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DĖL ARKLIŲ HERPESO VIRUSO EUROPOJE 
 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), pagal kompetenciją atsakydama į 
Jūsų 2021-03-18 el. laišką „Dėl herpes viruso Europoje“, informuoja, kad arklių herpeso virusas nėra 
įtrauktas į sąrašą ligų, apie kurias privaloma pranešti Europos Komisijai, vadovaujantis Pranešimų 
apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. B1-1115 „Dėl 
Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, o taip pat nei Europos Sąjungos, nei nacionaliniais teisės aktais nėra nustatyta prievolė 
valstybėms narėms šios ligos atveju taikyti apribojimus arklių transportavimui, importui ar prekybai 
arkliais.  

VMVT rekomenduoja nuolat stebėti laikomų arklių sveikatos būklę, o kilus įtarimų dėl 
užkrečiamosios ligos, nedelsiant kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją ir, jei arkliui pasireiškia 
klinikiniai ligos požymiai, atskirti jį nuo kitų laikomų arklių, tačiau neperkelti į kitą laikymo vietą, 
kurioje laikomi kiti arkliai, išskyrus atvejį, kai arklį reikia nedelsiant nugabenti į veterinarijos kliniką. 
VMVT taip pat rekomenduoja vengti nebūtino arklių transportavimo ir galimų stresinių situacijų 
(perkėlimo į kitą laikymo vietą, pašaro pakeitimo ir kt.), kurios gali sumažinti žirgų imunitetą, žirgų 
laikymo vietose taikyti biologinio saugumo priemones ir sveikus arklius vakcinuoti nuo šios ligos. 

VMVT primena, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. kovo 26 
d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl veterinarijos reikalavimų varžybose dalyvaujantiems žirgams“ 2.1.5 
papunktis nustato, kad varžybose dalyvaujantys arkliai gali būti vakcinuojami ne tik nuo arklių gripo, 
bet ir nuo kitų ligų, vadovaujantis atitinkamų vakcinų gamintojų pateiktais nurodymais. 

VMVT rekomenduoja, organizuojat varžybas Lietuvos Respublikoje, vadovautis Tarptautinės 
žirginio sporto federacijos nustatytomis taisyklėmis ir biologinio saugumo priemonių reikalavimais 
(https://inside.fei.org/fei/ehv-1/biosecurity). 

VMVT dėkoja, kad rūpinatės arklių sveikata ir gerove. 
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