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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VETERINARIJOS AKADEMIJOS
GYVŪNŲ MOKSLŲ FAKULTETO KINOLOGIJOS CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų mokslų fakulteto Kinologijos centro nuostatai
(toliau – nuostatai) nustato Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas)
Gyvūnų mokslų fakulteto ( toliau – Fakultetas ) Kinologijos centro ( toliau – Centras ) veiklos
tikslus, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
2. Šie nuostatai priimti vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu;
2.2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu.
3. Centras yra fakulteto funkcinis padalinys, dalyvaujantis mokslinių tyrimų, studijų programų
vykdyme ir kinologijos specialistų rengime.
4. Centras tiesiogiai pavaldus Fakulteto dekanui.
5. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Kinologijos centras, sutrumpintas
pavadinimas lietuvių kalba – Kinologijos centras, pavadinimas anglų kalba – Cynology
Center of the Animal Sciences Faculty of Lithuanian University of Health Sciences,
sutrumpintas pavadinimas anglų kalba – Cynology Center.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
6. Centro veiklos tikslas - vykdyti šiuolaikinius gyvūnų mokslo tyrimus kinologijos bei
kaniterapijos srityje, gausinti ir skleisti mokslo žinias ir patirtį, vystyti profesionalią kinologiją
Lietuvoje, bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos ir
medicinos akademijų mokslininkais, LSMU ligonine Kauno klinikos, VšĮ Kauno klinikinė
ligoninė, Lietuvos bei tarptautinėmis kinologijos organizacijomis, įvairių kinologijos sričių
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atstovais: mokslininkais, pasienio apsaugos bei policijos kinologais, medžiotojais kinologais,
veisėjais, kinologijos klubais, smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojais, kaniterapijos
specialistais, pašarų gamintojais, dresuotojais, gyvūnų globos specialistais ir kt.
7. Centro veiklos funkcijos:
7.1. dalyvauti LSMU veikloje susijusioje su kinologijos studijomis;
7.2. populiarinti kaniterapiją, plėtoti ją moksliniais pagrindais;
7.3. dalyvauti mokslinėje veikloje rengiant ir vykdant mokslinius projektus kinologijos
srityje;
7.4. organizuoti bei vykdyti šunų mitybos, veisimo, auginimo, genetikos bei tarpdalykinius
kinologijos mokslinius tyrimus bendradarbiaujant su LSMU padaliniais;
7.5.

vykdyti edukacinę kinologijos veiklą, vykdyti socialinius projektus, ruošti
rekomendacijas kinologijos klausimais;

7.6. rengti kaniterapijos specialistų ruošimo programą, kartu su Veterinarijos ir Medicinos
akademijų atstovais bei kinologijos organizacijomis, ruošti kaniterapijos specialistus;
7.7. organizuoti ir teikti tęstinio mokymo paslaugas kinologijos srityje;
7.8. rengti kinologijos seminarus, organizuoti konferencijas ir kitus renginius, rengti
metodinę medžiagą;
7.9. konsultuoti visų pakopų studentus dėl atliekamų mokslinių tyrimų ir kitų klausimų
kinologijos tematika;
7.10. vykdyti kitą veiklą, kuri reikalinga Centro tikslams siekti ir nedraudžiama Lietuvos
Respublikos įstatymų.

III SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
8. Centras turi šias teises:
8.1. inicijuoti sutarčių sudarymą;
8.2. vykdyti mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus vadovaujantis
Universiteto sutartimis su fiziniais bei juridiniais asmenimis;
8.3. naudoti mokslininkų, kitų darbuotojų ir studentų intelektualios veiklos rezultatus, kiek
tai reikalinga Centro reikmėms;
8.4. viešinti veiklos rezultatus ir kitą informaciją;
8.5. inicijuoti Centro nuostatų pakeitimą;
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8.6. siūlyti Universiteto rektoriui tvirtinti ir keisti Centro darbuotojų skaičių, jų pareigines
instrukcijas;
8.7. teikti siūlymus kinologijos studijų, tyrimų ir mokslinių projektų rengimo klausimais;
8.8. organizuoti ir teikti tęstinio mokymo ir mokymosi paslaugas kinologijos srityje.
9. Centras turi šias pareigas:
9.1. vykdyti Centrui nustatytas funkcijas;
9.2. produktyviai dirbti mokslinį ir pedagoginį darbą;
9.3. Universiteto Fakulteto tarybai paprašius, arba ne rečiau kaip 1 kartą per metus, teikti
ataskaitą Universiteto administracijai, Fakulteto tarybai ir Fakulteto dekanui apie Centro
veiklą;
9.4. nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą ir dokumentų tvarkymą, saugojimą, naudojimą
ir perdavimą universiteto archyvui;
9.5. užtikrinti darbo drausmę, asmens duomenų ir konfidencialios informacijos slaptumą,
akademinės etikos ir darbo saugos reikalavimų laikymąsi;
9.6. vykdyti kitas Mokslo ir studijų įstatyme, Universiteto statute, šiose Nuostatuose,
Universiteto tarybos ir Universiteto senato nutarimuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
FAKULTETO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
10. Fakulteto Centrui vadovauja Centro vadovas, renkamas penkių metų kadencijai Fakulteto
taryboje, išrinkimą įforminant rektoriaus įsakymu.
11. Fakulteto Centro vadovo pareigos einamos iki kadencijos pabaigos, atsisakymo eiti šias
pareigas, atšaukimo iš pareigų ar darbo santykių, kuriems esant pavesta eiti vadovo pareigas,
pabaigos.
12. Fakulteto Centro vadovas:
12.1. vadovauja Fakulteto Centro darbui ir atsako už jo darbo rezultatus;
12.2. rūpinasi, kad Centro darbuotojai su Fakulteto Centro turtu elgtųsi atsakingai,
rūpestingai, laikydamiesi Universiteto vidaus teisės aktų nustatytų taisyklių;
12.3. atsiskaito Fakulteto tarybai ir Fakulteto dekanui už metinę Fakulteto Centro veiklą
Universiteto senato nustatyta tvarka;
12.4. informuoja Fakulteto Centro darbuotojus apie bendrus darbo užmokesčio skaičiavimo
principus;
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12.5. Fakulteto Centre šaukiami darbuotojų ir socialinių partnerių posėdžiai;
12.6. posėdžius ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius kviečia ir jiems pirmininkauja Centro
vadovas. Neeilinis Centro darbuotojų posėdis gali būti sušauktas ir reikalaujant ne
mažiau pusei Centro darbuotojų.
13.

Centro darbuotojų posėdyje svarstomi:
13.1. Centro veiklos planai, naujos ar atnaujintos mokslinių tyrimų programos;
13.2. siūlymai dėl Universiteto sutarčių sudarymo su kitomis mokslo ir studijų
institucijomis;
13.3. Fakulteto Centro skyrių metinių darbo užduočių vykdymas;
13.4. kiti svarbūs klausimai.

14.

Fakulteto Centro darbuotojų ir socialinių partnerių posėdžiai yra protokoluojami.

V SKYRIUS
FAKULTETO CENTRO SOCIALINIAI PARTNERIA
15.

Fakulteto Centro veikloje, sudarę su Universitetu bendradarbiavimo sutartį, gali dalyvauti
šie socialiniai partneriai:
15.1.

valstybės sienos apsaugos, muitinės ir policijos kinologinės tarnybos;

15.2.

šunų veislynai;

15.3.

šunų dresuotojai;

15.4.

šunų pašarų Lietuvoje gamintojai;

15.5.

tarptautinių šunų pašarų gamintojų atstovai ir produkcijos platintojai;

15.6.

šunų mitybos specialistai;

15.7.

kinologų draugijų, klubų atstovai;

15.8.

smulkiųjų gyvūnų veterinarinės klinikos bei asociacijos.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Šie nuostatai keičiami ir papildomi, taip pat Centras reorganizuojamas arba likviduojamas
LSMU Senato nutarimu.
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