
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos             2020-12-11 Nr. B6-(1.11.)-2767 

teritoriniams padaliniams 

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijai 

Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijai 

Lietuvos veterinarijos farmacijos asociacijai 

 

DĖL KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau- VMVT) informuoja, kad Veterinarijos 

gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. B1-897 

„Dėl Veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 35 punktu reglamentuojama tvarka, kaip turi būti deklaruojamas kvalifikacijos 

kėlimas, kai asmuo turi ne tik veterinarijos praktikos licenciją, bet ir fizinio asmens veterinarijos 

farmacijos licenciją, t. y. nustatyta, kad „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“. VMVT pažymi, kad nurodyta nuostata 

galioja nuo 2017 metų. 

VMVT primena, kad reikalavimai kvalifikacijos kėlimui veterinarijos praktikos licenciją ir 

veterinarinės farmacijos licenciją turintiems asmenims yra skirtingi.  

Žemiau nurodytoje lentelėje pažymėta, kurioje srityje kvalifikacijos kėlimas gali sutapti. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kvalifikaciją racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo 

veterinarijoje klausimais privalo kelti veterinarijos praktikos licencijos turėtojai (veterinarijos 

gydytojai turi per dvejus metus kvalifikaciją kelti ne mažiau kaip 32 valandas, iš kurių 6 valandas turi 

sudaryti dalyvavimas specializuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose racionalaus antimikrobinių 

medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimais ir 10 valandų – dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo klausimais). 

 

Veterinarijos praktikos licencija Veterinarinės farmacijos licencija 

Kvalifikacijos kėlimo metu veterinarijos 

gydytojai turi būti supažindinami su: 

Kvalifikacijos kėlimo metu asmenys 

supažindinami su: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Tel.  (8 5) 240 4361 

Faks. (8 5) 240 4362 

El. p.  info@vmvt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188601279 

Biudžetinė įstaiga 

Siesikų g. 19  
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naujausiais Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

veterinarijos praktiką; 

naujausiais Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

veterinarinę farmaciją; 

gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir 

gydymo naujovėmis; 

 

įvairių veterinarinių vaistų grupių 

farmakologinėmis savybėmis, farmakokinetika 

ir veterinarinių vaistų naudojimo ypatumais 

gyvūnų ligų gydymui ir profilaktikai; 

gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos, 

prevencijos, kontrolės ir likvidavimo 

priemonėmis ir programomis; 

veterinarijos farmakologiniu budrumu; 

 

gyvūninio maisto ir žaliavų veterinarine 

sanitarine ekspertize; 

veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose 

produktuose kontrolės sistema; 

gyvūnų gaišenų patologoanatominio 

tyrimo ir dokumentacijos tvarkymo 

reikalavimais; 

veterinarinių vaistų gamybos, importo, 

didmeninės prekybos, veterinarijos vaistinių 

veiklos organizavimu; 

šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo ir 

apskaitos reikalavimais; 

veterinarinių vaistų geros gamybos 

praktikos reikalavimais; 

naujų veterinarinių vaistų 

farmakologinėmis savybėmis, farmakokinetika 

ir veterinarinių vaistų naudojimo ypatumais, 

farmakologinio budrumo sistema; 

veterinarinių vaistų apskaitos 

reikalavimais veterinarinės farmacijos įmonėse; 

 

racionaliu antimikrobinių medžiagų 

naudojimu veterinarijoje; 

kitais mokslo ir technikos pasiekimais 

veterinarinės farmacijos srityje. 

gyvūnų gerove ir apsauga;  

gyvūnų veisimu ir sėklinimu;  

gyvūnų šėrimo, pašarų gamybos ir saugos 

reikalavimais; 

 

veterinarinių vaistų liekanų gyvūniniuose 

produktuose kontrolės sistema 

 

veterinarinių biocidinių produktų 

naudojimu; 

 

veterinarinės dokumentacijos tvarkymo 

reikalavimais; 

 

kitais mokslo ir technikos pasiekimais 

veterinarijos srityje. 

 

 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, VMVT pažymi, kad asmuo, dalyvavęs 

kvalifikacijos kėlimo renginyje, kvalifikacijos kėlimą gali deklaruoti tik kaip veterinarijos praktikos 

licencijos turėtojas arba kaip veterinarinės farmacijos licencijos turėtojas, išskyrus atvejus, kai 

dalyvavimas kvalifikacijos renginyje yra išskaidomas ir atitinkamai deklaruojamos valandos pagal 

išklausytas temas kaip kvalifikacijos kėlimas veterinarijos srityje arba veterinarinės farmacijos srityje 

(t. y. dalis renginio valandų nurodoma kaip veterinarijos praktikos licencijos turėtojo kvalifikacijos 

kėlimas, dalis – kaip veterinarinės farmacijos licencijos turėtojo kvalifikacijos kėlimas, tačiau tos 

pačios kvalifikacijos kėlimo valandos negali būti deklaruojamos 2 kartus). 

 

Direktorius             Darius Remeika 

 

Kristina Stakytė, tel. (8 5) 205 3164, el. p. kristina.stakyte@vmvt.lt 
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