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2021 m. spalio d. Nr. B1Vilnius
Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“
31 punktu:
1. T v i r t i n u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau –VMVT) administracinių
paslaugų, kurios gali būti teikiamos kontaktiniu būdu asmenims, neatitinkantiems nė vieno Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, sąrašą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. įsakymo vykdymą VMVT skyriams ir VMVT teritoriniams departamentams;
2.2. įsakymo vykdymo kontrolę VMVT direktoriaus pavaduotojams pagal administruojamą
sritį.
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įsakymu Nr.B1VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS ADMINISTRACINIŲ
PASLAUGŲ, KURIOS GALI BŪTI TEIKIAMOS KONTAKTINIU BŪDU ASMENIMS,
NEATITINKANTIEMS NĖ VIENO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M.
VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS
SITUACIJOS PASKELBIMO“ 3.1.1 PAPUNKTYJE NURODYTO KRITERIJAUS,
SĄRAŠAS
1. Alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestavimo pažymėjimo išdavimas.
2. Asmenų konsultavimas ir informavimas Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.
3. Asmenų pranešimų ir skundų nagrinėjimas Valstybinėje maisto ir veterinarijos
tarnyboje.
4. Biocidinių produktų registracija ar autorizacijos liudijimo išdavimas.
5. Didmeninės veterinarinių vaistų prekybos licencijos išdavimas.
6. Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikato išdavimas.
7. Geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimas.
8. Geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimas.
9. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimas veiklai.
10. Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinio patvirtinimo suteikimas.
11. Gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimo išdavimas.
12. Gyvūnų augintinių veisėjo registracija.
13. Gyvūnų vežėjo leidimo išdavimas.
14. Įmonės, gaminančios vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų,
sertifikato išdavimas.
15. Informacijos apie saugomus dokumentus teikimas ir šių dokumentų kopijų išdavimas.
16. Kompetencijos pažymėjimo asmenims, žudantiems gyvūnus ar dalyvaujantiems jų
žudyme, išdavimas.
17. Kvalifikacijos pažymėjimo pieno supirkimui ir bandinių atrinkimui išdavimas.
18. Leidimo atlikti bandymus su gyvūnais išdavimas.
19. Sandėlių, kuriuose laikomos iš trečiųjų šalių įvežamos ne Europos Sąjungos rinkai
skirtos tam tikrų kategorijų prekės, patvirtinimas.
20. Maisto papildų notifikavimas.
21. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas (daigų auginimo veiklai).
22. Maisto tvarkymo subjekto registravimas.
23. Maisto tvarkymo subjektų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimas.
24. Maisto, eksportuojamo į trečiąsias šalis, pažymėjimų išdavimas.
25. Medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės, medžiojamųjų gyvūnų pirminio
apdorojimo patalpos ir gyvūnų atliekų duobės įvertinimas ir pažymos išdavimas.
26. Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimo
išdavimas.
27. Pašarų ūkio subjektų registravimas.
28. Pašarų ūkio subjektų patvirtinimas.
29. Pažymėjimo apie ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo kursų išklausymą
išdavimas.
30. Specialios paskirties maisto produktų notifikavimas.

31. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus,
veterinarinis patvirtinimas ir įregistravimas.
32. Veterinarijos praktikos licencijos fiziniams asmenims išdavimas.
33. Veterinarijos sertifikato eksportui išdavimas.
34. Veterinarinės vaistinės veiklos licencijos išdavimas.
35. Veterinarinės farmacijos licencijos fiziniams asmenims išdavimas.
36. Veterinarinio vaisto registravimo pažymėjimo išdavimas.
37. Veterinarinių vaistų gamybos licencijos išdavimas.
38. Veterinarinių vaistų geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimas.
39. Veterinarinių vaistų importo licencijos išdavimas.
40. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimo išdavimas.
41. Vidaus prekybos sertifikato išdavimas.
42. Leidimo teikti mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimas.
43. Leidimo teikti pieninių veislių gyvulių produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimas.
44. Leidimo teikti ūkinių gyvūnų eksterjero vertinimo paslaugas išdavimas.
45. Leidimo teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimas.
46. Leidimo teikti žirgų darbingumo testavimo paslaugas išdavimas.
47. Leidimų teikti ūkinių gyvūnų spermos, embrionų, kiaušialąsčių ėmimo, spermos
laikymo ir tiekimo rinkai, embrionų gamybos, kiaušialąsčių persodinimo, embrionų, kiaušialąsčių
saugojimo, ūkinių gyvūnų kergimo paslaugas išdavimas.

