
Lietuvos kinologų draugijos veterinarijos gydytojų ekspertų skyrimo tvarka 
 

1. Bendrosios nuostatos 
 

1.1. Šios tvarkos tikslas nustatyti visiems veterinarijos gydytojams vienodai 

pasiekiamas sąlygas, kurias įvykdžius jie galėtų atlikti Lietuvos kinologų draugijos 

(LKD) klubų nariams priklausančių veisiamų šunų privalomus sveikatos patikrinimus.  

1.2. Visos šunų paveldimų susirgimų prevencijos programos vykdomos pagal  bendras 

tarptautines metodikas (tiriamas šuo turėtų gauti vienodą įvertinimą skirtingose FCI 

šalyse).  

1.3. LKD nustato ekspertizių atlikimo tvarką, kurios privalo laikytis visi paskirti 

ekspertai. Ekspertui sistemingai pažeidžiant ekspertizės atlikimo tvarkos 

reikalavimus, jo teisė atlikti ekspertizes gali būti sustabdyta laikinai arba visam laikui. 

1.4. Ekspertai turi nuolat kelti savo kvalifikaciją, t.y. ne rečiau kaip kartą per 3 metus  

dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, susijusiuose su atliekama ekspertize. LKD 

nekompensuoja jokių išlaidų, susijusių su aukščiau paminėtais mokymais. 

1.5. LKD ekspertams, paskirtiems iki 2018-01-01, taikomas 10 metų pereinamasis 

laikotarpis, skirtas šios tvarkos 3 punkto kvalifikacijos trūkumams pašalinimui. Ne 

vėliau, kaip 2020-01-01, ekspertai turi pateikti LKD dokumentus, patvirtinančius 

atliktus trūkumų šalinimo veiksmus ir pilną šių trūkumų šalinimo planą. Neįvykdžius 

šio reikalavimo nuo 2020-06-01 gali būti sustabdyta eksperto teisė atlikti atitinkamas 

ekspertizes.  

1.6. Nesant galimybės užtikrinti LKD poreikius dėl reikalavimuose apibrėžtų specialistų 

stokos, gali būti taikomos išimtys – LKD tarybos sprendimu reikalavimai specialistams 

gali būti sumažinti. 

1.7. LKD ekspertas patvirtinamas po to, kai pasirašo sutartį su LKD. 
 

2.  Tvarkoje naudojamos sąvokos ir terminai 
 

2.1. Tarptautinių veterinarijos koledžų diplomuoti specialistai: 

Diplomate of the European College of Veterinary Diagnostic Imaging (DECVDI), 

Diplomate of the European College of Veterinary Surgeons (DECVS), 

Diplomate of the American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM), 

Diplomate of the European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM),  

Diplomate of the European College of Veterinary Ophthalmologists (DECVO) ir kiti. 

2.2. Sertifikuoti veterinarijos specialistai: 

Veterinarijos specialistai, baigę rezidentūros/specializacijos mokymus, vykdomus pagal 

Tarptautinių veterinarijos koledžų suderintas programas, kuriuose dėstė Tarptautinių 

veterinarijos koledžų diplomuoti specialistai. Suteikta kvalifikacija turi būti patvirtinta kurso 

arba mokymo diplomu, pasirašytu Tarptautinio veterinarijos koledžo diplomuoto 

specialisto. 

 



3. Reikalavimai specialistams, atliekantiems skirtingas ekspertizes 

 

Ekspertizės 
pavadinimas 

Kvalifikaciniai reikalavimai specialistams 

Specializuotos 
kardiologinės 
arba 
oftalmologinės 
ekspertizės 

Be LKD patvirtinimo: 
Atitinkamų Koledžų diplomuoti veterinarijos specialistai  

Atliekant LKD eksperto patvirtinimo procedūrą: 

Sertifikuoti atitinkamos srities veterinarijos specialistai  

arba 

Veterinarijos mokslų daktaro laipsnį turintys veterinarijos gydytojai-

praktikai, kurie praktikuoja atitinkamai veterinarinės kardiologijos ir 

oftalmologijos srityse, turintys ne mažesnį nei penkių metų darbo 

stažą, baigę specialias stažuotes/mokymus dėl atliekamos 

ekspertizės unifikavimo 

HD/ED/OCD ir 
kitos 
radiologinės 
ekspertizės 

Be LKD patvirtinimo 
Koledžų diplomuoti veterinarijos specialistai (DECVDI, DACVDI, 

DECVS, DACVS) 

Atliekant LKD eksperto patvirtinimo procedūrą 

Sertifikuoti ortopedijos arba radiologijos veterinarijos specialistai  

arba 

Veterinarijos mokslų daktaro laipsnį turintys veterinarijos gydytojai-

praktikai, kurie praktikuoja veterinarinės radiologijos arba ortopedijos 

srityse, turintys ne mažesni nei penkių metų darbo stažą, dalyvavę 

IEWG ir/ar FCI specializuotuose mokymuose 

Kelio sąnario 
klinikinės 
ekspertizės 

Be LKD patvirtinimo 
Koledžų diplomuoti veterinarijos specialistai (DECVS, DACVS) 

Atliekant LKD eksperto patvirtinimo procedūrą 

Sertifikuoti ortopedijos veterinarijos specialistai 

arba 

Veterinarijos mokslų daktaro laipsnį turintys veterinarijos gydytojai-

praktikai, kurie praktikuoja veterinarinės ortopedijos srityje, turintys ne 

mažesni nei penkių metų darbo stažą, dalyvavę specializuotuose 

mokymuose 

DNR 
ekspertizės 

Licenzijuoti veterinarijos gydytojai, išklausę LKD patvirtintus 
kvalifikacinius mokymus ir įtraukti į LKD ekspertų sąrašą 

 


