Skelbiamas konkursas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kėdainių valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigoms
užimti
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kėdainių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Kėdainių VMVT)
vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.
PASKIRTIS
4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo inspektoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti gyvūnų
gerovės reikalavimų laikymosi kontrolę, veterinarinės medicinos produktų naudojimo kontrolę bei
tinkamą ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo sistemos įgyvendinimą.
VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –
gyvūnų gerovės kontrolės, veterinarinės medicinos produktų naudojimo kontrolės, bei ūkinių gyvūnų
ženklinimo ir identifikavimo sistemos įgyvendinimo kontrolės.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos
įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų
vykdymą:
7.1. kontroliuoja gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;
7.2. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, Administracinių
teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka už teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovės,
veterinarinių preparatų, vaistinių pašarų prekybą ir naudojimą, pažeidimus, teikia Kėdainių VMVT
viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Viršininkas) atitinkamus dokumentus
sprendimo priėmimui;
7.3. teikia siūlymus Kėdainių VMVT Viršininkui dėl su gyvūnų gerove bei veterinarine
farmacija susijusių valstybinės veterinarinės priežiūros objektų registravimo ir veterinarinio
patvirtinimo;
7.4. nagrinėja gyvūnų gerovės srities ginčus, skundus, nedelsiant imasi priemonių gyvūnų
kančioms nutraukti, priima sprendimus savo kompetencijos ribose;

7.5. kontroliuoja skerdžiamų arba kitu būdu nužudomų gyvūnų gerovės reikalavimų
vykdymą, išduoda leidimus ir veda jų apskaitą gyvūnų skerdimui ir skerdimui pagal religinius
ritualus;
7.6. veterinarinės priežiūros objektuose tikrina ar laikomasi gyvūnų gerovės ir globos
įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų;
7.7. kontroliuoja gyvūnų gerovės reikalavimų vykdymą gyvūnų transportavimo paskirties
vietose ir vežimo metu;
7.8. kontroliuoja transporto priemonių, skirtų gyvūnams vežti, atitikimą gyvūnų gerovės
reikalavimams, išduoda pažymėjimus gyvūnų vežėjams bei gyvūnų kelionėms skirtų kelių transporto
priemonių pažymėjimus;
7.9. vykdo visuomenės švietimą ir konsultuoja gyvūnų laikytojus gyvūnų gerovės,
veterinarinių vaistų naudojimo klausimais;
7.10. išduoda pažymas dėl minimalių higienos ir gyvūnų gerovės normų laikymąsi;
7.11. kontroliuoja biocidinių produktų, veterinarinių vaistų, kitų veterinarinių priemonių
apskaitą ūkiuose ir įmonėse kurios verčiasi veterinarine praktika;
7.12. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, Administracinių
teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka už teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų ženklinimo ir
identifikavimo pažeidimus, teikia Kėdainių VMVT Viršininkui atitinkamus dokumentus sprendimo
priėmimui;
7.13. iš privačių veterinarijos gydytojų, veislinių gyvulių bandų kontrolės asistentų, privačių
asmenų, turinčių teisę dalyvauti veikloje, susijusioje su gyvulių identifikacija, surenka duomenis apie
rajono ir miesto žemės ūkio gyvulių laikymo vietų surašymą, žemės ūkio gyvulių registravimą,
identifikavimą, jų judėjimo kelią, gyvulių ženklinimą bei duomenis apie kitus, su gyvulių
identifikavimu susijusius įvykius (žemės ūkio gyvulių kritimas, priverstinis pripjovimas, pirkimas,
pardavimas, prieauglio atsivedimas, skerdimas skerdykloje bei savo reikmėms, infekcinių ligų
pasireiškimas bei jų likvidavimas);
7.14. kontroliuoja privačius veterinarijos gydytojus, veislinių gyvulių bandų kontrolės asistentus, taip
pat privačius asmenis, turinčius teisę dalyvauti veikloje, susijusioje su ūkinių gyvūnų identifikacija,
dėl darbų atlikimo laiko ir kokybės, teisingo rajono ir miesto žemės ūkio gyvulių laikymo vietų
surašymo, registravimo, identifikavimo, jų judėjimo kelio, ženklinimo bei kitų, su gyvulių
identifikavimu susijusių dokumentų pildymo ir apskaitos,teisingos ir laiku atliktos žemės ūkio
gyvulių ženklinimo procedūros;
7.15. užtikrina rajono bei miesto gyvulių identifikacijos duomenų bazės funkcionavimą, sistemina ir
taiso gautus duomenis, vykdo kompiuterinę duomenų analizę, taip pat pateikia duomenis, ataskaitas
ir reikiamus dokumentus atsakingos institucijos buhalterijai, centrinei duomenų bazei (Kaimo verslo
plėtros ir informacijos centras – KVPIC) ir VMVT;
7.16. moko privačius veterinarijos gydytojus, veislinių gyvulių bandų kontrolės asistentus, taip pat
privačius asmenis, turinčius teisę dalyvauti su gyvulių identifikacija susijusioje veikloje, teisingai

pildyti gyvulių identifikacijos, gyvulių laikymo vietų surašymo ir kitus privalomus dokumentus,
tinkamai vesti šių dokumentų apskaitą bei tinkamai atlikti gyvulių ženklinimo procedūrą;
7.17. organizuoja gyvūnų laikytojų ženklintojų mokymus bei išduoda, sustabdo arba panaikina tai
veiklai skirtus pažymėjimus;
7.18. pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam
nesant;
7.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kėdainių VMVT Viršininko pavedimus;
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kėdainių VMVT
Viršininkui.
Reikalavimai:

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 gyvūnų sveikatą ir gerovę ir kitus privalomuosius reikalavimus,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 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, Internet
Explorer;
6.5. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu, teikti išvadas.
Kontaktai:

Į visus iškilusius klausimus mielai atsakys VMVT Personalo skyriaus patarėja Jolanta Petrauskienė,
el. p. jpetrauskiene@vet.lt, tel. nr. (8 5) 249 1643
Detalesnė informacija skelbiama VMVT interneto svetainėje http://vmvt.lt/veikla/konkursai-ivalstybes-tarnyba/karjeros-valstybes-tarnautojai

