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SPRENDIMO ESMĖ
Projektas parengtas įgyvendinant Seimo 2021-05-13 nutarimą „Dėl 2022 metų paskelbimo Gyvūnų gerovės metais“.
Siūloma patvirtinti Gyvūnų gerovės metų minėjimo 2022 metais planą. Jame numatytos veiklos (iš viso 77):
- Leidybos ir viešinimo darbai: sukurti ir per Lietuvos radijo ir televizijos (toliau – LRT) televizijos kanalą
transliuoti Gyvūnų gerovės metams skirtas programas „Mūsų gyvūnai“, „Mano geriausias draugas“ ir „Gamtininko
užrašai“; vykdyti socialinę akciją informuojant visuomenę gyvūnų gerovės klausimais Vilniaus miesto viešajame
transporte; LRT radijo ir televizijos naujienų programose, portale LRT.lt informuoti apie Gyvūnų gerovės metų
minėjimui skirtus renginius; Portale LRT.lt sukurti žymas, kurios nukreips į visas su Gyvūnų gerovės metais
susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas; parengti pranešimus spaudai, viešinti socialinių tinklų
medijose informaciją laukinių gyvūnų gerovės teisinio reglamentavimo, teisės aktų įgyvendinimo kausimais;
viešinti socialinių tinklų medijose informaciją apie teisinę atsakomybę dėl netinkamo elgesio su gyvūnais, platinti
aktualią informaciją gyvūnų gerovės tematika; parengti pranešimus spaudai ir straipsnius gyvūnų gerovės temomis
socialinių tinklų medijose, ACM ekranuose Vilniuje; platinti socialinę reklamą LRT televizijoje ir radijuje, radijo
stočių tinkle Extra FM, vaizdo siužetus 10 miestų viešajame transporte; platinti lankstinukus gyvūnų gerovės
temomis ir kt.
- Konferencijos, kultūriniai, edukaciniai ir pažintiniai renginiai: organizuoti respublikinį vaikų kūrybos konkursą
„Šuns teisių knyga“ remiantis 5 gyvūnų laisvėmis: laisve nejausti troškulio ir alkio, laisve nepatirti nepatogumo,
laisve nejausti skausmo, sužalojimų ir ligų, laisve elgtis pagal savo prigimtį, laisve nepatirti baimės ir streso;
organizuoti Visuotinės šuns dienos (balandžio 24 d.) minėjimą skiriant jį gyvūnų gerovės temai; organizuoti įvairias
konferencijas, seminarus, parodas ir edukacijas gyvūnų gerovės klausimais ir kt.
- Kita veikla, padėsianti užtikrinti gyvūnų gerovę: atlikti deguonies kiekio stebėjimus ir žuvų gelbėjimo darbus
Kėdainių rajono ir Marijampolės savivaldybėms priklausančiuose vandens telkiniuose, kai nustatomi deguonies
koncentracijos sumažėjimai vandenyje; įrengti gyvūnų augintinių kapines Alytaus, Marijampolės miestuose;
parengti gyvūnų augintinių laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo Alytaus, Marijampolės miestuose tvarką; teikti
paramą Vilniaus miesto savivaldybės gyvūnų globos NVO, prižiūrinčioms ir globojančioms bešeimininkius
gyvūnus; įrengti paukščių lesyklų ir įkelti inkilų Šalčininkų rajone; griežčiau kontroliuoti, kaip laikomi laukiniai
gyvūnai, prekybą jais ar kitokį naudojimą; pateikti siūlymą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
stebėsenos komitetui skirti prioritetinius atrankos balus 2021–2022 m. laikotarpiu įgyvendinamiems projektams,
kuriais siekiama laikytis aukštesnių gyvūnų gerovės reikalavimų; taikyti gyvūnų augintinių populiacijų skaičiaus
reguliavimo priemones Klaipėdos rajone; organizuoti susitikimus su socialiniais partneriais, vykdančiais veiklą
gyvūnų gerovės srityje; iškelti inkilų, lizdinių platformų saugomų rūšių paukščiams; atnaujinti šunų dresavimo ir
vedžiojimo aikštelę Kupiškio mieste; įrengti modernią ir saugią aikštelę gyvūnams vedžioti viename iš sutvarkytų
žaliųjų erdvių ir traukos centrų Šiaulių mieste.
Plane numatytas veiklas įgyvendins Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba, „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Policijos departamentas,
Aplinkos apsaugos departamentas, Alytaus miesto, Kėdainių rajono, Klaipėdos rajono, Kupiškio rajono, Marijampolės,
Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rokiškio rajono, Šalčininkų rajono, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto, Vilniaus
rajono savivaldybės, Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos jūrų muziejus, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos
gydytojų asociacija; Lietuvos kinologų draugija, Vilniaus universitetas, Baltijos laboratorinių gyvūnų mokslo
asociacija, Klaipėdos universitetas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos zoologijos sodas, UAB „Kika
Group“, UAB „Nuaras“, Panevėžio gamtos mokykla, Kauno Suzuki progimnazija, Lietuvos felinogų draugija, Lietuvos
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mokinių neformaliojo švietimo centras, UAB „Grinda“, VšĮ ,,Baltijos kinologijos centras“, Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas, Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija.
Planas bus įgyvendinamas iš ministerijoms, įstaigoms ir savivaldybėms patvirtintų bendrųjų biudžeto asignavimų, kitų
organizacijų lėšomis.
Projektas suderintas be pastabų su Finansų ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Valstybine
maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Policijos departamentu, Aplinkos
apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos, VšĮ ,,Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija“. Atsižvelgta į Žemės ūkio ministerijos, Rokiškio rajono savivaldybės, Marijampolės savivaldybės, Vilniaus
miesto savivaldybės, Lietuvos jūrų muziejaus, Klaipėdos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto,
Vilniaus universiteto, Baltijos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijos, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos
gydytojų asociacijos, Lietuvos kinologų draugijos, Lietuvos ornitologų draugijos, Panevėžio gamtos mokyklos
pateiktas pastabas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus
reikalų ministerija, Lietuvos zoologijos sodas, Kauno Tado Ivanausko muziejus, Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba, Lietuvos savivaldybių asociacija, Alytaus miesto savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono
savivaldybė, Kupiškio rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Šalčininkų
rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė, Gamtos tyrimų centras, Vytauto
Didžiojo universitetas, Aplinkosaugos koalicija, Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugija, Lietuvos gamtos fondas,
VšĮ „Gamtos paveldo fondas“, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, Lietuvos
gyvūnų teisių apsaugos organizacija, Gyvūnų globėjų asociacija, Lietuvos felinologų draugija, VšĮ „Gyvūnų gerovės
iniciatyvos“, VšĮ ,,Pagalba laukiniams gyvūnams”, VšĮ „Baltijos kinologijos centras“, UAB „Kika Group“, UAB
„Nuaras“, UAB ,,Grinda“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Kauno Suzuki progimnazija, Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras pastabų per nustatytą terminą nepateikė.
Liko neatsižvelgta į Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus pasiūlymus dėl teisėkūros priemonių
įtraukimo į Projektą (tobulinti teisės aktus, susijusius su gyvūnų gerove), kadangi šios priemonės, rengėjų nuomone,
numatytos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane, taip pat veikia AM, ŽŪM ir VMVT sudaryta darbo
grupė gyvūnų gerovės klausimams spręsti, kurios rengia pasiūlymus dėl TA tobulinimo (argumentai pateikti derinimo
pažymoje).
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje, prieš tai klausimą aptarus Tarpinstituciniame pasitarime, iki kurio
rengėjai įvertins Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021-11-29 išvadoje Nr. NV-3053 pateiktas pastabas.
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