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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
BEGLOBIŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Beglobių gyvūnų augintinių centro nuostatai (toliau –
Nuostatai) nustato Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) Beglobių
gyvūnų augintinių centro (toliau – Centro) veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas
bei darbo organizavimo tvarką.
2. Šie Nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas);
2.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu (toliau – Universiteto statutas);
2.3. Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
3. Beglobių gyvūnų augintinių centras yra struktūrinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos padalinys, kuriame vykdomas beglobių gyvūnų augintinių (kačių ir
šunų) laikymo ir priežiūros paslaugų teikimas bei dalyvauja studijų procese bei mokslinių tyrimų
veikloje užtikrinant gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimą.
4. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto Statutu, Centro
nuostatais ir kitais teisės aktais.
5. Centras ir centro vadovas tiesiogiai pavaldus Veterinarijos akademijos kancleriui.
6. Centro veikla finansuojama pagrindinio rėmėjo skirtomis lėšomis sudarius sutartį su pagrindiniu
rėmėju, kitų rėmėjų lėšomis bei pajamomis uždirbtomis už Centro teikiamas paslaugas.
7. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos Beglobių gyvūnų augintinių centras (BGAC), anglų kalba – Stray Pets
Center of Veterinary Academy, Lithuanian University of Health Sciences .
II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
8. Centro veiklos tikslas:
9. Teikti beglobių gyvūnų augintinių laikymo bei priežiūros paslaugas ir dalyvauti studijų bei
mokslinių tyrimų veikloje, populiarinti su beglobių gyvūnų gerove susijusią veiklą, ugdyti
šiuolaikišką visuomenės požiūrį į gyvūnų augintinių gerovę bei atsakingą jų laikymą ir beglobių
gyvūnų augintinių apsaugą, o taip pat iš esmės pagerinti beglobių gyvūnų augintinių laikymo
sąlygas Lietuvoje.
10. Centro funkcijos:
10.1.
organizuoti beglobių gyvūnų augintinių (kačių ir šunų) laikymo bei priežiūros paslaugas
užtikrinant gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;
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10.2.
konsultuoti gyvūnų augintinių laikytojus dėl gyvūnų gerovės reikalavimų, rengti
rekomendacijas gyvūnų gerovės klausimais;
10.3.
įgyvendinti gyvūnų augintinių gerovę reglamentuojančių teisės ir normatyvinių aktų
reikalavimus kasdieninėje veikloje;
10.4.
skatinti nacionalinį bei tarptautinį bendradarbiavimą beglobių gyvūnų augintinių
gerovės srityje tarp įvairių institucijų ir organizacijų bei asmenų;
10.5.
organizuoti mokymus, seminarus ir kitas priemones LSMU vykdomų studijų programų
studentams bei darbuotojams, kurių veikla susijusi su beglobių gyvūnų (kačių ir šunų)
laikymu bei priežiūra;
10.6.
konsultuoti visų LSMU vykdomų studijų programų studentus ir doktorantus bei
mokslininkus apie beglobių gyvūnų augintinių laikymo bei priežiūros reikalavimus ir šių
gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimą;
10.7.
sisteminti su beglobių gyvūnų gerove susijusią informaciją, ją analizuoti ir pateikti
universiteto padaliniams;
10.8.
vykdyti kitą veiklą, kuri reikalinga Centro tikslams siekti ir nedraudžiama Lietuvos
Respublikos įstatymų.

III SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
11. Centras turi šias teises:
11.1.
nustatyta tvarka organizuoti ir teikti paslaugas beglobių gyvūnų augintinių gerovės
srityje;
11.2.
dalyvauti studijose
11.3.
vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros, ūkinės veiklos ir kitus darbus
pagal Universiteto sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis
11.4.
siūlyti Universiteto senatui tvirtinti ir keisti Centro nuostatus
11.5.
turėti subsąskaitas Universiteto sąskaitose ir nustatyta tvarka disponuoti jų lėšomis
11.6.
turėti Centro simboliką ir Centro internetinį tinklapį;
11.7.
dalyvauti svarstant klausimus susijusius su beglobių gyvūnų augintinių gerove ir teikti
siūlymus dėl jų gerovės užtikrinimo;
11.8.
bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis gyvūnų gerovės organizacijomis ir
kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo, studijų ir verslo institucijomis.
12. Centras turi šias pareigas:
12.1.
vykdyti Centrui patikėtas (nustatytas) funkcijas;
12.2.
dėl beglobių gyvūnų augintinių (kačių ir šunų) laikymo bei priežiūros reikalavimų
įgyvendinimo koordinuoti vykdomą veiklą su LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarijos
fakulteto Gyvūnų gerovės centru.
12.3.
parengti Centro trumpalaikius ir ilgalaikius veiklos planus;
12.4.
tvarkyti Centro turto ūkinės ir finansinės veiklos apskaitą, teikti Universiteto rektoriui
Centro metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir jos įvykdymo ataskaitą;
12.5.
organizuoti dokumentų tvarkymą, saugojimą, naudojimą ir perdavimą Universiteto ir
valstybiniams archyvams ar atitinkamiems jų funkcijų ir teisių perėmėjams;
12.6.
užtikrinti darbo drausmę ir saugą, asmens duomenų ir konfidencialios informacijos
slaptumą, akademinės etikos ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi;
12.7.
atsakyti už Centrui perduoto turto tinkamą, taupų, efektyvų ir racionalų naudojimą ir jo
saugą;
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12.8.
vykdyti kitas Mokslo ir studijų įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose,
Universiteto statute, šiuose Nuostatuose, Universiteto tarybos ir Universiteto senato
nutarimuose nustatytas pareigas.
12.9.
ieškoti Centro veiklos rėmėjų ir savanorių.
12.10. teikti viešas veiklos ataskaitas.

IV SKYRIUS.
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
13. Centrui vadovauja Centro taryba ir Centro vadovas.
14. Centras gali turėti pagrindinį rėmėją su kuriuo sudaroma sutartis numatanti paramos teikimo
įsipareigojimus. Pagrindinis rėmėjas, siekdamas suteiktos paramos lėšų panaudojimo
efektyvumo, gali deleguoti narį į Centro tarybą.
15. Centro vadovas – veterinarijos gydytojas, yra pavaldus Veterinarijos akademijos kancleriui.
Vadovo kadencija trunka 5 metus. Centro vadovo pareiginius nuostatus (įskaitant disponavimo
Centro subsąskaita tvarką) tvirtina LSMU Rektorius Kanclerio teikimu pritarus Centro Tarybai.
Centro vadovo pareigos einamos iki kadencijos pabaigos, atsisakymo eiti šias pareigas, atšaukimo
iš pareigų ar darbo santykių, kuriems esant pavesta eiti vadovo pareigas, pabaigos.
16. Centro vadovas:
16.1.
organizuoja ir vadovauja Centro darbui ir atsako už jo darbo rezultatus;
16.2.
atsako už tai, kad Centro veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės
aktus ir šiuos Nuostatus;
16.3.
inicijuoja Centro darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo;
16.4.
atsako už tinkamą Centrui paskirtų lėšų valdymą ir naudojimą;
16.5.
užtikrina, kad Centro darbuotojai su Centro turtu elgtųsi atsakingai, rūpestingai,
laikydamiesi Universiteto vidaus teisės aktų nustatytų taisyklių;
16.6.
svarsto kitus Centrui svarbius, su Centro vadovo kompetencija susijusius, klausimus bei
atlieka kitas šiai pareigybei priskirtas funkcijas.
16.7.
informuoja Centro darbuotojus apie bendrus darbo užmokesčio skaičiavimo principus;
16.8.
suderinus su Veterinarijos akademijos kancleriu ir Centro Taryba teikia siūlymus
rektoriui dėl Centro etatinės struktūros pakeitimų, darbuotojų darbo užmokesčio, priedų
nustatymo;
16.9.
teikia rektoriui skirti nuobaudas Centro darbuotojams už netinkamą pareigų atlikimą ar
darbo tvarkos taisyklių pažeidimą.
17. Centro veikla finansuojama pagrindinio rėmėjo bei kitų rėmėjų skirtomis paramos bei Centro
uždirbtomis lėšomis. Centro veiklą įgyvendina Centro darbuotojai ir savanoriai. Darbuotojai gali
būti įdarbinami ir gavus kitą papildomą išorinį finansavimą.
18. Centro veikloje gali dalyvauti ir kiti išoriniai partneriai reikalingi Centro tikslams pasiekti.
19. Centro vadovo kandidatūrą vienbalsiai pritarus Centro tarybai tvirtina LSMU Rektorius
Veterinarijos akademijos Kanclerio teikimu.
20. Centro vadovas ne vėliau kaip antrą kitų kalendorinių metų mėnesį atsiskaito už Centro metinę
veiklą Veterinarijos akademijos Kancleriui (-rei) pateikdamas Centro Tarybos patvirtintą
ataskaitą.
21. Centro Taryba:
21.1.
Centro Tarybą sudaro 3 nariai: vieną narį gali deleguoti pagrindinis rėmėjas, kitus
narius deleguoja LSMU Veterinarijos akademijos kancleris. Centro Taryba išsirenka Tarybos
pirmininką iš Tarybos narių bendru sutarimu.
21.2.
Bet kuris Centro tarybos narys turi teisę sušaukti Centro Tarybos posėdį ir teisę įtraukti
klausimą į Centro Tarybos posėdžio darbotvarkę
21.3.
Centro Taryboje sprendimai priimami, kada už nutarimus yra balsuojama vienbalsiai
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21.4.
Centro tarybos nariai turi teisę siūlyti atstatydinti Centro vadovą nesuėjus kadencijos
terminui (praradus pasitikėjimą) ir naujas Centro vadovas skiriamas šiuose nuostatuose
nustatyta tvarka
21.5.
Centro tarybos nariai turi teisę susipažinti su visa informacija, kuri yra susijusi su Centro
veikla
21.6.
Centro tarybos nariai pasirašo įsipareigojimą vadovautis universiteto ir visuomenės
interesais ir sąžiningai atlikti šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas
21.7.
Centro Tarybos veikloje, sudarius su LSMU bendradarbiavimo sutartį, kaip asocijuoti
nariai be balso teisės gali dalyvauti (po vieną atstovą) šie partneriai:
21.7.1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
21.7.2. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantis ne pelno siekiančią su gyvūnų gerove ir
sveikatingumu susijusią veiklą.
21.7.3. Centro taryba inicijuoja sutarties pasirašymą dėl asocijuotų narių dalyvavimo
Centro veikloje.
21.8.
Centro Tarybos sudėtį ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui tvirtina LSMU Rektorius.
21.9.
Centro Taryba planuoja ir tvirtina Centro veiklos metinius planus ir tvirtina metines
ataskaitas.
21.10. Tarybos posėdžio nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja visi (3/3) Tarybos
nariai, o nutarimai priimami vienbalsiai atviru (Tarybai nutarus, gali būti ir slaptu) balsavimu.
Centras nutarimus priima posėdžiuose, kurie vyksta ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį.
Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas arba Tarybos narys. Esant reikalui šaukiami
neeiliniai Centro tarybos posėdžiai bet kurio Tarybos nario iniciatyva.
5. TURTAS IR LĖŠOS
22. Centro turtą sudaro panaudos sutarties pagrindu naudojamas turtas, pagrindinio ir kitų rėmėjų ar
veiklos partnerių perduotas turtas bei piniginės lėšos, taip pat lėšos gautos iš Centro mokslinės,
edukacinės ir ekspertinės veiklos ar beglobių gyvūnų priežiūros lėšos, taip pat LSMU lėšomis
įgytas turtas.
23. Centro lėšos kaupiamos Centro subsąskaitoje ir naudojamos atsižvelgiant į Centro Tarybos
patvirtintą metinį Centro veiklos planą ir sprendimus.

6. BAIGIAMOJI DALIS

24. Šie nuostatai keičiami ar papildomi LSMU Senato nutarimu, Centras likviduojamas ar
reorganizuojamas LSMU Tarybos sprendimu.
_____________
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