PATVIRTINTA
Lietuvos kinologų draugijos tarybos
2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu
GENETINIO PROFILIO (DNR) TYRIMO ATLIKIMO TVARKA
I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Genetinio profilio (DNR) tyrimo (toliau - Tyrimas) atlikimo tvarka reglamentuoja Lietuvos kinologų
draugijos (toliau – LKD) narių šunims (patinams ir kalėms) atliekamo genetinio profilio tyrimo eigą
bei reikalavimus, kurie taikomi laboratorijai, genetinės medžiagos mėginius (toliau – Mėginius)
imantiems veterinarijos gydytojams ir veterinarijos paslaugų teikimo įmonėms (toliau – VPTĮ).
2. Tyrimas turi būti atliekamas visiems LKD narių šunims, kurie bus veisiami nuo 2018-01-01.
3. Tyrimas turi būti atliktas pagal „International Society for Animal Genetics (ISAG)" ISAG-2006
standartą.
II REIKALAVIMAI LABORATORIJOMS
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Norinti atlikti šioje tvarkoje aprašytus Tyrimus laboratorija turi pateikti LKD dokumentus,
liudijančius jos atitikimą sekantiems reikalavimams:
a. Tyrimus atliekančios laboratorijos darbuotojai, priklausomai nuo jų atliekamų funkcijų, yra
supažindinti su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoję jomis vadovautis;
b. Laboratorija, kaip molekulinius tyrimus atliekanti įstaiga, yra pripažinta (akredituota) savo
šalies kompetentingose institucijose;
c. Laboratorija gali atlikti Tyrimą pagal ISAG-2006 standartą ir išduoti standartą atitinkantį
Tyrimo rezultato protokolą.
Laboratorija atliktų Tyrimų rezultatų protokolus siunčia el. paštu PDF formatu šuns savininkui,
Mėginį paėmusiam veterinarijos gydytojui ir LKD. Tyrimų rezultatų protokolų originalai popierine
forma nesiunčiami.
Tyrimo rezultato protokole turi būti įrašyta šuns veislė, vardas, gimimo data, kilmės dokumento
numeris, identifikacijos numeris, Mėginio paėmimo data ir Mėginį paėmusio veterinarijos gydytojo
vardas bei pavardė.
Laboratorija privalo ne mažiau kaip 5 metus saugoti visus DNR mėginius.
Laboratorijos, norinčios atlikti Tyrimus, įsipareigoja vykdyti šioje tvarkoje nustatytus reikalavimus.
Sąrašą (Priedas Nr. 2) sudaro LKD raštu gavus laboratorijos prašymą ir reikiamus dokumentus.
III REIKALAVIMAI MĖGINĮ IMANČIAM GYDYTOJUI

10. Mėginius gali imti tik licenciją veterinarijos praktikai turintis veterinarijos gydytojas, išklausęs
veterinarijos gydytojus vienijančios organizacijos (toliau - Asociacijos) ir LKD patvirtintus
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kvalifikacijos mokymus, ir pasirašęs sutikimą laikytis šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų.
Mokymus Asociacija organizuoja pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip kartą per metus.
11. Mėginį galinčių paimti veterinarijos gydytojų sąrašą tvarko Asociacija, su kuria dėl Tyrimo
organizavimo LKD sudarė sutartį. Sąrašas publikuojamas LKD internetiniame puslapyje.
12. Esant sistemingiems šios Tvarkos reikalavimų pažeidimams, LKD tarybos sprendimu veterinarijos
gydytojui laikinai arba visam laikui gali būti atimta teisė imti Mėginius Tyrimui.
IV REIKALAVIMAI TYRIMĄ ATLIEKANČIOMS VETERINARIJOS
PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮMONĖMS
13. Galinčių imti Mėginius VPTĮ sąrašą tvarko Asociacija. VPTĮ, norinti būti įtraukta į šį sąrašą,
pateikia Asociacijai el. paštu laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma VPTĮ pavadinimas,
įmonės kodas, PVM kodas (jeigu yra), adresas, kur įmonė vykdo veterinarijos veiklą, kontaktiniai
telefonai klientams, darbo grafikas, darbuotojai (mažiausiai 1 veterinarijos gydytojas), kuriems
pagal šios tvarkos reikalavimus yra suteikta teisė imti Mėginius Tyrimui.
14. Asociacija sudaro VPTĮ atliekančių Tyrimus sąrašą (Priedas Nr. 2), kuris teikiamas LKD ir
publikuojamas LKD puslapyje.
15. Už atliekamą Tyrimą ir Mėginio paėmimo paslaugą klientas sumoka VPTĮ, kuri privalo turėti
bendradarbiavimo sutartį su bent viena iš Priede Nr. 2 įrašytų laboratorijų, ir atsiskaityti su
laboratorija už Tyrimo atlikimą.
16. VPTĮ vadovas privalo kontroliuoti ir užtikrinti, kad imantys Mėginius veterinarijos gydytojai
griežtai vykdytų šios Tvarkos reikalavimus. VPTĮ veterinarijos gydytojams pakartotinai pažeidus
šią tvarką LKD tarybos sprendimu laikinai arba visam laikui VPTĮ gali būti išbraukta iš šioje
Tvarkoje nurodyto VPTĮ sąrašo.
V MĖGINIO PAĖMIMO TVARKA
17. Mėginio paėmimo procedūrai turi būti pateiktas šuns kilmės dokumento originalas arba aiškiai
įskaitoma kopija. Jei kilmės dokumento originale gyvūno identifikacijos numeris įrašytas/įklijuotas
į kilmės dokumentą vėliau, nei dokumento spausdinimo metu, jis turi būti patvirtintas veterinarijos
gydytojo arba LKD atsakingo asmens parašu, nurodant patvirtinusio asmens vardą ir pavardę bei
patvirtinimo datą. Kartu su mėginiu į laboratoriją siunčiama Tyrimo siuntimo forma (priedas Nr.
1).
18. Veterinarijos gydytojas turi asmeniškai patikrinti šuns identifikaciją, užtikrinti, kad Mėginio
siuntimo dokumentuose būtų įrašyti tikslūs duomenys, nurodyti šuns kilmės dokumente.
19. Jeigu šuns identifikacijos numeris nesutampa su kilmės dokumente nurodyta informacija, Tyrimas
tokiam šuniui gali būti atliktas, bet veterinarijos gydytojas turi surašyti pranešimą apie šį įvykį
(Priedas Nr.3) ir tą pačią dieną išsiųsti LKD el. paštu lkd.dnr@gmail.com, kartu pridėjęs pateiktų
šuns kilmės dokumentų kopiją. Pranešimą turi pasirašyti veterinarijos gydytojas ir šuns savininkas
arba jo atstovas.
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20. Kai šuns identifikacinės mikroschemos neįmanoma rasti arba nustatoma, kad ji neveikia,
veterinarijos gydytojas, sutikus šuns savininkui, gali šunį suženklinti iš naujo. Naujas identifikacijos
numeris turi būti įrašytas/įklijuotas į šuns kilmės dokumentą, nurodant ženklintojo vardą ir pavardę,
ženklinimo datą bei patvirtintas ženklintojo parašu bei spaudu. Į Mėginio siuntimo lydraštį turi būti
įrašytas naujas šuns identifikacijos numeris. Veterinarijos gydytojas turi tą pačią dieną išsiųsti LKD
el. paštu lkd.dnr@gmail.com raštišką pranešimą apie šį įvykį (Priedas Nr.3), kurį pasirašo
veterinarijos gydytojas ir šuns savininkas arba jo atstovas. Kartu turi būti siunčiama pateiktų šuns
kilmės dokumentų kopija ir šuns ženklinimo pažymos kopija.
21. Kai kergiamas ne Lietuvoje gyvenantis šuo, neturintis pagal ISAG-2006 standartą atlikto Tyrimo
dokumento, leidžiama, kad Mėginį paimtų tos šalies licencijuotas veterinarijos gydytojas ir kartu
su lydraščiu pristatytu į patvirtintą laboratoriją.
22. VI INFORMACIJOS SAUGOJIMAS IR APDOROJIMAS
23. VPTĮ privalo saugoti siunčiamų Mėginių lydraščių kopijas ir gaunamus iš laboratorijų atsakymus
ne mažiau kaip 5 metus tokia tvarka, kad esant reikalui informacija būtų greitai surasta.
24. Šuns savininko prašymu jam gali būti išduota Tyrimo rezultato protokolo kopija, patvirtinta
veterinarijos gydytojo, atlikusio Mėginio paėmimą spaudu ir parašu.
25. LKD gali naudoti gautus Tyrimų rezultatus moksliniams, kinologijos, mokomiesiems ir kitiems
tikslams savo nuožiūra. LKD gali atvirai publikuoti Tyrimų rezultatus nepažeidžiant Lietuvos
Respublikos įstatymų dėl asmens duomenų apsaugos.
VII PAPILDOMOS NUOSTATOS
26. Jeigu Tyrimas šuniui jau atliktas iki įsigaliojant šiai tvarkai arba užsienyje, Tyrimo rezultato
protokolas turi būti atsiųstas LKD, kuri per 3 darbo dienas pateikia atsakymą el. paštu, ar šis Tyrimas
pripažįstamas tinkamu.
27. Jeigu tyrimas šuniui atliktas laboratorijoje, kuri nėra įtraukta į Priedą Nr. 2, dėl šio tyrimo
pripažinimo sprendžia LKD, gavusi raštišką šuns savininko prašymą ir Tyrimo protokolo kopiją.
Tais atvejais, kai Tyrimo techniniai bei atsakymo parametrai sutampa su ISAG- 2006 standarto,
Tyrimas bus įskaitomas ir jo kartoti nebereikės. Kitais atvejais Tyrimą reikės pakartoti Priede Nr. 2
nurodytoje laboratorijoje.
28. Nepripažįstamas Lietuvoje ar užsienyje darytas Tyrimas, kai Mėginio paėmimo fakto ir šuns
identifikacijos patikrinimo savo parašu ir antspaudu nėra patvirtinęs licencijuotas veterinarijos
gydytojas.
PRIEDAS Nr. 1: Tyrimo siuntimo į laboratoriją forma.
PRIEDAS Nr. 2: Laboratorijų, atitinkančių LKD reikalavimams Tyrimo paėmimui, sąrašas.
PRIEDAS Nr. 3: Pranešimo apie Tyrimui pateikto gyvūno neteisingą identifikaciją arba identifikacijos nebuvimą forma.
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