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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
KINOLOGIJOS MOKSLINIO IR EDUKACINIO UGDYMO CENTRO
NUOSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1.1. Kinologijos mokslinio ir edukacinio ugdymo centras (toliau – KMEUC) yra Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos
fakulteto kinologijos studijų mokslinis bei edukacinis funkcinis padalinys.
1.2. KMEUC steigėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU).
1.3. KMEUC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto Statutu,
KMEUC nuostatais ir kitais teisės aktais.
1.4. KMEUC nėra juridinis asmuo ar struktūrinis LSMU padalinys.
2. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. KMEUC tikslas yra vystyti profesionalią kinologiją Lietuvoje, bendradarbiaujant su kitomis
Lietuvos bei tarptautinėmis kinologijos organizacijomis, įvairių kinologijos sričių atstovais:
mokslininkais, pasienio apsaugos bei policijos kinologais, medžiotojais kinologais, veisėjais,
kinologijos klubais, smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojais, kaniterapijos specialistais, pašarų
gamintojais, dresuotojais, gyvūnų globos specialistais ir kt.
2.2. KMEUC uždaviniai:
2.2.1. Dalyvauti LSMU veikloje susijusioje su kinologijos studijomis,
2.2.2. Dalyvauti mokslinėje veikloje rengiant ir vykdant mokslinius projektus kinologijos
srityje,
2.2.3. Organizuoti bei vykdyti šunų mitybos, veisimo, auginimo, genetikos bei tarpdalykinius
kinologijos mokslinius tyrimus bendradarbiaujant su LSMU padaliniais,
2.2.4. Vykdyti edukacinę kinologijos veiklą, vykdyti socialinius projektus, ruošti
rekomendacijas kinologijos klausimais,
2.2.5. Parengti kaniterapijos specialistų ruošimo programą, kartu su veterinarijos ir medicinos
akademijų atstovais bei kinologijos organizacijomis, ruošti kaniterapijos specialistus,
2.2.6. Organizuoti ir teikti tęstinio mokymo ir mokymosi paslaugas kinologijos srityje,
2.2.7. Rengti kinologijos seminarus, organizuoti konferencijas ir kitus renginius, rengti
metodinę medžiagą, LSMU nustatyta tvarka teikti renginių pažymėjimus,
2.2.8. Konsultuoti visų pakopų studijuojančiuosius dėl atliekamų mokslinių tyrimų ir kitų
klausimų kinologijos tematika,
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2.2.9. Vykdyti kitą veiklą, kuri reikalinga KMEUC tikslams siekti ir nedraudžiama Lietuvos
Respublikos įstatymų.
2. TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. KMEUC turi teisę :
3.1.1. Dalyvauti svarstant LSMU kinologijos mokslinio ir edukacinio ugdymo problemas,
teikti siūlymus dėl jų sprendimo,
3.1.2. Teikti siūlymus kinologijos studijų, tyrimų ir mokslinių projektų rengimo klausimais,
3.1.3. Universitete nustatyta tvarka organizuoti ir teikti tęstinio mokymo ir mokymosi
paslaugas kinologijos srityje,
3.1.4. Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis kinologijos organizacijomis,
3.1.5. Teikti pasiūlymus LSMU Senatui dėl KMEUC struktūros ir nuostatų keitimo.
3.2. KMEUC pareigos :
3.2.1. Vystyti, analizuoti ir apibendrinti KMEUC veiklą,
3.2.2. Rengti perspektyvinį KMEUC veiklos planą ir jį vykdyti,
3.2.3. Teikti LSMU Senatui KMEUC veiklos ataskaitas,
3.2.4. Dalyvauti Universiteto studijų procese.
4. STRUKTŪRA IR VALDYMAS
4.1. KMEUC vadovauja Centro Taryba ir Centro vadovas, kurį iš LSMU darbuotojų, laikotarpiui,
nei ilgesniam nei 5 metai, renka KMEUC Taryba, vadovas pradeda eiti pareigas LSMU rektoriui
priėmus atitinkamą įsakymą.
4.2. Centro Taryba :
4.2.1. Centro Tarybą sudaro nariai, kurie atstovauja:
 LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakultetą,
 LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetą,
 LSMU Medicinos akademiją,
4.2.2. Centro vadovas yra Tarybos narys pagal pareigas.
4.2.3. Taip pat KEUC Taryboje, sudarę su LSMU bendradarbiavimo sutartį, gali atstovą turėti
šie partneriai :
4.2.3. Taip pat KMEUC Taryboje , sudarę su LSMU bendradarbiavimo sutartį , gali atstovą
turėti šie partneriai :
 Valstybės sienos apsaugos ir policijos kinologinės tarnybos ,
 Šunų pašarų Lietuvoje gamintojai ,
 Tarptautinių šunų pašarų gamintojų atstovai ir produkcijos platintojai ,
 Šunų mitybos specialistai ,
 Kinologų draugijų , klubų atstovai ,
 Smulkiųjų gyvūnų veterinarinės klinikos bei asociacijos ,
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Šunų veislynai ,
Kaniterapijos specialistai ,
Tarptautinės klasės teisėjai kinologijos srityje ,
Šunų dresūros mokyklos ,
Gyvūnų globos organizacijos ,
Kiti su kinologija susiję partneriai .
4.2.4. Taryba tvirtina KMEUC veiklos planą, kuris sudaromas vienerių metų laikotarpiui,
Perspektyvinis veiklos planas sudaromas visai Tarybos kadencijai – 5 metų laikotarpiui.
4.2.5. KMEUC Tarybos sudėtį ne ilgiau kaip 5 metams tvirtina Universiteto Rektorius.
4.2.6.Su LSMU jau prasidėjus Tarybos kadencijai bendradarbiavimo sutartį sudariusių
Partnerių atstovų kadencija sutampa su likusiu Tarybos kadencijos laikotarpiu.
4.2.7. KMEUC Taryba nutarimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per
metų ketvirtį. Esant reikalui šaukiami neeiliniai posėdžiai.
4.2.8. 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.
4.2.9. KMEUC vadovas turi veto teisę priimant Tarybos nutarimus, jei tokie nutarimai
neatitinka KMEUC tikslo ir (ar) uždavinių, yra pagrindas manyti, kad tokių nutarimų
įgyvendinimas galėtų padaryti žalą Universiteto vardui, interesams ar galėtų lemti
neracionalų, neefektyvų, netaupų turto naudojimą.
4.2.10. Taryba svarsto ir aprobuoja KMEUC vadovo pateiktą veiklos metinio plano projektą
ir vadovo ataskaitą. Aprobuotas veiklos metinis planas ir vadovo ataskaita teikiami
Universiteto Rektoriui ir Senato pirmininkui.

4.3. KMEUC vadovas:
4.3.1. Vadovauja KMEUC Tarybai, organizuoja jos darbą,
4.3.2.Šaukia KMEUC Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja,
4.3.3.Atstovauja KMEUC,
4.3.4. Atsako už KMEUC veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę, valdomo turto taupų, racionalų
ir efektyvų naudojimą bei saugojimą,
4.3.5.Universitete nustatyta tvarka inicijuoja sutartis su kitomis institucijomis ir
organizacijomis bei fiziniais asmenimis,
4.3.6. Teikia KMEUC Tarybai siūlymus dėl KMEUC nuostatų keitimo,
4.3.7. Darbui tarp Tarybos susirinkimų organizuoti iš KMEUC Tarybos narių renkamas 3
asmenų sekretoriatas kuris, kartu su KMEUC vadovu, įgyvendina Tarybos iškeltus
uždavinius,
4.4. KMEUC vykdo veiklą su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis tik rašytinių sutarčių
pagrindu, kuriose privalomai įtraukiamos nuostatos dėl tinkamos LSMU vardo ir simbolikos nuo
neteisėto ir/ar žalingo panaudojimo.
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5. TURTAS IR LĖŠOS
5.1. KMEUC turtą sudaro LSMU lėšomis įgytas arba panaudos sutarties pagrindu naudojamas
turtas, rėmėjų ar veiklos partnerių perduotas turtas bei piniginės lėšos gautos iš KMEUC mokslinės
bei edukacinės veiklos.
5.2. KMEUC lėšos kaupiamos KMEUC subsąskaitoje ir naudojamos atsižvelgiant į KMEUC
Tarybos sprendimus.
6. BAIGIAMOJI DALIS
Šie nuostatai keičiami ar papildomi, KMEUC reorganizuojamas arba likviduojamas LSMU Senato
nutarimu.
_____________
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