
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentas (VMVT) 2021-12-09 surašė 

Veterinarinių paslaugų teikėjo patikrinimo aktą UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo 

centras“ (Bendrovė) po to, kai 2021-12-09 vykdė neplaninį patikrinimą pagal 2021-11-18 gautą 

pranešimą dėl veterinarinių paslaugų teikimo. Patikrinimo metu buvo nustatyti trys, mūsų 

nuomone, mažai reikšmingi neatitikimai. 

VMVT pateikė nurodymus: Nustatytiems trūkumams sudaryti trūkumų šalinimo planą, 

pristatyti suderinimui į VMVT Kauno  departamentą suderinimui, ne vėliau kaip per 7 d.d. 

Pašalinus trūkumus raštu informuoti Kauno departamentą apie trūkumų pašalinimą ne vėliau 

kaip per 7 d.d. nuo trūkumų pašalinimo, nurodyto trūkumų šalinimo plane.  

2021-12-13 Bendrovė sudarė Trūkumų šalinimo planą ir 2021-12-17 pateikė informaciją 

VMVT apie trūkumų pašalinimą (trūkumų šalinimo aktą). Tad, Bendrovė nurodymus įvykdė 

pilna apimtimi. 

2022-02-02 VMVT internetiniame puslapyje publikuotas straipsnis: 

https://vmvt.lt/naujienos/antibiotikais-savo-nuoziura-gydantys-gyvunus-gali-sulaukti-

sankciju?fbclid=IwAR36Kro7z12T6UslpU2qvSj3Oa9maE4I0l2fIoviE1M-

yvahMQX8Y8rkpdI  

Minėtame straipsnyje be kitą ko skelbiama informacija, kad „<...>vykdyto neplaninio 

tikrinimo metu buvo išsiaiškinta, kad receptiniai veterinariniai vaistai buvo skiriami per 

atstumą, prieš tai net neapžiūrėjus sergančių gyvūnų, jiems neatlikus būtinų tyrimų, nesurinkus 

ir neįvertinus ligos istorijoje buvusios anamnezės ir neapsilankius gyvūnų laikymo vietoje. Už 

šiuos pažeidimus veterinarinių paslaugų įmonės atsakingam asmeniui surašytas 

administracinio nusižengimo protokolas ir skirta bauda.<...>“ 

Bendrovė pažymi, kad 2021-12-09 surašytame Veterinarinių paslaugų teikėjo patikrinimo akte 

tarp nustatytų trijų mažai reikšmingų neatitikimų nėra nustatytas neatitikimas, kad Bendrovė 

skiria receptinius veterinarinius vaistus per atstumą, prieš tai net neapžiūrėjus sergančių 

gyvūnų, jiems neatlikus būtinų tyrimų, nesurinkus ir neįvertinus ligos istorijoje buvusios 

anamnezės ir neapsilankius gyvūnų laikymo vietoje. Objektyvumo dėlei reiktų paminėti, kad 

atsakingam asmeniui 2022-01-14 surašytas administracinio nusižengimo protokolas, tačiau 

Bendrovė pažymi, kad protokolo dalyje „nusižengimo esmė ir nustatytos aplinkybės“ taip pat 

nėra konstatuota, kad Bendrovė ar atsakingas asmuo skiria receptinius veterinarinius vaistus 

per atstumą, prieš tai net neapžiūrėjus sergančių gyvūnų, jiems neatlikus būtinų tyrimų, 

nesurinkus ir neįvertinus ligos istorijoje buvusios anamnezės ir neapsilankius gyvūnų laikymo 

vietoje.  

Taip ir lieka neaišku, iš kokių dokumentų visumos ar aplinkybių VMVT priėjo prie tokios 

išvados savo publikacijoje, kad neva Bendrovė skiria receptinius veterinarinius vaistus per 

atstumą, kai faktiškai nei 2021-12-09 Veterinarinių paslaugų teikėjo patikrinimo akte nei 2022-

01-14 surašytame administracinio nusižengimo protokole tokio konstatuoto fakto nėra. Todėl 

Bendrovė atsiriboja nuo VMVT publikacijoje paskleistos informacijos, kad Bendrovė skiria 

receptinius veterinarinius vaistus per atstumą, prieš tai net neapžiūrėjus sergančių gyvūnų, 

jiems neatlikus būtinų tyrimų, nesurinkus ir neįvertinus ligos istorijoje buvusios anamnezės ir 

neapsilankius gyvūnų laikymo vietoje.  

Pažymėtina ir tai, kad Bendrovė turi veterinarinių paslaugų tiekėjo kodą, kurį jai suteikė 

VMVT pagal galiojančius teisės aktus, todėl Bendrovė sėkmingai teikia veterinarines 
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paslaugas įstatymų ribose.  Norime atkreipti dėmesį ir į tai, kad Bendrovė nuo 1993 metų 

sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos žemės ūkio bendrovėmis, ūkininkais bei veterinarijos 

vaistinėmis, tiekia ne tik kokybiškas prekes, bet ir visapusiškas paslaugas bei profesionalias 

konsultacijas ūkiams. Bendrovės darbuotojai yra licencijuoti veterinarijos gydytojai, iš jų 17 

veterinarijos gydytojo išsilavinimą turintys darbuotojai ir 2 žemės ūkio srities mokslų daktarai.  

Bendrovės kapitalizacijos ir veiklos mastai suponuoja, kad įmonė yra labai jautri informacijos 

sklaidai, nes bet koks tikrovės neatitinkančios informacijos apie pačią įmonę skleidimas sudaro 

pagrindą jautriai reaguoti kitiems verslo subjektams, partneriams, esamiems ir potencialiems 

klientams. Todėl minėtos publikacijos turinys, kuris ne tik, kad nėra pagrįstas jokiais 

objektyviais duomenimis, bet ir žemina Bendrovės garbę ir orumą, pažeidžia dalykinę 

reputaciją, daro neigiamą poveikį vykdomai veiklai, gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės 

generuojamoms pajamoms, todėl Bendrovė stebės kaip minėtas straipsnis paveiks jos dalykinę 

reputaciją ir pajamas bei lygiagrečiai konsultuosis su teisininkais dėl savo ir klientų pažeistų 

teisių ir teisėtų interesų gynimo. 
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