KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS
LABORATORINIŲ (EKSPERIMENTINIŲ) GYVŪNŲ NAUDOJIMO
KOMISIJOS DARBO TVARKA
I. Bendroji dalis
1. Kauno medicinos universiteto laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimo komisijos
(toliau – Komisija) sudėtį, Komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją bei 3 narius 3
metams savo įsakymu skiria KMU Rektorius.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Kauno medicinos universiteto Laboratorinių
(eksperimentinių) gyvūnų naudojimo Reglamentu, patvirtintu Kauno medicinos universiteto Senato.
3. Komisija savo funkcijas vykdo rengdama posėdžius, priimdama nutarimus ir juos teikdama
KMU Mokslo fondui, Senatui ir/ar universiteto padalinių Taryboms. Komisijai iškilusios
problemos, susijusios su jos veikla ir neaptartos šiame Reglamente, nagrinėjamos KMU
Senato Mokslo ir studijų komisijoje ar šios komisijos teikimu – KMU Senate.
4. Komisijos pirmininkas:
a.
kviečia posėdžius ir jiems pirmininkauja;
b.
užtikrina, kad posėdžiams būtų parengti reikalingi dokumentai bei kita medžiaga, duoda
pavedimus Komisijos nariams;
c.
esant reikalui, kviečia dalyvauti Komisijos posėdžiuose prorektorių mokslo reikalams,
Mokslo fondo, mokslo skyriaus vadovus ir/ar kitus reikalingus bei suinteresuotus asmenis;
d.
pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, taip pat Komisijos rengtų nutarimų projektus ir
teikia juos Senatui, padalinių Taryboms ir Mokslo fondui.
5. Kai Komisijos posėdyje nedalyvauja pirmininkas, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas.
6. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja bent trys Komisijos nariai.
7. Komisijos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų
dauguma. Jei balsavimo metu balsai pasiskirsto po lygiai, tai priimamas sprendimas, už kurį
balsavo pirmininkas.
8. Komisijos posėdžio metu, Pirmininkui pasiūlius kandidatūrą, išrenkamas sekretorius, kuris
rašo posėdžių protokolus. Protokole įvardijami posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai,
kalbėtojai, balsavimo rezultatai. Posėdžio protokolą pasirašo to posėdžio pirmininkas ir
sekretorius.
II. Komisijos funkcijos
9. Svarsto Kauno medicinos universitete ir jo padaliniuose naujai teikiamus tvirtinti KMU
Senatui ir/ar universiteto padalinių Taryboms mokslo tyrimo projektus (paraiškas), susijusias su
laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų panaudojimu, dėl jų atitikimo KMU Laboratorinių
(eksperimentinių) gyvūnų naudojimo Reglamento reikalavimams bei teikia savo išvadas ir/ar
rekomendacijas KMU Senatui ir/ar universiteto padalinių Taryboms dėl naujai teikiamų mokslo
tyrimo projektų (paraiškų) atitikimo KMU laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų panaudojimo
Reglamentui;
10. Svarsto ir tvirtina laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų įsigijimą iš oficialių (akredituotų)
laboratorinių gyvūnų veisėjų bei tiekėjų;

11. Kontroliuoja laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimą ir apskaitą KMU ir jo
padaliniuose, balsuodami tvirtina kompetentingus asmenis, rekomenduotus padalinių ar
mokslininkų grupių vadovų;
12. Teikia siūlymus KMU Rektoriui bei, Rektoriui leidus, Mokslo fondui ir Lietuvos
laboratorinių gyvūnų naudojimo Etikos komisijai prie Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos dėl Kauno medicinos universitete ir jo padaliniuose vykdomų projektų, kuriuose
atliekami bandymai su laboratoriniais gyvūnais, nutraukimo, jei nustatoma, kad bandymai
su laboratoriniais (eksperimentiniais) gyvūnais atliekami, pažeidžiant KMU Laboratorinių
(eksperimentinių) gyvūnų naudojimo reglamentą;
13. Komisija, gavusi informaciją apie KMU Laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimo
Reglamento nusižengimus, vykdant Komisijos patvirtintą mokslo tyrimą, per 10 darbo dienų
apsvarsto tai savo posėdyje. Neatitikimo Reglamentui faktams pasitvirtinus, į šį Komisijos posėdį
gali būti pakviestas padalinio ar mokslininkų grupės vadovas, atsakingas už mokslinio tyrimo
teisėtą atlikimą. Nepašalinus trūkumų, Komisija teikia siūlymus 12 šio reglamento punkte
išvardintiems pareigūnams dėl projekto nutraukimo.
14. Kasmet svarsto KMU Laboratorinių gyvūnų centro (Vivariumo) veiklos planus, rezultatus ir
teikia ataskaitas Rektoriui.
III. Mokslo tyrimo projekto (paraiškos) tvirtinimas dėl jo (jos) atitikimo KMU laboratorinių
(eksperimentinių) gyvūnų panaudojimo Reglamentui
15. Komisija, gavusi mokslo tyrimo projektą (paraišką), kuriame(-oje) yra laboratorinių
(eksperimentinių) gyvūnų įsigijimo bei detalus visų procedūrų su laboratoriniais (eksperimentiniais)
gyvūnais aprašymas, jį (ją) apsvarsto per 10 darbo dienų ir teikia siūlymus (išvadas) mokslo tyrimo
projektą (paraišką) tvirtinančiai padalinio Tarybai ar/ir Senatui dėl projekto (paraiškos) atikimo
KMU laboratorinių (eksperimentinių) gyvūnų naudojimo Reglamento reikalavimams;
16. Detalų visų mokslo tyrimo procedūrų su laboratoriniais (eksperimentiniais) gyvūnais aprašymą
sudaro:
a.
Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas, išduotas
konkrečiam mokslo tyrimo projektui atlikti, jei jis jau ankščiau buvo gautas;
b.
Patalpos(-ų), kurioje(-iose) bus atliekamos procedūros su laboratoriniais gyvūnais,
aprašymas, nurodant tos patalpos(-ų) adresą ir artimiausio jai (joms) telefono numerį;
c.
Visų procedūrų su laboratoriniais gyvūnais, kurių metu gyvūnams pasireikš ar gali
pasireikšti stresas ir/ar gyvūnai jaus ar gali jausti skausmą, anestezijos aprašymas (protokolas),
nurodant anestezijai panaudojamų medikamentų pavadinimus, firmą, kilmės šalį ir dozavimą;
d.
Jei po bandymų laboratoriniai (eksperimentiniai) gyvūnai bus eutanizuojami (numarinami),
gyvūno(-ų) eutanazijos procedūros aprašymas, nurodant eutanazijos metodą, panaudojamų
anestetikų ir/ar kitų medikamentų pavadinimus (firma, kilmės šalis) ir jų dozes. Šiame aprašyme
turi būti deklaracija, kad eutanazija bus atliekama tik anestezuotiems gyvūnams, o eutanazijos
patalpoje nebus kitų (gyvų) gyvūnų;
e.
Gyvūno utilizacijos aprašymas, jei po eksperimento gyvūnas yra planuojamas tinkamai
eutanizuoti (numarinti).
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