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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

LAUKINIŲ GYVŪNŲ GLOBOS CENTRO 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) Veterinarijos akademijos (toliau – VA) 

Laukinių gyvūnų globos centro (toliau – Centras) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šio Centro 

veiklos tikslą, funkcijas, teises ir pareigas, pavaldumą ir veiklos organizavimą.  

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 Veterinarijos akademijos struktūrinis padalinys, vykdantis su laukinių 

gyvūnų globa siejamas veiklas. 

4. Centras tiesiogiai pavaldus Universiteto Veterinarijos akademijos kancleriui. 

5. Centro steigėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU). 

6. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Universiteto Statutu, Centro 

nuostatais ir kitais teisės aktais.  

7. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos 

akademijos Laukinių gyvūnų globos centras, sutrumpintas pavadinimas lietuvių kalba – LSMU Laukinių 

gyvūnų globos centras (LSMU LGGC), pavadinimas anglų kalba – Wild Animal Rescue Centre of 

Veterinary Academy at the Lithuanian University of Health Sciences, sutrumpintas pavadinimas anglų 

kalba – LSMU Wild Animal Rescue Centre (LSMU WARC). 

 

II SKYRIUS 

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

8. Centro veiklos tikslas – vykdyti laukinių gyvūnų globą: suteikti reikalingą pagalbą sužeistiems, 

esantiems netinkamoje aplinkoje (išskyrus Baltijos jūros pakrantėje esančius jūros žinduolius ir vandens 

paukščius) ar konfiskuotiems laukiniams gyvūnams ir užtikrinti jų laikymą, reabilitaciją, adaptaciją, 

išgydytų ir adaptuotų bei galinčių savarankiškai gyventi laukinių gyvūnų paleidimą į natūralias buveines 

ar perdavimą kitiems asmenims, turintiems tinkamas sąlygas perduodamų gyvūnų laikymui pasitelkiant 

Universiteto studijų ir mokslinių tyrimų potencialą. 

9. Centro funkcijos: 

9.1 Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, visą parą užtikrinti laukinių gyvūnų (išskyrus Baltijos jūros 

pakrantėje esančius jūros žinduolius ir vandens paukščius), kurie yra sužeisti, esantys jiems netinkamoje 

aplinkoje ar kai jiems reikalinga pagalba, laikymą, ligų diagnozavimą ir gydymą, reabilitaciją, 

adaptaciją, išgydytų ir adaptuotų bei galinčių savarankiškai gyventi gyvūnų paleidimą į natūralias 

buveines ar perdavimą kitiems ūkio subjektams, turintiems tinkamas sąlygas perduodamų gyvūnų 

laikymui. 



9.2 Užtikrinti Lietuvos Respublikos teritorijoje konfiskuotų laukinių gyvūnų laikymą, ligų 

diagnozavimą ir gydymą, globą, reabilitaciją, kol jie bus perduoti kitiems ūkio subjektams, turintiems 

tinkamas sąlygas perduodamų gyvūnų laikymui. 

9.3 Konsultuoti laukinių gyvūnų laikytojus, institucijas ir organizacijas, ruošti rekomendacijas laukinių 

gyvūnų globos klausimais. 

9.4 Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis rengiant ir įgyvendinant su laukinių gyvūnų globa 

ir gerove susijusius teisės ir normatyvinius aktus bei atliekant vertinimus gyvūnų laikymo ar kitose 

vietose, vykdyti ekspertinę veiklą. 

9.5 Skatinti nacionalinį bei tarptautinį bendradarbiavimą laukinių gyvūnų globos ir gerovės srityje tarp 

įvairių institucijų ir organizacijų bei asmenų. 

9.6 Inicijuoti, koordinuoti ir vykdyti tarpdisciplininius mokslinius tyrimus laukinių gyvūnų globos ir 

gerovės srityje.  

9.7 Organizuoti mokymus ir seminarus, konferencijas ir kitus renginius, rengti metodines priemones.  

9.8 Konsultuoti LSMU vykdomų studijų programų bei kitų LR ir užsienio Universitetų studentus, 

doktorantus bei mokslininkus su laukinių gyvūnų globa ir gerove susijusiais mokslinių tyrimų 

klausimais.  

9.9 Teikti visuomenei informaciją apie laukinių gyvūnų globą. 

9.10 Vykdyti kitą, Centro tikslams pasiekti reikalingą, veiklą. 

  

III SKYRIUS 

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

10. Centras turi teisę: 

10.1 Bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis laukinių gyvūnų globos organizacijomis. 

10.2 Organizuoti ir teikti mokymo paslaugas laukinių gyvūnų globos ir gerovės srityje. 

10.3 Turėti Centro simboliką. 

10.4 Turėti Centro interneto tinklapį. 

10.5 Teikti pasiūlymus LSMU Senatui dėl Centro struktūros ir nuostatų keitimo. 

11. Centras turi šias pareigas:  

11.1 vykdyti Centrui nustatytas funkcijas;  

11.2 užtikrinti sukauptų vertybių ir kito materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, tinkamas 

saugojimo sąlygas ir apsaugą;  

11.3 lėšas naudoti tik Centro nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti.  

 

IV SKYRIUS 

CENTRO STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

12. Centrui vadovauja ir jam atstovauja Centro vadovas.   

13. Centro vadovas atsako už:  

13.1 Centro veiklos organizavimą;  

13.2 Centrui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą ir kontrolę;  

13.3 Centro veiklos vykdymo kokybę;  

13.4 Centre dirbančių darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, civilinės 

saugos, biosaugos, sanitarijos ir higienos aktų reikalavimų, darbo tvarkos taisyklių vykdymą ir 

laikymąsi;  

13.5 Patikėtų materialiųjų vertybių saugojimo organizavimą ir naudojimo kontrolę;  

13.6 Patikėto turto valdymą ir taupų, efektyvų bei racionalų jo naudojimą.  

13.7 Ne vėliau kaip antrą kitų kalendorinių metų mėnesį pateikiamą Centro metinę veiklos ataskaitą 

Universiteto Veterinarijos akademijos kancleriui.  



14. Centro vadovas turi teisę:  

14.1. atstovauti Universitetui Centro kompetencijai priskirtais klausimais;  

14.2 inicijuoti Centro darbuotojų priėmimą ir atleidimą;  

14.3 teikti siūlymus dėl Centro darbo gerinimo ir veiklos efektyvumo didinimo;  

14.4 siūlyti skatinti Centre dirbančius darbuotojus už gerą pareigų atlikimą;  

14.5 teikti siūlymus dėl Centro etatinės struktūros pakeitimų, darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo;  

14.6. teikti prašymus skirti nuobaudas Centro darbuotojams už netinkamą pareigų atlikimą arba Darbo 

tvarkos taisyklių pažeidimą.  

15. Centro vadovą 5 (penkerių) metų kadencijai tvirtina Universiteto rektorius. Centro vadovą, jam 

nesant, pavaduoja kitas, Veterinarijos akademijos kanclerio teikimu rektoriaus įsakymu įgaliotas 

darbuotojas.  

16. Centro Taryba: 

16.1. Taryba yra kolegialus Centro valdymo organas. Tarybą sudaro 5 nariai, iš jų tris siūlo LSMU 

Veterinarijos akademijos kancleris, kitus du LR Aplinkos ministerija. 

16.2 Centro Tarybos nariai ir jos pirmininkas ne ilgesniam nei 5 metų laikotarpiui skiriami LSMU 

rektoriaus įsakymu. 

16.3 LSMU rektoriaus įsakymu Centro Taryba arba pavieniai jos nariai gali būti atšaukiami nesibaigus 

jų kadencijai.  

16.4 Atšaukus pavienius narius, nauji Tarybos nariai skiriami likusiam tarybos įgaliojimų laikui ir juos 

siūlo ta pusė, kurios siūlytas Tarybos narys nustojo eiti pareigas.  

16.5 Į pirmąjį posėdį naujai paskirta Taryba turi susirinkti per 14 dienų.  

16.6 Posėdis laikomas teisėtu, jei dalyvauja ne mažiau nei 2/3 Tarybos narių.  

16.7 Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise dalyvauja Centro vadovas.  

16.8 Taryba nutarimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį. Esant 

poreikiui šaukiami neeiliniai posėdžiai.  

16.9 Taryba priima sprendimus paprasta balsų dauguma. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 

daugiau kaip pusė Tarybos narių. Jei Tarybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Tarybos 

pirmininko balsas.  

17. Tarybos funkcijos:  

17.1 analizuoja ir teikia siūlymus dėl Centro veiklos;  

17.2 svarsto Centro veiklos planus ir jų įgyvendinimą;  

17.3 turi iniciatyvos teisę siūlyti Centro nuostatų pakeitimus. 

 

V SKYRIUS 

CENTRO TURTAS IR LĖŠOS 

18. Centras valdo turtą, naudoja ir juo disponuoja LSMU ir Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

19. Centro turtą sudaro: 

19.1 LSMU 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos 

išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“  priemonės Nr. 05.5.1-APVA-V-018 

„Biologinės įvairovės apsauga“  veiklos „Infrastruktūros, reikalingos laukinių gyvūnų globai ir gerovei 

užtikrinti, sukūrimas“ projekto Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0014 lėšomis įgytas turtas. 

19.2 rėmėjų, fizinių ar juridinių asmenų perduotas turtas ar jų skirtomis lėšomis įsigytas turtas. 

20. Centro veikla finansuojama iš LR Aplinkos ministerijos valstybės biudžeto asignavimų,  numatytų 

priskirtų funkcijų vykdymui. 

21. Centro lėšos: 



20.1 valstybės biudžeto lėšos;  

20.2 pajamos už teikiamas paslaugas (edukacinę, mokslinę ir ekspertinę veiklas); 

20.3 fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos arba kitaip teisėtais būdais 

perduotos tikslinės paskirties lėšos;  

20.4 lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymą;  

20.5 kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.  

21. Centras lėšas, gautas kaip paramą, ir kitą negrąžintinai gautą turtą, naudoja jį davusio asmens 

nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.  

22. Centro lėšos kaupiamos Centro subsąskaitoje ir naudojamos Centro funkcijoms vykdyti. 

23. Centro turtas ir lėšos turi būti naudojami nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.  

24. Centro finansinė veikla kontroliuojama Universiteto ir teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25.Centras reorganizuojamas arba likviduojamas LSMU Tarybos nutarimu.  

____________ 


