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1. Ištvermės jojimos disciplinos veterinarijos gydytojų kvalifikacijos suteikimo 
tvarka   
    

Ištvermės jojimo veterinarijos gydytojų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas (toliau „Aprašas “) 
nustato ištvermės jojimo varžybų veterinarijos gydytojų kvalifikacijos suteikimo tvarką.    

    
Tekste taikomos 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. Asistentu gali būti asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų.    
    
Kandidatas nacionalinei kategorijai gauti, asmuo turintis galiojančią veterinarijos gydytojo licenciją 
arba paskutinių kursų veterinarinės medicinos studentas, siekiantis gauti nacionalinę ištvermės jojimo 
veterinarijos gydytojo kategoriją. Jei kandidatas(turintis veterinarijos gydytojo licenciją) yra išklausęs 
specialius vet.kursus, jis gali dirbti nacionalinėse varžybose kartu su kitu veterinarijos gydytoju. 
Kandidatas, neišklausęs specialių veterinarijos kursų gali dirbti tik vet.gydytojo asistentu.    
    
Nacionalinės kategorijos veterinarijos gydytojas – Lietuvos žirginio sporto federacijos (toliau LŽSF) 
patvirtintas  veterinarijos gydytojas, turintis teisę dirbti nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose.    
    
Tarptautinės kategorijos veterinarijos gydytojas – Tarptautinės žirginio sporto federacijos (toliau 
FEI) patvirtintas veterinarijos gydytojas, turintis teisę dirbti nacionalinės bei atitinkamos kategorijos 
tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose.    
    

2. Nacionalinės kategorijos veterinarijos gydytojo kvalifikacijos suteikimo tvarka.    
2.1. Nacionalinė veterinarijos gydytojo kategorija. Reikalavimai:    

Kandidatas, siekiantis įgyti Lietuvos ištvermės jojimo disciplinos Nacionalinės kategorijos 
veterinarijos gydytojo statusą, privalo:    

1) turėti veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ir galiojančią veterinarijos gydytojo licenciją    

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) sėkmingai baigti specialius ištvermės jojimo disciplinos nacionalinius arba FEI kursus veterinarijos 
gydytojams. Specialius nacionalinius kursus organizuoja LŽSF.    

    



    
2.2. Nacionalinės veterinarijos gydytojo kategorijos siekiantis asmuo privalo žinoti:     

1) Nacionalines veterinarijos taisykles, reikalavimus;   

2) LŽSF taisykles;   

3) FEI veterinarijos taisykles (Veterinary Regulations);  4) Ištvermės jojimo taisykles.    

    

2.3. Kandidatas, siekiantis įgyti Lietuvos ištvermės jojimo disciplinos Nacionalinės 
kategorijos veterinarijos gydytojo statusą, turi pateikti LŽSF šiuos dokumentus:    

1) prašymą suteikti Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo disciplinos veterinarijos gydytojo 
statusą;    

2) veterinarijos gydytojo licencijos kopiją;     

3) mažiausiai penkių ištvermės jojimo nacionalinių varžybų, kuriose kandidatas dalyvavo kaip 
veterinarijos gydytojo asistentas, sąrašą, ir bent 2 veterinarų rekomendacijas;    

4) specialių nacionalinių arba Tarptautinės žirginio sporto federacijos (FEI) kursų sėkmingą 
baigimą patvirtinančių dokumentų kopiją (-as).    

    

3. Nacionalinės veterinarijos gydytojo kategorijos suteikimo procedūra:   
1) LŽSF pateikia savo sprendimą el. paštu veterinarijos gydytojui bei informuoja ištvermės komitetą;     

2) 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     

  

4. Kvalifikacijos išlaikymas    
Norėdamas išlaikyti (pratęsti) savo jau įgytą/turimą kvalifikaciją, Nacionalinės kategorijos 

veterinarijos gydytojas privalo:    

1) ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per  trejus kalendorinius metus dalyvauti ištvermės jojimo 
disciplinos veterinarijos gydytojams skirtuose kursuose ar seminaruose, rengiamuose LŽSF arba  
FEI;    

2) būti veterinarijos gydytoju bent 2 (dviejose) nacionalinėse ar tarptautinėse ištvermės jojimo 
varžybose per 3 (trejus) kalendorinius metus;    



3)  jei Nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo varžybų veterinarijos gydytojas nesilaiko 
reikalavimų, jis praranda nacionalinės kategorijos ištvermės jojimo varžybų veterinarijos gydytojo 
statusą.    

    
    

5. Tarptautinė veterinarijos gydytojo kategorija    
     Tarptautinės veterinarijos gydytojo kategorijos suteikimą reglamentuoja FEI. Kandidatas, 
siekiantis įgyti Tarptautinės kategorijos ištvermės jojimo disciplinos veterinarijos gydytojo statusą, turi 
kreiptis raštišku prašymu į Lietuvos Žirginio sporto federaciją (LŽSF).     

    

6. Nacionalinės veterinarijos gydytojo kategorijos nutraukimas    
Veterianrijos gydytojas, nenorėdamas toliau dirbti ištvermės jojimo varžybose pateikia LŽSF 

raštišką prašymą išbraukti jį iš ištvermės jojimo veterinarijos gydytojų sąrašų.    

    

7. Baigiamosios nuostatos    
     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, FEI ir nacionalinėmis taisyklėmis. Aprašas gali būti keičiamas ir/ar papildomas Ištvermės 
jojimo komiteto siūlymu.    


