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Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 

punktu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 37 punkto 2 papunkčiu ir siekdamas nustatyti 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto veterinarijos gydytojų kategorijas, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas n u t a r i a: 

1. P a t v i r t i n t i Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  reikalavimų veterinarijos gydytojų 

kategorijai nustatyti bei periodinio atitikties kategorijai vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką 

(toliau – Tvarka).  

2. Į p a r e i g o t i Veterinarijos fakulteto Tarybos pirmininkę prof. Rasą Želvytę, vadovaujantis 

Tvarkos 19 punktu, pasiūlyti narius į komisiją veterinarijos gydytojų kategorijai vertinti (toliau – 

Komisija).  

3. Į p a r e i g o t i LSMU Veterinarijos akademijos, Veterinarijos fakulteto Stambiųjų gyvūnų 

klinikos vadovą doc. Arūną Rutkauską ir Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos vadovę doc. 

Birutę Karvelienę priimti Veterinarijos klinikose dirbančių veterinarijos gydytojų prašymus atlikti 

atitikties kategorijai reikalavimų vertinimą ir suteikti veterinarijos gydytojo kategoriją bei raštu kreiptis į 

Komisiją dėl veterinarijos gydytojų kategorijų nustatymo. 

4. Į p a r e i g o t i Komisiją užtikrinti, kad nuo šio nutarimo įsigaliojimo pirmasis vertinimas 

Komisijoje turi būti atliktas ne vėliau nei per 4 mėn., nesilaikant Tvarkos 4 skyriaus nuostatose 

numatytų vertinimo terminų. Paskesniems vertinimams šis nutarimo punktas negalioja.  

5. N u s t a t y t i Tvarkos taikymo sąlygų išimtis veterinarijos gydytojams, kurie jau dirba 

LSMU VA Veterinarijos fakulteto Veterinarijos klinikose ir pirmą kartą teiks prašymą kategorijai 

suteikti:  

5.1. Veterinarijos gydytojo kvalifikacijos kėlimo pripažintose užsienio veterinarijos institucijose 

įvykdymo prievolė kvalifikaciją kelti srityje, kurioje dirba, įsigalioja ne anksčiau nei po 3 (trejų) metų 

nuo šios Tvarkos 6.4, 7.3, 8.4, 9.3, 10.4, 11.3 punktų įsigaliojimo. 

5.2. Atitinkančių sritį arba su ja susijusioje srityje, kurioje veterinarijos gydytojas dirba, 

straipsnių ar atvejų analizės turėjimo prievolė pradedama taikyti nuo 2025 m. sausio 1 d.; jei vertinimo 



procedūra kategorijai suteikti vykdoma iki 2025 m. sausio 1 d., vertinimui veterinarijos gydytojas turi 

pateikti mokslo straipsnius ar atvejų analizes, kurie gali ir neatitikti srities, kurioje asmuo dirba (šios 

Tvarkos 6.6, 7.4, 8.6, 9.4, 10.7 ir 11.4 punktai). 

6. P a s k i r t i Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) Personalo 

tarnybos vyresniąją specialistę Gintarę Girskienę (atsakingas asmuo, esant poreikiui, keičiamas 

rektoriaus įsakymu) atsakinga už Veterinarijos fakulteto Veterinarijos klinikos, kurioje dirba 

vertinamasis veterinarijos gydytojas, vadovo informavimą apie artėjantį (likus ne mažiau kaip 3 

mėnesiams) periodinį veterinarijos gydytojo atitikties kategorijai vertinimą.   

7. P a v e s t i: 

7.1. Dokumentų valdymo tarnybos vadovui su šiuo nutarimu supažindinti LSMU Veterinarijos 

akademijos Veterinarijos fakulteto dekanę prof. Vitą Riškevičienę, dekanato vyriausiąją administratorę 

Dovilę Mikėnienę, Veterinarijos fakulteto tarybos pirmininkę prof. Rasą Želvytę, Veterinarijos fakulteto 

tarybos sekretorę doc. Mariją Ivaškienę, Stambiųjų gyvūnų klinikos vadovą doc. Arūną Rutkauską, Dr. 

L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos vadovę doc. Birutę Karvelienę, LSMU Personalo tarnybos 

vadovę Liną Keršytę ir vyresniąją specialistę Gintarę Girskienę. 

7.2. Dokumentų valdymo tarnybos vadovui – šį nutarimą paskelbti per Universiteto 

informacines sistemas ir su juo supažindinti Veterinarijos fakulteto Stambiųjų gyvūnų klinikoje ir Dr. L. 

Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikoje dirbančius veterinarijos gydytojus pasirašytinai. 

8. Šio nutarimo vykdymo kontrolę p a v e s t i Veterinarijos akademijos kancleriui prof. 

Mindaugui Malakauskui. 

9. N u s t a t y t i, kad šis nutarimas įsigalioja Tvarką patvirtinus Senate. 

 

 

 

 

 

Senato pirmininkė         prof. Jūratė Macijauskienė  

 

 

Senato sekretorė         prof. Ramunė Morkūnienė 

 

 

 

 


