veterinarinė veikla procentais per deklaruojamą laikotarpį:  

smulkių gyvūnų praktika                                              stambiųjų gyvūnų praktika                           

. 

<...> 

Nutarta: Siūlymams pritarti, paruošti galutinį dokumentą iki 2020 08 01 ir suderinus teikti 

VMVT svarstymams. Balsuoti po galutinių diskusijų.  

Visų asociacijos narių pastabos laukiamos iki 2020 Liepos 24 d., el.paštu: lvga@lvga.lt arba 

lvgasociacija@gmail.com  

 

2. Pristatytas renginys, kuris vyks Telšiuose 2020 Spalio mėn., Pasaulinės gyvūnijos, Šv. 

Pranciškaus dienos proga paminėti Mato Veito atminimą taip pat naujo leidimo knygos 

Matas Veitas Raštai leidimą.  

mailto:lvga@lvga.lt
mailto:lvgasociacija@gmail.com
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Matas Veitas gimė 1870 m. spalio 21 d. Veitelių kaime, Ilakių valsčiuje, Mažeikių 

apskrityje. Mokėsi Palangos gimnazijoje, 1892 m. baigė Liepojos vokiečių gimnaziją ir 

įstojo į Charkovo veterinarijos institutą, kurį sėkmingai baigė 1896 m. Vėliau atvyko 

dirbti į Telšius. Pamatęs Žemaitijos būklę stengėsi padėti ūkininkams, dienomis važinėjo 

pagal iškvietimus, vakarais skaitė ir rašė vis dar draudžiamas knygeles lietuviškais 

rašmenimis. Matas Veitas svarbi asmenybė veterinarijos specialybės istorijoje.  

 

Nutarta: prisidėti prie knygos leidimo įsigyjant 50 vnt. knygų LVGA reikmėms ir 50 vnt. 

knygų, kurias galės nusipirkti veterinarijos gydytojai.  

Balsavimas: Už    8             Prieš 0      Susilaikė 0  

 

3. Pristatytas renginys Pėsčiomis aplink mūsų šalį „Už švarią Lietuvą!”, renginio pradžia 

2020 08 15, planuojama per 80 dienų įveikti 1200 km ir surinkti šiukšles, taip pat 

planuojami kūrybiniai ir edukaciniai renginiai. Ieškoma entuziastų, veterinarijos gydytojų, 

kurie galėtų prisidėti prie iniciatyvos ir priimti keliautojus savam krašte pernakvoti, 

nusiprausti, pavalgyti, kartu surinkti šiukšles apylinkėje ir supažindinti su veterinarijos 

specialybe, paraginti prisidėti ir pažįstamus. Kontaktai zygis@kuryboskampas360.lt 

 

Nutarta: LVGA taps žygio globėja 

 

Balsavimas: Už    8             Prieš 0      Susilaikė 0  

 

 

mailto:zygis@kuryboskampas360.lt

