Skelbimo Nr. 33698
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia konkursą į Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo
veterinarijos gydytojo-inspektoriaus A lygio 9 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo
pareigas.
(Skelbimo Nr. 33698, paskelbimo data: 2016-09-16).
ŠAKIŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Šakių VMVT) vyriausiasis
veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybė reikalinga organizuoti, vykdyti ir
kontroliuoti sveikatos būklės ir privalomųjų reikalavimų laikymosi, gyvūnų užkrečiamųjų ligų
stebėsenos, kontrolės ir likvidavimo priemonių vykdymą gyvūnų laikymo vietose, veterinarinių
preparatų ir veterinarinių biocidų saugos ir kokybės reikalavimų laikymąsi, šalutinių gyvūninių
produktų valstybinę veterinarinę kontrolę.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –
gyvūnų užkrečiamųjų ligų, veterinarinių preparatų, veterinarinių biocidų ir šalutinių gyvūninių
produktų tvarkymo valstybinės veterinarinės kontrolės.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities
veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis,
nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
6.3. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų
rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS
Powerpoint, Internet Explorer;
6.5. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu, teikti išvadas;
6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos
įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą Šakių
VMVT teritorijoje:
7.1. organizuoja ir vykdo gyvūnų užkrečiamų ligų profilaktines priemones, diagnostinius
tyrimus, tvarko dokumentaciją, registrus;
7.2. kontroliuoja rajono veterinarinių paslaugų teikėjų, privačių veterinarijos gydytojų darbą,
veterinarinių vaistinių veiklą, jų vedamą dokumentaciją ir teikia jiems praktinę ir metodinę pagalbą
veterinarinių preparatų ir veterinarinių biocidų saugos ir kokybės, gyvūnų ligų profilaktikos, bei
gydymo klausimais;
7.3. koordinuoja veterinarinės praktikos, juridinių asmenų veterinarinės farmacijos ir fizinių
asmenų veterinarinės farmacijos licencijų išdavimą;
7.4. vykdo šalutinių gyvūninių produktų gamybos, prekybos, saugojimo ir naudojimo valstybinę
veterinarinę kontrolę ir veterinarinę priežiūrą;
7.5. kontroliuoja importuotų, vidaus rinkai ir eksportui parduoti skirtų gyvūnų sveikatos būklę,
gerovę bei transportavimo sąlygas, vaistų ir šalutinių gyvūninių produktų atitiktį saugos, kokybės ir
ženklinimo reikalavimams, išduoda veterinarijos sertifikatus;
7.6. tikrina veterinarinių paslaugų teikėjų darbą, teikia jiems praktinę ir metodinę pagalbą gyvūnų
ligų profilaktikos, diagnostikos bei gydymo klausimais;
7.7. kontroliuoja kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, vaistų,
šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą gyvulininkystės objektuose, skerdyklose, juos pervežant,
importuojant bei eksportuojant, taiko priemones trūkumams pašalinti, teikia rekomendacijas ir
nurodymus;
7.8. nagrinėja gyvulių ir kitų gyvūnų ligų atsiradimo bei išplitimo priežastis, kartu su sveikatos
apsaugos tarnybomis likviduoja žmonėms ir gyvūnams pavojingų užkrečiamų ligų židinius;
7.9. atlieka duomenų suvedimą į gyvulių užkrečiamųjų ligų kontrolės sistemą (toliau – GULK),
ūkinių gyvūnų registracijos informacinę sistemą (toliau – UGRIS), veterinarinės informacijos
valdymo sistemą (toliau – VIVS) ir gyvūnų ir gyvūninių produktų sertifikavimo sistemą (toliau TRACES);
7.10. pagal kompetenciją tiria gyventojų skundus, pareiškimus ir teikia išvadas;
7.11. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos
Respublikos teisės aktais nustatytus veterinarijos reikalavimus, surašo administracinio teisės
pažeidimo protokolus, teikia Šakių VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui
(toliau – Viršininkas) atitinkamus dokumentus sprendimo priėmimui;
7.12. organizuoja seminarus, mokymus ir praktinius užsiėmimus gyvūnų užkrečiamųjų ligų,
gyvūnų gerovės, vaistų, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo klausimais;

7.13. renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia ataskaitas,
išduoda veterinarinius dokumentus;
7.14. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Šakių VMVT vyriausiąjį veterinarijos gydytojąinspektorių, jam nesant;
7.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Šakių VMVT viršininko pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Šakių VMVT viršininkui.
_______________

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio
24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtintą Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos
aprašą (toliau – Aprašas) turi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testą ir Valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema)
privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“ ir Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje (terminas
skaičiuojamas nuo kitos dienos).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik aukščiau nurodytu būdu!
Išsamesnė informacija apie konkursą: Siesikų g. 15D, LT-07170 Vilnius, tel. (8 5) 249 1643, el. p.
adaugirdiene@vet.lt, taip pat http://www.vtd.lt

