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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO  

ZOONOZIŲ CENTRO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Zoonozių centro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 

detalų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) Zoonozių centro (toliau – 

Centras) veiklos tikslą, funkcijas, teises ir pareigas bei veiklos 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).  

3. Centras yra Universiteto funkcinis padalinys, sutelkiantis įvairiuose padaliniuose zoonozių srityje 

dirbančius specialistus.  

4. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, 

Universiteto Statutu ir šiais nuostatais. 

5. Centras yra tiesiogiai pavaldus Universiteto prorektoriui mokslui.  

6. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Zoonozių 

centras, sutrumpintas pavadinimas lietuvių kalba – LSMU Zoonozių centras (ZNC), pavadinimas 

anglų kalba – Center of Zoonotic Diseases of Lithuanian University of Health Sciences, sutrumpintas 

pavadinimas anglų kalba – LSMU Center of Zoonotic Diseases (ZNC).  

II SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS IR FUNKCIJOS 

7. Centro tikslas – plėtojant koncepciją „Viena sveikata“, skatinti, inicijuoti, sutelkti ir koordinuoti 

Universiteto padalinių mokslinius tyrimus zoonozių srityje, plėtoti atliekamų mokslinių tyrimų 

rezultatų sklaidą, vykdyti ekspertinę veiklą bei konsultavimą, rengti zoonozių kontrolės ir prevencijos 

rekomendacijas, skatinti bendradarbiavimą su šios srities nacionalinėmis bei tarptautinėmis 

institucijomis. 

8. Centro funkcijos: 

8.1. vykdyti mokslinius tyrimus ir viešinti jų rezultatus; 



8.2. organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius, inicijuoti, koordinuoti ir 

vykdyti zoonozių ekspertinę ir konsultavimo veiklą nacionaliniu, o esant galimybei ir tarptautiniu 

mastu;  

8.3. rengti zoonozių kontrolės ir prevencijos rekomendacijas;  

8.4 skatinti nacionalinį bei tarptautinį bendradarbiavimą zoonozių mokslinių tyrimų, kontrolės ir 

prevencijos srityje tarp įvairių institucijų ir organizacijų bei asmenų; 

8.5. inicijuoti dalyvavimą Universiteto, regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose 

projektiniam finansavimui gauti, remiantis Universiteto tarybos patvirtinta Projektinės veiklos 

vykdymo tvarka; 

8.6. vykdyti kitą veiklą, kuri reikalinga Centro tikslams siekti ir nedraudžiama Lietuvos Respublikos 

įstatymų. 

III SKYRIUS 

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

9. Centras turi šias teises:  

9.1. turėti Centro interneto tinklapį; 

9.2. dalyvauti rengiant ir svarstant su zoonozių kontrole susijusius teisės aktus ir iškilusias problemas, 

stebėti jų vykdymą ir teikti siūlymus šių ligų kontrolės, tyrimų ir mokslinių projektų rengimo 

klausimais, dalyvauti jų ekspertizėje;  

9.3. nustatyta tvarka rengti mokymus zoonozių temomis akademinės bendruomenės nariams ir 

kitiems specialistams tarptautiškumo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtrai užtikrinti, kviestis 

ir kitų institucijų zoonozių ar biosaugos ekspertus; 

9.4. inicijuoti Centro dalyvavimą Universiteto, nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose 

projektiniam finansavimui gauti, remiantis Universiteto tarybos patvirtinta Projektinės veiklos 

vykdymo tvarka; 

9.5. viešinti veiklos rezultatus ir kitą informaciją, jeigu tam nėra įstatymų ar sutarčių nustatytų 

apribojimų;  

9.6. naudoti mokslininkų, kitų darbuotojų ir studentų intelektualios veiklos rezultatus, kiek tai 

reikalinga Centro reikmėms ir kiek tai neprieštarauja duomenų apsaugai; 

9.7. inicijuoti sutarčių sudarymą; 

9.8. teikti siūlymus Universiteto Senatui dėl Centro nuostatų keitimo; 

9.9. įgyvendinti kitas teises, nustatytas Mokslo ir studijų įstatyme, Universiteto statute, šiuose 

Nuostatuose, Universiteto tarybos ir Universiteto senato nutarimuose; 

10. Centras turi šias pareigas: 



10.1. vykdyti Centrui patikėtas (nustatytas) funkcijas; 

10.2. Esant būtinybei Universiteto administracijai ir (ar) Universiteto prorektoriui mokslui paprašius 

arba ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų gruodžio mėnesio teikti informaciją 

(ataskaitą) apie Centro veiklą Universiteto veiklos ataskaitai;  

10.3. nustatyta tvarka organizuoti raštvedybą, dokumentų tvarkymą ir saugojimą, naudojimą ir 

perdavimą universiteto archyvui; 

10.4. užtikrinti darbo drausmę, asmens duomenų ir konfidencialios informacijos slaptumą, 

akademinės etikos ir darbo saugos reikalavimų laikymąsi;  

10.5. vykdyti kitas Mokslo ir studijų įstatyme, Universiteto statute, šiose Nuostatuose, Universiteto 

tarybos ir Universiteto senato nutarimuose nustatytas pareigas. 

 

IV SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

11. Centro veikloje dalyvauja šie Universiteto padaliniai: Veterinarijos fakulteto – Mikrobiologijos 

ir virusologijos institutas, Anatomijos ir fiziologijos katedra, Maisto saugos ir kokybės katedra, 

Veterinarinės patobiologijos katedra, Medicinos fakulteto – Infekcinių ligų klinika, Laboratorinės 

medicinos klinika, Visuomenės sveikatos fakulteto – Profilaktinės medicinos katedra. 

12. Centro veikloje gali dalyvauti ir kiti Universiteto padaliniai. 

13. Centrui vadovauja Centro vadovas. Centro vadovą 5 (penkerių) metų kadencijai tvirtina 

Universiteto rektorius Universiteto prorektoriaus mokslui teikimu. 

14. Centro vadovas yra tiesiogiai pavaldus Universiteto prorektoriui mokslui. 

15. Centro valdyba yra valdymo organas, vadovaujantis Centrui kolegialiai su Centro vadovu.  

16. Centro vadovo pareigos einamos iki kadencijos pabaigos, atsisakymo eiti šias pareigas, atšaukimo 

iš pareigų ar darbo santykių, kuriems esant pavesta eiti vadovo pareigas, pabaigos. 

17. Centro vadovas: 

17.1. vadovauja Centro valdybai, organizuoja jos darbą; 

17.2. šaukia Centro valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;  

17.3. atstovauja ar įpareigoja Valdybos narius atstovauti Centrą šalyje ir užsienyje;  

17.4. teikia Centro metinę veiklos ataskaitą universiteto veiklos ataskaitai, atsiskaito Universiteto 

prorektoriui mokslui ir administracijai už metinę Centro veiklą; 

17.5. Centro vadovas yra valdybos narys pagal pareigas. 



18. Centro veiklą koordinuoja Centro Valdyba.  

19. Valdybą sudaro Veterinarijos, Medicinos, Visuomenės sveikatos fakultetų padalinių, 

dalyvaujančių Centro veikloje, vadovai arba jų deleguoti mokslininkai. Valdybą sudaro 7 Centro 

veikloje dalyvaujančių padalinių darbuotojai. 

20. Centro Valdybos sudėtį ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui tvirtina Rektorius.  

21. Centro valdyba nutarimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius. 

Esant reikalui, šaukiami neeiliniai posėdžiai, kuriuos inicijuoja Centro vadovas arba Valdyba, esant 

daugiau nei pusei pageidaujančių Valdybos narių. 

22. Centro Valdybos sprendimai priimami Valdybos narių paprasta balsų dauguma, vardiniu 

balsavimu. Kiekvienas Valdybos narys turi po vieną balsą. Valdybos narys savo valią dėl sprendimo 

gali pareikšti iš anksto raštu.  

23. Centro Valdybos posėdis yra teisėtas ir Valdyba gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja 

daugiau kaip pusė valdybos narių. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę Centro Valdybos nariai laikomi 

dalyvaujančiais Valdybos posėdyje ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.  

24. Centro Valdybos posėdžiai protokoluojami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. 

25. Esant būtinybei gali būti organizuojami virtualūs ir nuotoliniai Valdybos posėdžiai. 

26. Centro valdybos funkcijos:  

26.1. formuoja Centro veiklos planą; 

26.2. svarsto Centro vadovo metinės veiklos ataskaitą ir siūlo teikti ją Universiteto administracijai ir 

(ar) prorektoriui mokslui;  

26.3. svarsto ir tvirtina Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

26.4. analizuoja ir vertina Centro veiklos rezultatus bei vertina vykdomų veiklų kokybę ir teikia 

siūlymus jai gerinti; 

26.5. rengia siūlymus dėl Centro nuostatų keitimo ir teikia juos Universiteto Senatui; 

27. Vadovą, jam nesant, pavaduoja kitas Universiteto rektoriaus įsakymu paskirtas Valdybos narys. 

V SKYRIUS 

TURTAS IR LĖŠOS  

28. Centras naudojasi  Universiteto turtu.  

29. Centro lėšos kaupiamos Centro subsąskaitoje ir naudojamos atsižvelgiant į Centro Valdybos 

sprendimus. 

VI SKYRIUS 



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

30. Šie nuostatai keičiami ar papildomi, taip pat Centras reorganizuojamas arba likviduojamas 

Universiteto Senato nutarimu. 

 


