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IŠTVERMĖS JOJIMO DISCIPLINOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ RUOŠIMO IR 

KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Ištvermės jojimo veterinarijos gydytojų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas (toliau 

„Aprašas“) nustato ištvermės jojimo varžybų veterinarijos gydytojų kvalifikacijos suteikimo 

tvarką. 

 

2. Sąvokos: 

 

Veterinarijos gydytojas – ištvermės jojimo varžybų veterinarijos gydytojas,  varžybų metu 

atliekantis žirgų pasų kontrolę, vertinantis žirgų sveikatos būklę, sprendžiantis, ar leisti toliau duetui 

tęsti varžybas, ar rekomenduoti teisėjų komisijai pašalinti duetą dėl netinkamos žirgo sveikatos 

būklės. 

 

Veterinarijos gydytojo asistentas – asmuo, padedantis ištvermės jojimo varžybų metu veterinarijos 

gydytojui. Veterinarijos gydytojo asistentas surašo žirgo būklės vertinimo rezultatus veterinarinėje 

kortelėje, taip pat gali atlikti veterinarinį patikrinimą, prižiūrint (kontroliuojant) veterinarijos 

gydytojui. Asistentu gali būti asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų. 

 

Nacionalinės kategorijos veterinarijos gydytojas –Žirginio sporto asociacijos rekomenduotas bei 

Lietuvos žirginio sporto federacijos patvirtintas  veterinarijos gydytojas, turintis teisę dirbti 

Nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose. 

 

Tarptautinės kategorijos veterinarijos gydytojas – Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI) 

patvirtintas veterinarijos gydytojas, turintis teisę dirbti Nacionalinėse bei atitinkamos kategorijos 

Tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose. 

 

Kandidatas – asmuo, siekiantis ištvermės jojimo disciplinos varžybų veterinarijos gydytojo 

kvalifikacijos. 
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II. IŠTVERMĖS JOJIMO DISCIPLINOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKA 

 

3. Nacionalinė veterinarijos gydytojo kategorija 

 

Reikalavimai  

 

3.1 Kandidatas, siekiantis įgyti Lietuvos ištvermės jojimo disciplinos Nacionalinės kategorijos 

veterinarijos gydytojo statusą, privalo:    

   

3.1.1 turėti veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ir galiojančią veterinarijos gydytojo licenciją; 

 

3.1.2 būti veterinarijos gydytojo asistentu mažiausiai 5 (penkiose) ištvermės jojimo nacionalinėse 

varžybose per paskutinius 2 (dvejus) kalendorinius metus ir gauti mažiausiai 2 (dviejų) varžybų 

veterinarijos gydytojų rekomendacijas; 

 

3.1.3      sėkmingai baigti specialius  ištvermės jojimo disciplinos nacionalinius arba Tarptautinės 

žirginio sporto federacijos (FEI)  kursus veterinarijos gydytojams. Specialius nacionalinius kursus 

organizuoja Žirginio sporto asociacija. 

  

3.1.4 Žinoti: 

 

• Nacionalines veterinarijos taisykles,  

• Lietuvos Žirginio sporto federacijos (LŽSF) nacionalines taisykles, 

• Žirginio sporto asociacijos sprendimus ir aprašus, susijusius su ištvermės jojimo 

disciplinos veterinarijos sritimi, 

• Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI) veterinarijos taisykles (Veterinary 

Regulation).  

 

Pateikiami dokumentai 

  

3.2  Kandidatas, siekiantis įgyti Lietuvos ištvermės jojimo disciplinos Nacionalinės kategorijos 

veterinarijos gydytojo statusą, pateikia Žirginio sporto asociacijai: 

 

3.2.1  prašymą suteikti  Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo disciplinos veterinarijos gydytojo 

statusą; 
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3.2.2  veterinarijos gydytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopiją; 

 

3.2.3  veterinarijos gydytojo licencijos kopiją; 

 

3.2.4  mažiausiai penkių ištvermės jojimo nacionalinių varžybų, kuriose kandidatas dalyvavo kaip 

veterinarijos gydytojo asistentas, sąrašą, ir bent 2 veterinarų rekomendacijas; 

 

3.2.5  specialių nacionalinių arba  Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI) kursų sėkmingą 

baigimą patvirtinančių dokumentų kopiją (-as).  

 

Terminai 

 

3.3  Gavusi 3.2 punkte išvardintus dokumentus, Žirginio sporto asociacija per 20 darbo dienų nuo 

visų dokumentų gavimo pateikia prašymą Lietuvos žirginio sporto federacijai (LŽSF) dėl 

Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo disciplinos veterinarijos gydytojo kvalifikacijos suteikimo 

kandidatui. 

  

3.4  Lietuvos žirginio sporto federacija pateikia savo sprendimą el. paštu Žirginio sporto asociacijai. 

Nacionalinės kategorijos veterinarijos gydytojo galutinį patvirtinimą reiškia jo įtraukimas į Ištvermės 

jojimo disciplinos veterinarijos gydytojų sąrašą, publikuojamą Lietuvos žirginio sporto federacijos 

tinklalapyje www.equestrian.lt  

Kvalifikacijos išlaikymas 

3.5  Norėdamas išlaikyti (pratęsti) savo jau įgytą/turimą kvalifikaciją, Nacionalinės kategorijos 

veterinarijos gydytojas privalo:  

  

3.5.1  ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą  per 2 (dvejus) kalendorinius metus dalyvauti ištvermės jojimo 

disciplinos veterinarijos gydytojams skirtuose kursuose ar seminaruose, rengiamuose Žirginio sporto 

asociacijos arba Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI);  

 

3.5.2  būti veterinarijos gydytoju bent 2 (dviejose) nacionalinėse ar tarptautinėse ištvermės jojimo 

varžybose per 1 (vienerius) kalendorinius metus. 

 3.6  Jei Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo varžybų veterinarijos gydytojas nesilaiko 

reikalavimų, išvadintų 3.5 punkte, jis praranda Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo varžybų 

veterinarijos gydytojo statusą. 

http://www.equestrian.lt/
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4. Tarptautinė veterinarijos gydytojo kategorija 

 

4.1  Tarptautinės veterinarijos gydytojo kategorijos suteikimą reglamentuoja Tarptautinė žirginio 

sporto federacija (FEI). Kandidatas, siekiantis įgyti Tarptautinės kategorijos ištvermės jojimo 

disciplinos veterinarijos gydytojo statusą, turi kreiptis raštišku prašymu į Lietuvos Žirginio sporto 

federaciją (LŽSF). 

   

III.  Baigiamosios nuostatos 

  

5. Veterinarijos gydytojas savo darbą privalo atlikti sąžiningai, saugiai ir garbingai atsižvelgdamas i 

Gyvūnų globos įstatymus ir esamą žirgo sveikatos būklę, jis privalo remtis galiojančiais varžybų 

nuostatais, Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI) ir nacionalinėmis taisyklėmis.  

 

6. Aprašas gali būti keičiamas ir/ar papildomas Žirginio sporto asociacijos valdybos siūlymu. 

 

 

  

  

 


