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LIETUVOS ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS KOORDINAVIMO
CENTRO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras (toliau – Centras) yra
LVA Gyvulininkystės instituto struktūrinis padalinys, koordinuojantis žemės ūkio gyvūnų nacionalinių
genetinių išteklių išsaugojimo ir tyrimo darbus bei saugantis ūkinių gyvūnų genetinę medžiagą.
2. Centro steigėjas, Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerijos pavedimu, yra Lietuvos
veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas (toliau - Institutas).
3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos
Respublikos Žemės Ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. Oficiali centro santrumpa – GGIC.
5. Centro buveinė: LVA GI, R.Žebenkos 12, Baisogala, LT-82317, Radviliškio rajonas.
II. CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Centro svarbiausieji uždaviniai yra:
6.1. kaupti informaciją apie ūkinių gyvūnų nacionalinius genetinius išteklius juos, saugoti, vertinti
ir vykdyti jų stebėseną;
6.2. dalyvauti rengiant ir formuojant šalies mastu žemės ūkio gyvūnų nacionalinių genetinių
išteklių saugojimo politikos strategiją ir taktiką;
6.3. koordinuoti ilgalaikį ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimą bei jų tausojantį
naudojimą.
7. Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. koordinuoja ūkinių gyvūnų, įtrauktų į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo
programą (LR Žemės ūkio ministro 2008.02.06. įsakymas Nr. 3D-58), genetinių išteklių kaupimą,
tyrimą, monitoringą (stebėseną), atranką, išsaugojimą bei naudojimą;
7.2. kaupia informaciją apie Lietuvos ūkinių gyvūnų veislių skaitlingumo pokyčius ir
rekomenduoja priemones joms išsaugoti;
7.3. saugo Centrui priklausančius, nykstančių atskirų ūkinių gyvūnų veislių, selekcinius
branduolius, vadovaudamasis moksliškai pagrįstais Lietuvos ir tarptautiniais standartais bei
rekomendacijomis;
7.4. pagal poreikius kaupia žemės ūkio gyvūnų genetinę medžiagą, saugojimui Centre ir
koordinuoja žemės ūkio gyvūnų genetinės medžiagos saugojimą kituose naudojamuose ir
saugojamuose ūkinių gyvūnų genų bankuose;
7.5. diegia naujas ir tobulina esamas žemės ūkio gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių ilgalaikio
kaupimo ir saugojimo technologijas;
7.6. koordinuoja ūkinių gyvūnų genetinių išteklių panaudojimo plėtrą, taikant veislių integravimo į
bendrą žemės ūkio sistemą priemones;
7.7. inicijuoja ir koordinuoja bendras su kitomis institucijomis ūkinių gyvūnų nacionalinių
genetinių išteklių programas;
7.8. bendradarbiauja su kitų šalių ūkinių gyvūnų genų bankais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant
tarptautines programas žemės ūkio gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių klausimais;
7.9. kelia darbuotojų kvalifikaciją;
7.10. koordinuoja informacijos sklaidą apie ūkinių gyvūnų genetinius išteklius bei formuoja
visuomenės nuomonę apie šių išteklių išsaugojimo svarbą;
7.11. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas.

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
8. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
8.1. prašyti informacijos ir dokumentų, susijusių su genetiniais ištekliai, iš juridinių ir fizinių
asmenų savo kompetencijos klausimais;
8.2. pagal kompetenciją tikrinti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys, sudarę sutartis su centru ir
dalyvaujantys „Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programoje“, vykdo įstatymų,
kitų teisės aktų, kurių įgyvendinimą organizuoja Centras, reikalavimus, ir reikalauti ištaisyti
pažeidimus bei pašalinti priežastis, sudarančias galimybes šiuos reikalavimus pažeisti;
8.3. naudotis Instituto sąskaita banke ir turėti savo biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų subsąskaitų;
8.4. Institute nustatyta tvarka pirkti ar kitaip įsigyti turtą.
9. Centro pareigos:
9.1. rengti veiklos perspektyvinį ir detalų metinį planus, teikti juos tvirtinti Instituto tarybai;
9.2. kasmet rengti ir teikti Instituto direktoriui Centro veiklos metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir
jų vykdymo ataskaitas;
9.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą ir dokumentų tvarkymą bei saugojimą.
IV. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS
10. Centro veiklai vadovauja, veikia jo vardu ir jam atstovauja Centro vadovas, kuris skiriamas
Instituto nustatyta tvarka.
11. Centro vadovas vykdo šias pagrindines funkcijas:
11.1. vadovauja ir atstovauja Centrui;
11.2. organizuoja ir atsako už Centro veiklą;
11.3. kartą per metus atsiskaito Instituto direktoriui už Centro veiklą;
11.4. dalyvauja formuojant valstybės politiką ūkinių gyvūnų genetinių išteklių klausimais.
12. Pagrindines Centro veiklos kryptis, veiklos perspektyvinį planą, detalų metinį planą, metines
veiklos ataskaitas, metines pajamų ir išlaidų sąmatas, jų įvykdymo ataskaitas aptaria su ūkinių gyvūnų
genetinių išteklių išsaugojimo, koordinavimo Taryba.
13. Centras turi, Instituto tarybos patvirtintą, ekspertų grupę, kuri yra patariamasis organas Centro
vadovui. Ją sudaro atskirų ūkinių gyvūnų rūšių specialistai, užsiimantys atskirų veislių genetinių
išteklių išsaugojimu.
14. Ekspertų grupė:
14.1. teikia pasiūlymus centro uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
14.2. Centro vadovas pagal pareigas yra vienas ekspertų grupės narys.
V. CENTRO TURTAS IR LĖŠOS
15. Centro vykdoma veikla, apimanti Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.
3D-58 (Žin., 2008, Nr. 20-745), įgyvendinimą, yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšų.
16. Centras gali būti finansuojamas ir iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų,
Veislininkystės programos, ES ir kitų užsienio valstybių struktūrinių ir kitų fondų.
17. Centras gali turėti ir kitų lėšų, gaunamų ir naudojamų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
VI. PERSONALAS IR DARBO SANTYKIAI
18. Darbo santykius, darbo apmokėjimą, socialines garantijas, personalo teises ir pareigas Centre
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, Instituto ir Centro nuostatai bei
Instituto vidaus norminiai dokumentai.
VII. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
19. Centras reorganizuojamas arba likviduojamas Institute nustatyta tvarka.
20. Centro nuostatai ir jų pakeitimai svarstomi ir tvirtinami Institute nustatyta tvarka.
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