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PATVIRTINTA 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato  

2022 m. lapkričio mėn. 24 d. nutarimu Nr. 164-05 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO REIKALAVIMAI VETERINARIJOS 

GYDYTOJO KATEGORIJAI SUTEIKTI BEI PERIODINIO ATITIKTIES KATEGORIJAI  

VERTINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA  

 

PIRMASIS SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Veterinarijos gydytojo, dirbančio / pretenduojančio dirbti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – 

LSMU, Universitetas) Veterinarijos akademijos (VA) Veterinarijos fakulteto (VF) veterinarijos klinikose 

(toliau – Veterinarijos klinikos(-a), veterinarijos gydytojas) reikalavimų kategorijai suteikti ir periodinio 

atitikties kategorijai vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarka.  

2. Veterinarijos gydytojo kategorijos suteikimo reikalavimų ir periodinio atitikties kategorijai vertinimų 

tikslas – įvertinti veterinarijos gydytojo profesinę veiklą ir daromą pažangą siekiant bendrų Universiteto ir 

Veterinarijos fakulteto strateginių ir asmeninių darbuotojų karjeros tikslų, gerinti ir skatinti veterinarijos 

praktikos, studijų ir (arba) mokslo integraciją ir lyderystę specializuotoje gyvūnų sveikatos priežiūros 

srityje, bei sudaryti sąlygas didinti materialinį suinteresuotumą siekiant skatinti veterinarijos gydytoją ir 

pritraukti jaunus perspektyvius veterinarijos gydytojus dirbti LSMU VA VF veterinarijos klinikose. 

3. Ši Veterinarijos klinikų veterinarijos gydytojų kategorijų reikalavimų ir atitikties kategorijai vertinimo 

organizavimo ir vykdymo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis pagrindiniu Universiteto veiklos 

principu – akademine laisve, kuria darbuotojai naudojasi nepažeisdami kitų asmenų teisių, įstatymų, kitų 

teisės aktų bei Universiteto statuto, ir kuri garantuoja lygias teises pagal turimą kvalifikaciją ir pasirengimą 

dalyvauti veterinarijos gydytojų atitikties kategorijai ir periodinio kategorijos vertinimo procese. 

Veterinarijos gydytojo reikalavimų kategorijai suteikti ir periodinio atitikties kategorijai vertinimai turi būti 

vykdomi laikantis tikslingumo, viešumo, skaidrumo, nešališkumo, nediskriminavimo, objektyvumo, 

lygybės, kompetencijos pritraukimo, kokybės, pagarbos orumui, mokymosi visą gyvenimą principų. 

Veterinarijos gydytojų kategorijos suteikimas vykdomas savanoriškumo principu pagrįstu veterinarijos 

gydytojo veiklos vertinimu, inicijuojamu paties veterinarijos gydytojo arba Veterinarijos klinikos vadovo.  

4. Veterinarijos gydytojų kategorijos suteikimo ir periodinio atitikties kategorijai vertinimai organizuojami ir 

vykdomi vadovaujantis šia Tvarka, kuri nustato:  

4.1. Veterinarijos gydytojų kategorijas ir kategorijų suteikimo reikalavimus.  

4.2. Veterinarijos gydytojų periodinio atitikimo kategorijai vertinimo reikalavimus.  

4.3. Veterinarijos gydytojų kategorijos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) sudarymo tvarką.  

4.4. Veterinarijos gydytojų periodinio atitikties kategorijai vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką.  

5. Šioje Tvarkoje vartojamos tokios sąvokos ir apibrėžimai:  

5.1.1. AMVA / ABVS – Amerikos veterinarijos gydytojų asociacijos (AVMA) Amerikos veterinarijos 

specializacijos taryba (ABVS) https://www.avma.org/education/specialties; 

5.1.2. Atvejų (-o) analizė (angl. case report) – recenzuojamame žurnale paskelbta publikacija, kurioje 

išsamiai pateikiama taikytos diagnostikos bei gydymo ypatumai (neįprasti ar nauji) tam tikram pacientui 

arba jų grupei; 

5.1.3. EBVS – Europos veterinarijos specializacijos taryba https://ebvs.eu/;  

5.1.4. Kategorijos periodinis vertinimas – Veterinarijos gydytojo veiklos įvertinimas, atliekamas 

vadovaujantis šia Tvarka ne rečiau nei kas penkerius Veterinarijos gydytojo darbo metus Universitete. 

Kategorijos vertinimo organizavimas apima Komisijos sudarymą, pretendentų dokumentų priėmimą ir 

pretendentų vykdomos veiklos atitikties kategorijai vertinimą;  

5.1.5. Kategorijos suteikimas – vadovaujantis šia Tvarka visuma Universiteto atliktų organizacinių 

priemonių ir veiksmų, siekiant didinti darbuotojo kūrybinį aktyvumą ir profesinį tobulėjimą; 

5.1.6. Klinikinė rotacija – vientisųjų studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentų, besimokančių 

dirbant kartu su veterinarijos gydytoju skirtinguose Veterinarijos klinikų skyriuose, praktinių įgūdžių 

įgijimas, praktikos metu dirbant su visų pagrindinių rūšių gyvūnais (arkliais, galvijais, smulkiaisiais 

atrajotojais, kiaulėmis, šunimis, katėmis, graužikais, paukščiais, egzotiniais gyvūnais, kt.), vaistinėje ar 

laboratorijoje; 

5.1.7. Klinikinės veterinarinės veiklos plėtra – praktine patirtimi ir (arba) moksliniais tyrimais bei sukauptu 

pažinimu grindžiama sisteminga veikla, kurios tikslas – kurti naujus gyvūnų gydymo metodus, medžiagas 

ir mokymo priemones, diegti naujus gydymo ir dėstymo metodus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės 

tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus metodus, atlikti atvejų ekspertizes pagal kuruojamą sritį (pvz.: 

https://www.avma.org/education/specialties
https://ebvs.eu/
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kardiologijos, oftalmologijos, klubo ir alkūnės sąnarių displazijos, įvertinant veislinių gyvūnų sveikatą ar 

kt.), kurti, diegti arba iš esmės tobulinti praktine patirtimi ir sukauptu pažinimu grindžiamus gyvūnų 

gerovės, biosaugos kultūros ir visuomenės problemų sprendinius;  

5.1.8. Koledžas – ABVS arba EBVS tarptautiniu mastu pripažintos veterinarijos specialistų rengimo įstaigos, 

turinčios panašią struktūrą ir įstatus, strategiją ir veiklos kryptis, atitinkančias ABVS arba EBVS kriterijus; 

5.1.9. Konferencijų tezės – vienkartinis leidinys arba serijinio leidinio tomas (jo dalis), kuriame spausdinami 

praktikos ar mokslo konferencijos pranešimų turinį atitinkantys tekstai, neperėję mokslo žurnaluose 

įprastos recenzavimo (angl. peer review) procedūros;  

5.1.10. Metodinis darbas veterinarinės medicinos srityje – darbas, skirtas akademinei bendruomenei ir 

(arba) platesnei visuomenei, kuriantis naujas žinias ir skirtas specifiniams praktiniams tikslams pasiekti. 

Skirtini tokie darbai: mokymo ir vertinimo metodikos, alternatyvūs mokymo būdai, katalogai, teisės aktų 

komentarai ir pan. (neįskaitomos mokslo projektų ataskaitos, veterinarijos praktikos populiarinimo darbai, 

ataskaitos);  

5.1.11. Mokslo (mokslinis) straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo spaudoje arba (ir) turintis konkrečioje 

mokslo kryptyje įprastą mokslinį aparatą (išnašas arba (ir) bibliografiją, arba (ir) formules, arba (ir) 

brėžinius, arba (ir) metodologijos aprašą, arba (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis toje mokslo 

kryptyje pripažįstamus moksliškumo kriterijus;  

5.1.12. Pripažinta veterinarijos institucija – užsienio ar Lietuvos veterinarijos praktikos, studijų ar mokslo 

institucija, turinti galiojantį teisinį statusą ir specialistus organizuoti, teikti ar vykdyti mokymus; 

5.1.13. Recenzuojamas leidinys – periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, kuriame straipsniai 

publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (angl. peer-review) rašytinėmis išvadomis; 

5.1.14. Reikšmingi klinikinės veterinarinės veiklos plėtros darbai – įgyvendinti projektai, leidę pritraukti 

lėšas infrastruktūrai atnaujinti ir (arba) sukurti bei veterinarijos klinikinei veiklai ir studijoms užtikrinti, 

arba parengti klinikos ar klinikos skyriaus plėtros planai ir reprezentuojama Veterinarijos klinika 

valstybinėse ir kitose institucijose; 

5.1.15. Tarptautinio lygio gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslo straipsnis – 

straipsnis, paskelbtas mokslo žurnale, kuris Clarivate Analytics Web of Science (toliau – CA WoS) 

duomenų bazėje paskelbimo metu buvo atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar trečiajame 

kvartilyje (Q1-Q3), arba straipsnis, paskelbtas ketvirtojo kvartilio (Q4) mokslo žurnale arba mokslinių 

konferencijų leidinyje, neturinčiame cituojamumo rodiklio, bet turintis CA WoS duomenų bazėje ne 

mažiau kaip 3 citavimus (neįskaitant savicitavimų); 

5.1.16. Tarptautiniu mastu pripažintas veterinarijos specialistas – EBVS arba AMVA koledžo (toliau – 

Koledžas) suteiktas tarptautiniu mastu pripažinto Europos arba Amerikos veterinarijos specialisto statusas, 

įgyjamas baigus podiplomines veterinarijos rezidentūros studijas ir išlaikius egzaminą bei gavus tai 

patvirtinantį veterinarijos specialisto diplomą. Tarptautiniu mastu pripažinti veterinarijos specialistai yra 

atestuojami Koledže kas 5 metus pagal EBVS arba AMVA nustatytus kriterijus; 

5.1.17. Veterinarinės praktikos populiarinimo veikla – tai pagrindinių žinių ir faktų apie veterinarijos 

klinikinę veiklą bei technologijas pateikimas visuomenei populiaria ir suprantama forma ir (arba) mokslo 

sklaida, (naujienos apie veterinarijos pasiekimus, šalies ir pasaulio veterinarijos praktikos įvykius);  

5.1.18. Žurnalų klubas – periodinė (Veterinarijos klinikos vadovo patvirtintu grafiku) naujausių aktualių 

mokslo straipsnių analizė diskutuojant su kitais veterinarijos gydytojais, veterinarinės medicinos 

rezidentais ir (arba) studentais. 

 

ANTRASIS SKYRIUS 

VETERINARIJOS GYDYTOJO KATEGORIJOS  

BEI REIKALAVIMAI JOMS GAUTI  

 

VETERINARIJOS GYDYTOJO KATEGORIJOS: 

I. Veterinarijos gydytojas ekspertas. 

II. Vyriausiasis veterinarijos gydytojas. 

III. Vyresnysis veterinarijos gydytojas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

REIKALAVIMAI ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS GAUTI  

VETERINARIJOS GYDYTOJO EKSPERTO KATEGORIJĄ 

 

6. Į veterinarijos gydytojo eksperto kategoriją Universitete gali pretenduoti asmenys, kurie: 



   
 

3 
 

6.1. Turi aukštąjį universitetinį veterinarijos mokslų krypties magistro laipsnį ir veterinarijos gydytojo 

kvalifikaciją (arba jiems prilygintus) bei EBVS arba / ir ABVA / ABVS suteiktą tarptautiniu mastu 

pripažinto veterinarijos specialisto galiojantį statusą, arba mokslų daktaro laipsnį ir eina profesoriaus 

pareigas Universitete bei turi ne mažesnę nei 10-ties metų veterinarijos gydytojo klinikinio darbo patirtį. 

6.2. Eina vienas iš pedagoginių pareigų, kurias asmuo atitinka pagal Universiteto reikalavimus, ne mažesniu 

nei 0,25 etato krūviu (taikoma tik turintiems EBVS arba / ir ABVA / ABVS suteiktą tarptautiniu mastu 

pripažinto veterinarijos specialisto galiojantį statusą). 

6.3. Vykdo klinikinę praktinę gyvūnų sveikatos priežiūros veiklą ir užtikrina lyderystę specializuotoje 

gyvūnų sveikatos priežiūros ir studijų srityje, už kurią yra atsakingas.  

6.4. Kelia atitinkamos srities, kurioje dirba (pvz., smulkiųjų / stambiųjų gyvūnų terapija, chirurgija ar kt.), 

veterinarijos gydytojo kvalifikaciją pripažintose užsienio veterinarijos institucijose ir turi tai patvirtinančius 

dokumentus.  

6.5. Vykdo reikšmingus klinikinės veterinarinės veiklos plėtros darbus. 

6.6. Paskelbė ne mažiau kaip du tos srities*, kurioje dirba, tarptautinio lygio mokslo straipsnius.  

6.7. Vadovauja veterinarinės medicinos studentų klinikinės rotacijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros 

ciklams ir vykdo metodinį darbą veterinarinės medicinos srityje. 

6.8. Skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse praktinėse konferencijose ir dalyvauja veterinarinės 

praktikos populiarinimo veikloje. 

6.9. Vykdo klinikinės veterinarinės veiklos plėtros darbus, ekspertinę veiklą ir dalyvauja formuojant gyvūnų 

sveikatos priežiūros politiką Universitete ir Lietuvoje.  

 

VETERINARIJOS GYDYTOJO EKSPERTO KATEGORIJOS 

PERIODINIO ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMAI  

  

7. Veterinarijos gydytojas, kuriam buvo suteikta veterinarijos gydytojo eksperto kategorija, per 

pastaruosius 5 (penkerius) metus turi: 

7.1. Vykdyti klinikinę praktinę gyvūnų sveikatos priežiūros veiklą ir užtikrinti lyderystę specializuotoje 

gyvūnų sveikatos priežiūros ir studijų srityje, už kurią yra atsakingas.  

7.2. Turėti galiojantį atitinkamame Koledže suteiktą tarptautiniu mastu pripažinto veterinarijos specialisto 

statusą ir eiti ne žemesnes nei lektoriaus pareigas Universitete arba turėti daktaro laipsnį ir eiti profesoriaus 

pareigas. 

7.3. Ne mažiau kaip 30 val. kelti atitinkamos srities, kurioje dirba (pvz., smulkiųjų gyvūnų terapija, chirurgija 

ar kt.), veterinarijos gydytojo kvalifikaciją pripažintose užsienio veterinarijos institucijose ir turėti tai 

patvirtinančius dokumentus. 

7.4. Paskelbti ne mažiau kaip du tos srities*, kurioje dirba, tarptautinio lygio mokslo straipsnius.  

7.5. Skaityti pranešimus tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse praktinėse konferencijose, dalyvauti 

veterinarinės praktikos populiarinimo veikloje. 

7.6. Vykdyti reikšmingus klinikinės veterinarinės veiklos plėtros darbus. 

7.7. Vadovauti veterinarinės medicinos studentų klinikinės rotacijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros 

studijų ciklams ir dalyvauti jų vykdymo procese, vykdyti metodinį veterinarinės medicinos praktikos darbą. 

7.8. Atitikti ne mažiau kaip du iš šių reikalavimų: 

7.8.1. Parengti / dalyvauti rengiant ne mažiau kaip 4 valandų apimties programą veterinarijos gydytojų 

kvalifikacijai kelti (pateikiamas dalyvavimo darbo grupėje potvarkis arba kitas formalus dalyvavimo 

įrodymas); 

7.8.2. Skaityti paskaitas / vesti praktinius mokymus ne mažiau kaip 6 ak. val. kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

skirtuose veterinarijos gydytojams;  

7.8.3. Vykdyti ekspertinę veiklą; 

7.8.4. Organizuoti tarptautiniu mastu pripažintų veterinarijos specialistų atvykimą ir dalyvavimą 

Veterinarijos klinikų praktinės veiklos tobulinimo procesuose (veterinarijos gydytojų, rezidentų, studentų 

mokymas, naujų metodų diegimas ir kt.); 

7.8.5. Organizuoti tarptautinius renginius (konferencijas, kursus) veterinarijos gydytojams ir rezidentams; 

7.8.6. Vadovauti veterinarijos gydytojui stažuotojui, keliančiam profesinę kvalifikaciją Veterinarijos 

klinikoje. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 
 

 Iki 2025 m. sausio 01 d. vertinimui asmuo turi pateikti mokslinius straipsnius, kurie gali ir neatitikti srities, kurioje 

dirba. 



   
 

4 
 

REIKALAVIMAI ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS GAUTI  

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO KATEGORIJĄ 

 

8. Į vyriausiojo veterinarijos gydytojo kategoriją Universitete gali pretenduoti asmenys, kurie:  

8.1.  Turi aukštąjį universitetinį veterinarijos mokslų krypties magistro laipsnį ir veterinarijos gydytojo  

kvalifikaciją (arba jiems prilygintus) bei mokslų daktaro laipsnį ir ne mažesnį kaip 7 metų veterinarijos  

gydytojo darbo stažą.  

8.2. Eina ne žemesnes nei docento pedagogines pareigas Universitete. 

8.3. Vykdo klinikinę praktinę gyvūnų sveikatos priežiūros veiklą ir lyderiauja specializuotoje gyvūnų 

sveikatos priežiūros ir studijų srityje, už kurią yra atsakingas.  

8.4. Kelia atitinkamos srities, kurioje dirba (pvz., smulkiųjų / stambiųjų gyvūnų terapija, chirurgija ar kt.), 

veterinarijos gydytojo kvalifikaciją pripažintose užsienio ir Lietuvos veterinarijos institucijose ir turi tai 

patvirtinančius dokumentus.  

8.5. Vadovauja veterinarinės medicinos vientisųjų ir rezidentūros studijų ciklams ir dalyvauja jų vykdymo 

procese bei vykdo metodinį darbą veterinarinės medicinos srityje. 

8.6. Paskelbė ne mažiau kaip du srities, kurioje dirba, arba su ja susijusios srities*, tarptautinio lygio mokslo 

straipsnius.  

8.7. Dalyvauja veterinarinės praktikos populiarinimo veikloje ir vadovauja studentų praktikai. 

8.8. Vykdo klinikinės veterinarinės veiklos plėtros darbus.  

 

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO KATEGORIJOS 

PERIODINIO ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMAI  

 

9. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo kategoriją įgijęs asmuo per pastaruosius 5 (penkerius) metus 

turi: 

9.1. Vykdyti klinikinę praktinę gyvūnų sveikatos priežiūros veiklą ir lyderiauti specializuotoje gyvūnų 

sveikatos priežiūros ir studijų srityje, už kurią yra atsakingas.  

9.2. Eiti ne žemesnes nei docento pareigas Universitete ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu. 

9.3. Ne mažiau kaip 30 val. kelti atitinkamos srities, kurioje dirba (pvz., smulkiųjų / stambiųjų gyvūnų terapija, 

chirurgija ar kt.), veterinarijos gydytojo kvalifikaciją pripažintose užsienio ir Lietuvos veterinarijos 

institucijose ir turi tai patvirtinančius dokumentus. 

9.4. Paskelbti ne mažiau kaip du srities, kurioje dirba, arba su ja susijusios srities*, tarptautinio lygio mokslo 

straipsnius.  

9.5. Vykdyti reikšmingus klinikinės veterinarinės veiklos plėtros darbus ir (arba) vykdyti klinikinės 

veterinarinės veiklos plėtrą. 

9.6. Dalyvauti veterinarinės medicinos studentų klinikinės rotacijos ir praktikos bei veterinarinės medicinos 

rezidentūros praktinių studijų klinikinių ciklų vykdymo procese ir vykdyti metodinį darbą veterinarinės 

medicinos srityje. 

9.7. Vadovauti Veterinarinės medicinos studentams atliekantiems privalomą praktiką Veterinarijos klinikoje; 

9.8. Dalyvauti veterinarinės praktikos populiarinimo veikloje. 

9.9. Atitikti ne mažiau kaip du iš šių reikalavimų: 

9.9.1. Parengti / dalyvauti rengiant ne mažiau kaip 4 valandų apimties veterinarijos gydytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programą (pateikiamas dalyvavimo darbo grupėje potvarkis arba kitas formalus dalyvavimo 

įrodymas); 

9.9.2. Skaityti paskaitas / vesti praktinius mokymus ne mažiau kaip 3 ak. val. veterinarijos gydytojų 

kvalifikacijos kėlimo kursuose;  

9.9.3. Dalyvauti ekspertinėje veikloje; 

9.9.4. Organizuoti tarptautiniu mastu pripažintų veterinarijos specialistų atvykimą ir dalyvavimą 

ikidiplominėse ar podiplominėse veterinarinės medicinos studijose; 

9.9.5. Organizuoti praktinius renginius (konferencijas, kursus, vasaros mokyklas) Universitete; 

9.9.6. Vadovauti veterinarijos gydytojui stažuotojui keliančiam profesinę kvalifikaciją Veterinarijos klinikoje.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

 
 Iki 2025 m. sausio 1 d. vertinimui asmuo turi pateikti mokslo straipsnius, kurie gali ir neatitikti srities, kurioje 

dirba. 
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REIKALAVIMAI ASMENIMS, PRETENDUOJANTIEMS GAUTI VYRESNIOJO 

VETERINARIJOS GYDYTOJO KATEGORIJĄ  

 

10. Į vyresniojo veterinarijos gydytojo kategoriją Universitete gali pretenduoti asmenys, kurie:  

10.1. Turi aukštąjį universitetinį veterinarijos mokslų krypties magistro laipsnį ir veterinarijos gydytojo 

kvalifikaciją (arba jiems prilygintus) ir turi ne mažesnę nei 7-rių metų veterinarijos gydytojo klinikinio darbo 

patirtį, arba yra baigęs veterinarinės medicinos rezidentūrą ir turi ne mažesnę nei 5 metų veterinarijos 

gydytojo klinikinio darbo patirtį, arba turi daktaro mokslo laipsnį ir ne mažesnę nei trejų metų veterinarijos 

gydytojo klinikinio darbo patirtį; 

10.2. Eina ne žemesnes nei lektoriaus pareigas Universitete ir ne mažiau nei dvejus metus ėjo veterinarijos 

gydytojo pareigas Universitete ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu; 

10.3. Vykdo klinikinę praktinę gyvūnų sveikatos priežiūros veiklą specializuotoje gyvūnų sveikatos 

priežiūros ir studijų srityje, už kurią yra atsakingas;  

10.4. Kelia atitinkamos srities, kurioje dirba (pvz., smulkiųjų / stambiųjų gyvūnų terapija ar kt.), veterinarijos 

gydytojo kvalifikaciją pripažintose Lietuvos arba užsienio veterinarijos institucijose ir turi tai patvirtinančius 

dokumentus;  

10.5. Dalyvauja veterinarinės medicinos studentų klinikinės rotacijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros 

praktinių studijų vykdymo procese; 

10.6. Vadovauja Veterinarinės medicinos studentams atliekantiems privalomą praktiką Veterinarijos 

klinikoje; 

10.7. Paskelbė ne mažiau kaip 1 tarptautinio lygio mokslo straipsnį arba 2 atvejų analizes (angl. case report) 

srityje, kurioje dirba, arba su ja susijusioje ja srityje; 

10.8. Dalyvavo Veterinarijos fakulteto ir Veterinarijos klinikų populiarinimo veikloje; 

10.9. Vykdė Veterinarijos klinikos ir (arba) Veterinarijos fakulteto tarybos patvirtintus klinikinės veterinarinės 

veiklos plėtros darbus ir (arba) Veterinarijos klinikos vadovo patvirtintu grafiku vykdo Žurnalų klubo veiklą 

ir turi šias veiklas patvirtinančius dokumentus. 

 

VYRESNIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO KATEGORIJOS 

PERIODINIO ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMAI  

 

11. Vyresniojo veterinarijos gydytojo kategoriją įgijęs asmuo per pastaruosius 5 (penkerius) metus 

turi: 

11.1. Vykdyti klinikinę praktinę gyvūnų sveikatos priežiūros veiklą specializuotoje gyvūnų sveikatos 

priežiūros ir studijų srityje, už kurią yra atsakingas; 

11.2. Eiti ne žemesnes nei lektoriaus pareigas Universitete ne mažesniu nei 0,25 etato krūviu;  

11.3. Ne mažiau kaip 40 val. kelti atitinkamos srities, kurioje dirba (pvz., smulkiųjų / stambiųjų gyvūnų 

terapija, chirurgija ar kt.), veterinarijos gydytojo kvalifikaciją pripažintose Lietuvos arba užsienio 

veterinarijos institucijose ir turi tai patvirtinančius dokumentus; 

11.4. Paskelbti ne mažiau kaip vieną tarptautinį mokslo straipsnį arba 2 atvejų analizes (angl. case report) 

srityje, kurioje dirba, arba su ja susijusioje srityje; 

11.5. Dalyvauti veterinarinės medicinos studentų klinikinės rotacijos ir veterinarinės medicinos rezidentūros 

praktinių studijų vykdymo procese ir vykdyti metodinį darbą veterinarinės medicinos srityje; 

11.6. Vykdyti klinikinės veterinarinės veiklos plėtros darbus.  

11.7. Vadovauti Veterinarinės medicinos studentams atliekantiems privalomą praktiką Veterinarijos 

klinikoje. 

11.8. Atitikti ne mažiau nei du iš šių reikalavimų: 

11.7.1. Dalyvauti Veterinarijos fakulteto ir Veterinarijos klinikų populiarinimo veikloje; 

11.7.2. Skaityti ne mažiau nei 2 akademines valandas paskaitų ar vesti praktikos darbus vykdant ne mažiau 

kaip du kvalifikacijos kėlimo kursus, skirtus veterinarijos gydytojams; 

11.7.3. Dalyvauti rengiant ekspertizes pagal valstybinių ir kt. institucijų poreikį; 

11.7.4. Dalyvauti organizuojant praktinius renginius (kursus, vasaros mokyklas, parodas, karjeros dienas ir 

kt.) Universitete; 

11.7.5. Vykdyti Žurnalų klubo veiklą (Veterinarijos klinikos vadovo patvirtintu grafiku) ir turėti šią veiklą 

patvirtinančius dokumentus. 

TREČIASIS SKYRIUS 

 
 Iki 2025 m. sausio 1 d. vertinimui asmuo turi pateikti mokslo straipsnius, kurie gali ir neatitikti srities, kurioje 

dirba. 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI ASMENIMS PRETENDUOJANTIEMS GAUTI 

VETERINARIJOS GYDYTOJO KATEGORIJĄ 

  

12.  Asmenys, pirmą kartą pretenduojantys eiti veterinarijos gydytojo pareigas Universiteto veterinarijos 

klinikose ir dalyvaujantys veterinarijos gydytojo kategorijos vertinimo procese, privalo gebėti bendrauti 

anglų kalba ne žemesniu nei B2 lygiu.  

13.  Periodinio atitikties kategorijai vertinimo metu tikrinama, ar veterinarijos gydytojas atitinka suteiktai 

kategorijai keliamus reikalavimus. Vertinami tik Universiteto vardu paskelbti arba atlikti darbai. Periodinis 

atitikties kategorijai vertinimas vykdomas kas 5 (penkerius) metus. 

14.  Jeigu veterinarijos gydytojas dirba veterinarijos vaistinėje arba veterinarijos klinikų diagnostikos 

laboratorijoje, jam punktų 6.3, 7.1, 8.3, 9.1, 10.3, 11.1 reikalavimai netaikomi. 

15.  Jeigu veterinarijos gydytojas dirba VF Veterinarinės medicinos simuliacijos centre, jam punktų 6.2, 7.2, 

8.2, 9.2, 10.2, 11.2 reikalavimai netaikomi.  

16.  Jei darbuotojas dirba ne visu etatu, kadencijos laikotarpiu buvo nedarbingas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų per metus, kiekybiniai reikalavimai gali būti proporcingai mažinami, bet ne daugiau nei 

iki minimalaus galimo sveiko skaičiaus. Laikotarpis, kuriuo asmeniui mokslo ir studijų institucija buvo 

suteikusi nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogas ar atostogas vaikui prižiūrėti, į penkių metų laikotarpį 

neįtraukiamas.  

 

KETVIRTASIS SKYRIUS 

VETERINARIJOS GYDYTOJO KATEGORIJOS  

VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA 

 

17. Veterinarijos gydytojų atitiktį kategorijai vertina Komisija, kuri sudaroma tokia tvarka: 

18. Komisiją iš 7 (septynių) narių siūlo Veterinarijos fakulteto taryba ir įsakymu tvirtina Universiteto rektorius 

Veterinarijos fakulteto dekano teikimu. 

19. Komisiją sudaro: 

19.1. Veterinarijos fakulteto dekanas (pagal pareigas); 

19.2. Ne mažiau nei trys veterinarijos gydytojai, dirbantys Veterinarijos klinikose ir atitinkantys ne žemesnius 

nei minimalius vyresniojo veterinarijos gydytojo kategorijos reikalavimus; 

19.3. Veterinarijos gydytojas (-ai) atstovaujantis (-ys) kitą veterinarijos praktikos, studijų ir mokslo instituciją 

(-jas) ir turintis (-ys) galiojantį tarptautiniu mastu pripažinto veterinarijos specialisto statusą (ne mažiau 

kaip vienas Komisijos narys). Dėl šių veterinarijos gydytojų delegavimo teikiamas Universiteto rektoriaus 

prašymas anksčiau išvardytoms institucijoms; 

19.4. Vienas iš Komisijos narių turi būti Rezidentų tarybos deleguotas veterinarinės medicinos rezidentūros 

rezidentas, studijuojantis klinikinėje veterinarinės medicinos rezidentūroje. 

20. Tuo atveju, jeigu paskirtas į Komisiją narys netenka savo įgaliojimų (nutrūko darbo santykiai, suteiktos 

ilgalaikės tikslinės atostogos ir pan.), šis Komisijos narys turi būti pakeistas kitu Komisijos nariu, 

atitinkančiu keliamus reikalavimus, o Komisijos sudėtis tvirtinama iš naujo ta pačia tvarka, kokia ji buvo 

sudaryta. 

21. Jei vertinama asmens, kuris yra Komisijos narys, atitiktis kategorijai, toks Komisijos narys privalo 

nusišalinti ir negali dalyvauti Komisijos darbe svarstant šį klausimą ir priimant sprendimą. Tokiu atveju 

kitas Komisijos narys neskiriamas. 

22. Rektoriaus įsakyme dėl Komisijos sudarymo nurodomas Komisijos pirmininkas (Komisijos pirmininku 

skiriamas VF dekanas), kiti nariai ir sekretorius, kuris yra ir Komisijos narys. 

23. Į periodinį veterinarijos gydytojo atitikties kategorijai vertinimo posėdį Komisijos sprendimu arba esant 

veterinarijos gydytojo, kurio kategorija vertinama, prašymui, gali būti kviečiami vertinimo stebėtojai 

(Universiteto Profesinės sąjungos atstovai, VMVT institucijų atstovai, ir kt.), kurie nėra Komisijos nariai. 

24. Komisijos nariai privalo sąžiningai atlikti jiems pavestas užduotis, nepažeisti etikos normų bei suderinti 

moralines savybes su akademinės bendruomenės nario ir veterinarijos gydytojo profesinės etikos 

sampratomis. 

25. Komisijos nariai, turintys interesų konfliktą – nuo balsavimo privalo nusišalinti apie tai raštu 

informuodamas Komisijos pirmininką. Komisijos pirmininkas nusišalinimo prašymą pateikia rektoriui. 

26. Į Komisiją paskirto tarptautinio eksperto darbas Komisijoje gali būti apmokamas pagal faktiškai 

tarptautinio eksperto išdirbtą laiką taikant profesoriaus valandos darbo užmokesčio įkainį. Su į Komisiją 

paskirtu tarptautiniu ekspertu gali būti sudaroma paslaugų sutartis. 
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PENKTASIS SKYRIUS 

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ KATEGORIJOS SUTEIKIMO IR (ARBA)  

PERIODINIO ATITIKTIES KATEGORIJAI VERTINIMO TVARKA 

 

27. Veterinarijos klinikos vadovas, gavęs veterinarijos gydytojo prašymą suteikti kategoriją, raštu kreipiasi į 

Komisiją su teikimu (2 priedas) dėl veterinarijos gydytojo kategorijos (šios Tvarkos 2 skyrius) suteikimo. 

Komisijos pirmininkas skiria Komisijos posėdžio datą. Komisijos posėdis gali būti organizuojamas ir 

nuotoliniu būdu, naudojant LSMU Informacinių technologijų centro rekomenduojamą platformą, 

užtikrinančią slaptą balsavimą. 

28. Veterinarijos gydytojų, su kuriais Universitete yra sudarytos neterminuotos darbo sutartys, periodinis 

atitikties kategorijai vertinimas vykdomas ne rečiau kaip kas penkerius metus. Šis penkerių metų laikotarpis 

skaičiuojamas nuo veterinarijos gydytojo kategorijos suteikimo arba paskutinio periodinio atitikties 

kategorijai vertinimo dienos. 

29. Asmeniui anksčiau įgyvendinus aukštesnės veterinarijos gydytojo kategorijos reikalavimus, jis arba 

Veterinarijos klinikos vadovas gali kreiptis į Komisiją su teikimu dėl neeilinio veterinarijos gydytojo 

kategorijos vertinimo, kad būtų įvertinti geri darbo rezultatai, aukšti profesiniai pasiekimai ir siekiant 

skatinti veterinarijos gydytoją. Toks kreipimasis galimas ne anksčiau kaip praėjus trejiems metams po 

kategorijos suteikimo.  

30. Komisijos posėdžiai vyksta du kartus per metus. 

31. Personalo tarnyba, likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki periodinio veterinarijos gydytojo atitikties 

kategorijai vertinimo, apie tai informuoja Veterinarijos klinikos, kurioje dirba vertinamasis veterinarijos 

gydytojas, vadovą. Veterinarijos klinikos vadovas, gavęs veterinarijos gydytojo prašymą būti vertinamam, 

raštu kreipiasi į Komisiją (šios Tvarkos 4 skyrius) su teikimu (2 priedas). Komisijos pirmininkas skiria 

Komisijos posėdžio datą. Komisijos posėdis gali būti organizuojamas ir nuotoliniu būdu, naudojant LSMU 

Informacinių technologijų centro rekomenduojamą platformą, užtikrinančią slaptą balsavimą. 

32. Vertinamąjį asmenį apie paskirtą vertinimą ir Komisijos posėdžio laiką ir vietą Komisijos sekretorius 

informuoja elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 30 dienų iki posėdžio dienos. 

33. Vertinamasis asmuo, kuris dėl svarbių priežasčių (ligos, komandiruotės ir pan.) negalės dalyvauti 

Komisijos paskirtame posėdyje, apie tai privalo nedelsiant informuoti Komisiją raštu. Tokiu atveju 

skiriama kita Komisijos posėdžio data, apie kurią vertinamasis asmuo informuojamas elektroniniu paštu. 

Jei asmuo neinformuoja Komisijos, kad jis dėl svarbios priežasties negalės dalyvauti Komisijos posėdyje 

ir neatvyksta į šį posėdį, arba jeigu raštu ar žodžiu atsisako atvykti į posėdį, Komisijos posėdis dėl 

atitinkamo vertinamojo asmens kategorijos vertinimo vyksta jam nedalyvaujant. 

34. Vertinamasis asmuo ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Komisijos posėdžio privalo užpildyti ir Personalo 

tarnybai pateikti šiuos dokumentus: 

34.1. Prašymą suteikti kategoriją arba įvertinti veterinarijos gydytojo kategorijos, į kurią pretenduoja, atitiktį 

vertinimo reikalavimams, numatytiems šios Tvarkos 6–11 punktuose ir jų papunkčiuose;  

34.2. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą; 

34.3. Kategorijos vertinimo kortelę (1 priedas); 

34.4. Keltą kvalifikaciją per vertinamąjį laikotarpį pagrindžiančius dokumentus (originalai bus grąžinami). 

34.5. Pastarųjų penkerių metų ar kito vertinamojo laikotarpio publikacijų sąrašą (jeigu turi), išduotą 

Universiteto Bibliotekos ir informacijos centro;  

34.6. Įgytos specializacijos, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) kopijas, jeigu 

specializaciją, mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą įgijo per vertinamąjį laikotarpį (originalai bus 

grąžinami); 

34.7. Kitus, pretendento nuomone, svarbius dokumentus. 

35. Personalo tarnyba įregistruoja gautus vertinamojo dokumentus ir nedelsiant patikrina ar visi dokumentai, 

numatyti šios Tvarkos 34 punkto papunkčiuose, yra pateikti. Esant dokumentų trūkumams, Personalo 

tarnyba elektroniniu paštu informuoja apie juos vertinamąjį ir nustato trijų kalendorinių darbo dienų 

terminą, per kurį šie trūkumai gali būti pašalinti. Jei per šį terminą, be svarbių priežasčių, trūkumai nėra 

pašalinami, dokumentai laikomi nepateiktais ir veterinarijos gydytojo kategorija nevertinama, o turėtoji 

kategorija, suėjus paskyrimo laikui prarandama. 

36. Pasibaigus dokumentų teikimo laikui, Personalo tarnyba gautus dokumentus perduoda Komisijos 

sekretoriui. 

37. Ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki numatyto Komisijos posėdžio, kuris gali būti organizuojamas 

ir nuotoliniu būdu, naudojant LSMU Informacinių technologijų centro rekomenduojamą platformą, 

užtikrinančią slaptą balsavimą, Komisijos sekretorius galutinai suformuoja vertinamojo asmens bylą, 

kurioje įsegama šioje Tvarkoje nustatyta tvarka galutinai užpildyta veterinarijos gydytojo kategorijos 

vertinimo kortelė ir vertinamojo asmens pateikti dokumentai. 
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38. Komisija vertina vertinamojo asmens atitiktį veterinarijos gydytojo kategorijos, į kurią asmuo pretenduoja 

pirmą kartą, reikalavimams (šios Tvarkos 6, 8, 10 punktai) arba atitiktį turėtos veterinarijos gydytojo 

kategorijos nustatytiems reikalavimams (šios Tvarkos 7, 9, 11 punktai), kurie turėjo būti įgyvendinti per 5 

(penkerių) metų laikotarpį. Vertinant atsižvelgiama į asmens profesinę arba darbo patirtį ir dalykines 

savybes, veterinarijos klinikos klientų ir studentų atsiliepimus, į tai, ar vertinamasis nebuvo pažeidęs darbo 

pareigų.  

39. Sprendimas dėl vertinamojo asmens atitikties kategorijai, į kurią asmuo pretenduoja, Komisijoje 

priimamas tokia tvarka: 

39.1. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių; 

39.2. Komisijos sprendimai dėl vertinamojo asmens atitikties / neatitikties veterinarijos gydytojo kategorijai, 

į kurią asmuo pretenduoja, priimami slaptu balsavimu; 

39.3. Komisijos nariai balsuoja slapto balsavimo tvarka, užpildydami balsavimo biuletenius ir juos įmesdami 

į balsavimo urną. Kai balsavimas baigtas, Komisijos pirmininkas paskelbia, kiek urnoje rasta biuletenių su 

pažymėtu atsakymo variantu „Atitinka“ / „Neatitinka“ bei kiek negaliojančių biuletenių. Posėdžiui vykstant 

nuotoliniu būdu slaptas balsavimas vyksta elektroniniu būdu. Nuotoliniu būdu gali būti slaptai balsuojama 

ir posėdžiui vykstant kontaktiniu būdu. Balsavimą organizuoja Komisijos pirmininkas. Vertinamojo 

asmens atitiktis veterinarijos gydytojo kategorijai, į kurią jis pretenduoja, patvirtinamas daugiau kaip pusės 

visų Komisijos narių balsų dauguma; 

39.4. Komisijos sprendimas, įforminamas protokolu (3 priedas), turi būti surašytas ne vėliau kaip per tris darbo 

dienas nuo Komisijos posėdžio dienos. Protokole įrašomas balsų pasiskirstymas ir protokolą pasirašo 

Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisijos sekretorius grąžina vertinto asmens bylą Personalo 

tarnybai kartu su protokolo išrašu ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo protokolo surašymo dienos. 

Personalo tarnyba parengia rektoriaus įsakymo projektą dėl kategorijos suteikimo ir pateikia rektoriui 

sprendimui, dėl kategorijos suteikimo, priimti; 

39.5. Vertintas asmuo apie vertinimo rezultatus informuojamas iš karto žodžiu arba per 1 darbo dieną nuo 

Komisijos posėdžio dienos elektroniniu paštu. Vertintas asmuo turi teisę susipažinti su protokolu. 

39.6. Protokolo originalas ir balsavimo biuleteniai saugomi Veterinarijos fakulteto dekanate ne trumpiau nei 

5 (penkerius) metus. Už dokumentų parengimą ir pateikimą saugojimui yra atsakingas Komisijos 

sekretorius. 

40. Sprendimą suteikti veterinarijos gydytojų, su kuriais Universitete yra sudarytos neterminuotos darbo 

sutartys, kategoriją, atsižvelgdamas į Komisijos protokolinį sprendimą, priima Universiteto rektorius. 

41. Jei vertinamasis asmuo nesutinka su Komisijos išvada, jis per dešimt kalendorinių dienų nuo Komisijos 

protokolo pateikimo vertinamajam susipažinti, gali teikti apeliaciją Universiteto rektoriui. 

42. Apeliacijai nagrinėti rektoriaus įsakymu sudaroma 5 (penkių) asmenų apeliacinė komisija, kurios 

pirmininku skiriamas Veterinarijos fakulteto tarybos pirmininkas. Apeliacinė komisija, sudaryta iš 

pirmininko ir 4 narių (skiriami nariai: 1 – Juridinės tarnybos atstovas, 2 – Veterinarijos klinikų veterinarijos 

gydytojai ir 1 – veterinarinės medicinos rezidentų atstovas), išnagrinėja apeliaciją ne vėliau kaip per 20 

kalendorinių dienų nuo jos gavimo. Jei apeliacija tenkinama, veterinarijos gydytojo kategorijos vertinimas 

turi būti vykdomas iš naujo vadovaujantis šios Tvarkos nustatyta tvarka. Jei apeliacija atmetama, 

paliekamas galioti Komisijos priimtas sprendimas. Apie apeliacinės komisijos sprendimą vertinamasis 

informuojamas apeliacijos komisijos pirmininko elektroniniu paštu ne vėliau kaip per tris dienas nuo 

sprendimo priėmimo dienos. Tokį sprendimą dėl apeliacijos vertinamasis gali apskųsti įstatymų nustatyta 

tvarka. 

43. Tuo atveju, jeigu Komisija priima sprendimą, kad asmuo neatitinka veterinarijos gydytojų kategorijos, į 

kurią pretenduoja, reikalavimų, (apeliacijos atveju, jeigu apeliacinė komisija nusprendžia nekeisti 

Komisijos priimto sprendimo nesuteikti veterinarijos gydytojo kategorijos, į kurią asmuo pretendavo), 

asmeniui kategorija nesuteikiama.  

 

ŠEŠTASIS SKYRIUS 

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ KATEGORIJOS NETEKIMO  

SĄLYGOS IR PROCEDŪRA 

 

44. Veterinarijos gydytojas, kuriam buvo suteikta viena iš šios Tvarkos 2 skyriaus I–III skirsniuose nurodytų 

kategorijų, ją gali prarasti, jeigu per 5 (penkerius) kadencijos metus neįvykdė atitinkamai veterinarijos 

gydytojo kategorijai, į kurią pretenduoja, keliamų periodinio vertinimo reikalavimų, nustatytų šios 

Tvarkos 7, 9 ar 11 punktuose ir jų papunkčiuose. 

45. Turėtą kategoriją praradęs asmuo gali pakartotinai vėl kreiptis į Komisiją dėl veterinarijos gydytojo 

atitinkamos kategorijos suteikimo, kurios reikalavimus atitinka.  
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46. Asmeniui neįvykdžius šio skyriaus 44–45 punktų reikalavimų, Veterinarijos klinikos vadovas nedelsiant 

teikia pranešimą Universiteto rektoriui dėl veterinarijos gydytojo turimos kategorijos panaikinimo. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

47. Ši Tvarka ir jos pakeitimai tvirtinami LSMU senato nutarimu. 

 

 

 

1 PRIEDAS 

Patvirtinta  

LSMU senato nutarimu Nr 

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

KORTELĖ VETERINARIJOS GYDYTOJO 

KATEGORIJAI ĮVERTINTI  

 

Vardas, pavardė_____________________________________________________________________ 

Gimimo data________________________________________________________________________

  Mokslo laipsnis (kada gautas) 

__________________________________________________________ 

Pedagoginis mokslo vardas (kada gautas) ________________________________________________  

Veterinarijos fakultetas ir jo padalinys (klinika/ katedra/ laboratorija) ________________________ 

Paskutinė kategorijos suteikimo data  ___________________________________________________  

Pareigos (nuo kada dirba šiose pareigose) _________________________________________________ 

Veterinarijos gydytojo darbo stažas_____________________________________________________  

Veterinarijos gydytojo darbo universitete stažas___________________________________________ 

Veterinarijos gydytojo darbo universitete etatinis darbo krūvis_______________________________ 

Pedagoginio darbo stažas______________________________________________________________ 

Pedagoginis eatato krūvis _____________________________________________________________ 

Veterinarijos gydytojo licencijos Data________________________Nr. ________________________ 

Veterinarijos gydytojo specializacija (baigusiems rezidentūros studijas) ______________________ 

 

 

Personalo tarnybos specialistas nurodytas LSMU senato nutarime   

(vardas, pavardė, parašas, data) 
 

 

I. KLINIKINIS PRAKTIKOS DARBAS 

 

1.1. Klinikinės praktikos vieta   
(Veterinarijos klinika) 
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1.2. Vadovaujamo darbo atlikimas (pažymėkite, jei vykdėte šią veiklą)  
(Pavadinimas) 

 

1.2. Klinikinio praktinio darbo apimtis LSMU VA VF veterinarijos klinikoje:  

1.  
Gyvūno rūšis (-ys) su kuria(-iomis) 

dirbama  

(išvardyti gyvūnų rūšis, su kuriomis dirbama) 

2.  
Klinikinė sritis (-ys) (pvz.: dermatologija, 

ortopedija, arklių veterinarinė medicina ir 

kt.) 

(išvardyti sritį (-is) kuriose dirbate) 

3.  
Klinikinė praktinė veikla 

(neišskiriant gyvūnų rūšies): 

Gydytų pacientų skaičius 

Vertinamieji metai 

20.. 20.. 20.. 20.. 20.. 
Iš viso 

per 5 m. 

4.  

Gydytų pacientų ir atliktų procedūrų 

skaičius: 

      

4.1. Pirminė konsultacija klinikoje       

4.2.  Pakartotinė konsultacija klinikoje       

4.3. Stacionarizuotų klinikoje pacientų 

gydymas  
      

4.4.  Gydytų pacientų skaičius išvykose       

5.  
Diagnostinių tyrimų spektras ir skaičius 

(nurodyti skaičių ir pavadinimus) 

      

6.  
Diagnostinių laboratorinių tyrimų spektras 

ir skaičius (nurodyti skaičių ir pavadinimus) 

      

7.  
Originalių ir (arba) unikalių tyrimo ir 

gydymo metodų išmokimas taikyti ir 

įdiegimas (nurodyti skaičių ir pavadinimą) 

      

8.  
Atliktų (O) ir asistuotų (A) operacijų 

spektras ir skaičius (nurodyti skaičių ir 

pavadinimą) 

O A O A O A O A O A O A 

            

9.  
Konsultuotų gyvūnų savininkų skaičius 

(kontaktiniu ir nuotoliniu būdais) 

      

10.  

Kita reikšminga veikla, susijusi su gyvūnų 

sveikatos priežiūra (įrašykite savo nuožiūra 

svarbią veiklą, atliktas anksčiau 

nepaminėtas procedūras ir kt.) 

      

11.  Iš viso  

12.  

Veikla Veterinarijos klinikos vaistinėje 

(trumpai aprašykite nurodydami 

svarbiausiais vykdytas veiklas) 

 

*Lentelė patekiama atskiru dokumentu. Pildomos tik aktualios eilutės 

 

1.4. Klinikinės veterinarinės veiklos plėtra: (sukurti nauji gyvūnų gydymo metodai, medžiagos ir 

mokymo priemonės, įdiegti nauji praktinių įgūdžių ugdymo metodai, sukurtos ar įdiegtos naujos 

paslaugos arba iš esmės patobulinti jau buvę sukurti ar įdiegti metodai; sukurti, įdiegti arba iš 

esmės patobulinti praktine patirtimi grindžiami gyvūnų gerovės, biosaugos kultūros ir visuomenės 

problemų sprendiniai), (išvaryti, pateikti veiklą pagrindžiančius dokumentus jei turite): 

1.______________________________________________________________________________  

2.______________________________________________________________________________ 

… 

1.5. Veterinarijos gydytojo kvalifikacijos kėlimo kursai (kursų skaičius ir val. skaičius) 

Lietuvoje_________________________________________________________________________ 
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Užsienyje_________________________________________________________________________ 

 

Sąrašas: (Sertifikato registracijos Nr., data, vieta. Nesant sertifikato, gali būti pateikiamas kitas 

dalyvavimą patvirtinantis, atsakingos už kvalifikacijos kėlimą institucijos patvirtintas dokumentas): 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

... 

1.6. Dalyvavimas darbo grupių, komisijų, kolegijų, komitetų, asociacijų veikloje (nurodykite skaičių 

ir pavadinimus): 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

... 

 

1.7. Pranešimai seminaruose, koferencijose, kongresuose ir kt. (skaičius ir val. skaičius) 
 

Lietuvoje____________ Tarptautiniai Lietuvoje _______________ Užsienyje________________       

 

1.8. Ekspertinė veterinarijos gydytojo veikla: atliktų ekspertizių skaičius, dalyvavimas specialisto 

arba eksperto statusu teismuose ir kitose institucijose ir įstaigose (pvz.: atliktos atvejų ekspertizes 

pagal kuruojamą sritį (pvz.: kardiologijos, oftalmologijos, klubo ir alkūnės sąnarių displazijos, 

įvertinant veislinių gyvūnų sveikatą ar kt.) (nurodykite skaičių ir pavadinimus): 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Veterinarijos klinikos vadovas___________________________________________________________ 

(Už klinikinį praktikos darbą) (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

II. PEDAGOGINĖ VEIKLA 

 

2.1. Rotacijos, praktikos darbai, pratybos (informacija turi atitikti LSMU SIS duomenis arba klinikinės 

rotacijos tvarkaraščius): 

2.1.1. Studentams 

Aprašų 

duomenų bazės 

kodas 

Dalyko 
pavadinimas 

Pratybos, 
rotacijos, 
kt.) 

Grupių 

(studentų) 

skaičius 

Val. 

skaič. 

     

     

     

     

     

Iš viso: 

 

Veterinarijos klinikos vadovas____________________________________________________________

  
(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

2.1.2. Paskaitos, praktikos darbai ir pratybos tobulinimo kurso klausytojams kvalifikacijos kėlimo 

kursuose: 
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Aprašų 
duomenų 
bazės kodas 

Dalyko pavadinimas 
Valandų skai-
čius 

   

   

Iš viso: 
 

2.1.3. Rezidentams 
Aprašų 

duomenų 
bazės kodas 

Dalyko pavadinimas Valandų skai-

čius 

   

   

Iš viso: 

       Podiplominių studijų centro dekanas__________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

2.2. Vadovavimas VM studentų ir kvalifikaciją keliančio stažuotojo praktikoms: 

Studentai (v. pavardė)   

Studentai (v. pavardė)    

…………… 

 

III. EUKACINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS: ________________________  
                       (Pažymėjimais patvirtintas valandų skaičius) 

Pavadinimas, val. (išvardyti): 

1. 

___________________________________________________________________________________ 

2. 

___________________________________________________________________________________ 

 

3.1. Edukacinis tarptautiškumas (Erasmus+ ir kt.): ____________________________________ 

Studijų centro vadovas_____________ 

(už edukacinės kompetencijos tobulinimą)(vardas, pavardė, parašas, data) 

Veterinarijos klinikos vadovas________________________    
(už visą pedagoginę veiklą)                                (vardas, pavardė, parašas, data)        

 
 

 

IV. PASTARŲJŲ 5 METŲ PUBLIKACIJOS: 

 

Kodas Pavadinimas Skaičius 

K1a Monografija  

K1b Studija  

K2a Vadovėlis  

K2b Mokomoji knyga  

K2d Kita studijų literatūra  

P1a Straipsnis, skelbtas konferencijos medžiagoje DB Thomson Reuters  
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(Už visą vertinamojo veiklą per 5 metus) 

Tvirtinu: 

Veterinarijos fakulteto dekanas 

 

 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

(Už visą vertinamojo veiklą per 5 metus) 

Tvirtinu: 

LSMU VA VF veterinarijos klinikos vadovas 

 

___________________________________  

(vardas, pavardė, parašas, data) 

WOK 

P Kiti straipsniai, skelbti konferencijos medžiagoje  

S1 Straipsnis DB Thomson Reuters WOK, turinčioje citavimo indeksą  

S1 Straipsnis DB Thomson Reuters WOK, neturinčioje citavimo indekso  

S3 Straipsnis kitose DB  

S5 Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose  

S6 Straipsnis mokslo populiarinimo leidinyje  

 Atvejo analizė (Case report)  

T Konferencijų tezės  

Y Knygų dalys  

*Būtina pateikti publikacijų sąrašą iš bibliotekos pasirašytą atsakingo bibliotekos darbuotojo. 

 

Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojas   
(Atsakingas už publikacijas) (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

V. REIKŠMINGI KLINIKINĖS VETERINARINĖS VEIKLOS PLĖTROS DARBAI: (įgyvendinti 

projektai, leidę pritraukti lėšas infrastruktūrai atnaujinti ir (arba) sukurti bei veterinarijos klinikinei 

veiklai ir studijoms užtikrinti, arba parengti klinikos ar klinikos skyriaus plėtros planai ir reprezen-

tuojama Veterinarijos klinika valstybinėse ir kitose institucijose) 

____________________________________________________________________________________ 
(Parengtų ir gavusių finansavimą projektų arba fondų, įgyvendintų plėtros planų, 

reprezentacinių veiklų pavadinimai) 

 

 

VI. KITA, VERTINAMOJO NUOMONE, REIKŠMINGA VEIKLA  

 
Vertinamojo parašas ir data    
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VII. VETERINARIJOS GYDYTOJO VEIKLOS ĮVERTINIMO SUVESTINĖ 

 

   
       (Darbuotojo vardas, pavardė)                                               (Veterinarijos klinikos pavadinimas) 

 

 

7.1. Veterinarijos gydytojų kategorijos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) išvada: 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
  
Komisijos narių skaičius   
 

Dalyvavusių posėdyje Komisijos narių skaičius  ______________________  

 

Balsavimo rezultatai: 

  „atitinka“,   „neatitinka“,  „negaliojantys biuleteniai“. 

  
  
  

Komisijos pirmininkas_______________________________________________________ 

(pavardė, parašas, data) 
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2 priedas  
(Veterinarijos gydytojo (-ų) atitikties kategorijai vertinti Teikimo pavyzdys) 

  

 

______________________________ 
LSMU Veterinarijos fakulteto veterinarijos klinika 

______________________________ 
(Veterinarijos klinikos vadovo vardas ir pavardė) 
 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ  

KATEGORIJOS VERTINIMO KOMISIJAI 

 

 

TEIKIMAS 
DĖL VETERINARIJOS GYDYTOJO (-Ų) KATEGORIJOS VERTINIMO  

 

20____ m. _______________________________d. 

 

 
Teikiu ir prašau vertinti_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________  

(įrašyti informaciją veterinarijos gydytojo (-ų) atitikties kategorijai įvertinimui pagrįsti) 

 

 

 

_______________________ _________________ _______________________  
(Veterinarijos klinikos vadovo vardas, pavardė, parašas)  

 

 

 

 

Gauta:  

___________________________________________________________________________  
Komisijos pirmininko vardas, pavardė, parašas, data) 
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3 priedas 
(Komisijos posėdžio protokolo pavyzdys) 

 

 

VETERINARIJOS GYDYTOJŲ KATEGORIJOS VERTINIMO KOMISIJOS  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

20_____________ Nr.__________ 
         (data) 

Posėdžio data:_______________________________________________  

Posėdžio pirmininkas:_________________________________________  

Posėdžio sekretorius: _________________________________________  

Komisijos narių skaičius:______________________________________ 

Posėdyje dalyvavusių Komisijos narių skaičius: ____________________  

 

SVARSTYTA:  

 

Veterinarijos fakulteto_________________________________klinikos vadovo___________________ 

20____ m. ______________ d. prašymu, Veterinarijos gydytojų kategorijos vertinimo komisija, vadovauda-

masi 2022 m. __________ d. LSMU senato nutarimu Nr. _____, patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų univer-

siteto reikalavimai veterinarijos gydytojų kategorijai suteikti bei periodinio atitikties kategorijai vertinimo or-

ganizavimo ir vykdymo tvarka, įvertino ________________________________ pateiktus dokumentus ir infor-

maciją 
                                                        (vertinamojo vardas pavardė)     

 _______________________________________________ kategorijai nustatyti. 
               (įrašyti kategoriją, į kurią pretenduoja)       

 

Posėdžio sekretorius pristatė vertinamą veterinarijos gydytoją ir jo vykdomą veiklą.  

Vertinamas veterinarijos gydytojas atsakė / neatsakė / įrašyti kitą reikiamą informaciją į Komisijos narių 

klausimus.  

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

Atitinka________________ Neatitinka______________ Negaliojantys biuleteniai__________________ 
 

KOMISIJOS IŠVADA:  

Vertinamasis veterinarijos gydytojas _________________________________ atitinka / neatitinka (nereika-

lingą 
(vardas, pavardė) 

 išbraukti)___________________________________________________ kategorijos reikalavimus. 
(įrašyti kategoriją)   

 

KOMISIJA UNIVERSITETO REKTORIUI SIŪLO _______________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_(įrašyti komisijos rektoriui siūlomą sprendimą) 

 

Posėdžiopirmininkas ______________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas)  

Posėdžio sekretorius ______________________________________________________________________  
 (vardas, pavardė, parašas)  

 


