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1. BENDROJI DALIS

1.1. Gyvūnų gerovės centras (toliau – Centras) yra funkcinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos
akademijos Veterinarijos fakulteto gyvūnų gerovės edukacinių paslaugų, studijų ir mokslinių tyrimų centras.
1.2. Centro steigėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU).
1.3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto Statutu, Centro nuostatais ir
kitais teisės aktais.
1.4. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų gerovės centras
(GGC), anglų kalba – Animal Welfare Center of Lithuanian University of Health Sciences).

2. CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Centro tikslas:
Populiarinti su gyvūnų gerove susijusią veiklą, vykdyti gyvūnų gerovės krypties mokslinių tyrimų sklaidą,
ekspertinę veiklą bei konsultavimą, skatinti bendradarbiavimą su nacionalinėmis bei tarptautinėmis institucijomis
gyvūnų gerovės klausimais bei dalyvauti formuojant gyvūnų gerovės politiką Lietuvoje.
2.2. Centro uždaviniai:
2.2.1. Inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti gyvūnų gerovės srities ir tarpdisciplininius mokslinius tyrimus.
2.2.2. Konsultuoti gyvūnų laikytojus, įvairias institucijas ir organizacijas, rengti rekomendacijas gyvūnų gerovės
klausimais.
2.2.3. Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis rengiant ir įgyvendinant su gyvūnų gerove susijusius teisės ir
normatyvinius aktus bei atliekant vertinimus gyvūnų laikymo ar kitose vietose, vykdyti ekspertinę veiklą.
2.2.4. Skatinti nacionalinį bei tarptautinį bendradarbiavimą gyvūnų gerovės srityje tarp įvairių institucijų ir
organizacijų bei asmenų.
2.2.5. Organizuoti mokymus ir seminarus, konferencijas ir kitus renginius, rengti mokymo metodikas.
2.2.6. Konsultuoti visų LSMU vykdomų studijų programų studentus ir doktorantus bei mokslininkus dėl atliekamų
mokslinių tyrimų ir kitų su gyvūnų gerove susijusių klausimų.
2.2.7. Sisteminti su gyvūnų gerove susijusią informaciją, ją analizuoti ir pateikti visuomenei.
2.2.8. Vykdyti kitą veiklą, kuri reikalinga Centro tikslams siekti ir nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų.

3. TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Centras turi teisę:
3.1.1. Turėti Centro simboliką.
3.1.2. Turėti Centro interneto tinklapį.
3.1.3. Dalyvauti rengiant ir svarstant su gyvūnų gerove susijusių studijų dalykų aprašus, jų vykdymą ir teikti
siūlymus gyvūnų gerovės studijų, tyrimų ir mokslinių projektų rengimo klausimais, dalyvauti jų ekspertizėje.
3.1.4. Dėl mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų koordinuoti
veiklą su LSMU Gyvūnų gerovės taryba, teikti kandidatus į šią tarybą.
3.1.5. Nustatyta tvarka organizuoti ir teikti tęstinio mokymo paslaugas gyvūnų gerovės srityje.
3.1.6. Bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis gyvūnų gerovės organizacijomis.
3.1.7. Teikti siūlymus LSMU Senatui dėl Centro struktūros ir nuostatų keitimo.
3.2. Centro pareigos:
3.2.1. Plėtoti Centro veiklą.
3.2.2. Rengti ir tvirtinti Veterinarijos fakulteto taryboje Centro veiklos planą ir jį vykdyti.
3.2.3. Atsiskaityti kartą per metus už atliktą darbą Veterinarijos fakulteto tarybai.

4. STRUKTŪRA IR VALDYMAS

4.1. Centro veikloje dalyvauja šie LSMU Veterinarijos fakulteto padaliniai: Anatomijos ir fiziologijos katedra,
Maisto saugos ir kokybės katedra, Veterinarinės patobiologijos katedra, dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų
klinika, Stambiųjų gyvūnų klinika bei Mikrobiologijos ir virusologijos institutas.
4.2. Centro veikloje gali dalyvauti ir kiti Veterinarijos akademijos bei LSMU padaliniai.
4.3. Centrui vadovauja Centro Taryba ir Centro vadovas. Vadovo kadencija trunka 5 metus. Centro vadovo
kandidatūrą pritarus Veterinarijos fakulteto Tarybai tvirtina LSMU Rektorius Veterinarijos fakulteto Dekano
teikimu.
4.4. Centro Taryba:
4.4.1. Centro Tarybą sudaro nariai, kurie atstovauja LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetą.
4.4.2. Centro vadovas yra Tarybos narys pagal pareigas.
4.4.3. Taip pat Centro Taryboje, sudarę su LSMU bendradarbiavimo sutartį, po vieną atstovą gali turėti šie
partneriai:
•

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

•

Lietuvos žemės ūkio ministerija;

•

Lietuvos savivaldybių asociacija;

•

ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, vykdantys visuomenei naudingą veiklą gyvūnų gerovės ir apsaugos
srityje ir kurių steigėjai, vadovai (kitų įstaigos valdymo organų nariai) nėra susiję su pelno siekiančiais
juridiniais asmenimis, vykdančiais su gyvūnais susijusią veiklą);

•

kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantis ne pelno siekiančią su gyvūnų gerove ir apsauga susijusią
veiklą.

4.4.4. Centro Tarybos sudėtį ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui tvirtina Veterinarijos fakulteto taryba.
4.4.5. Centro Taryba nutarimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Esant
reikalui šaukiami neeiliniai posėdžiai.
4.4.6. Tarybos posėdžio nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių, o
nutarimai priimami atviru (Tarybai nutarus, gali būti ir slaptu) balsavimu paprasta balsų dauguma.
4.5. Centro vadovas:
4.5.1 Vadovauja Centro tarybai, organizuoja jos darbą.
4.5.2 Šaukia Centro tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.
4.5.3 Atstovauja ar įpareigoja Tarybos narius atstovauti Centrą šalyje ir užsienyje.

5. TURTAS IR LĖŠOS

5.1. Centro turtą sudaro LSMU lėšomis įgytas arba panaudos sutarties pagrindu naudojamas turtas, rėmėjų ar
veiklos partnerių perduotas turtas bei piniginės lėšos, gautos iš Centro mokslinės, edukacinės ir ekspertinės veiklos.
5.2. Centro lėšos kaupiamos Centro subsąskaitoje ir naudojamos atsižvelgiant į Centro Tarybos sprendimus.

6. BAIGIAMOJI DALIS

Šie nuostatai keičiami ar papildomi, Centras likviduojamas LSMU Senato nutarimu.
_____________

