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Nr. (65)-D8(E)Nr. S-1892

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Aplinkos ministerija parengė ir teikia nutarimo „Dėl Gyvūnų gerovės metų minėjimo 2022
metais plano patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės
13 d. nutarimą Nr. XIV-307 „Dėl 2022 metų paskelbimo Gyvūnų gerovės metais“ ir vykdant
Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2021 m. birželio 11 d. rezoliucija
Nr. S-1892.
Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti Gyvūnų gerovės metų minėjimo 2022 metais planą.
Aplinkos ministerija 2021 m. liepos 24 d. raštu (65)-D8(E)-4921 kvietė suinteresuotas
institucijas ir socialinius partnerius teikti siūlymus Gyvūnų gerovės metų minėjimo 2022 metais plano
projektui. Dauguma pasiūlymų įtraukti į Nutarimo projektą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl Gyvūnų gerovės metų minėjimo
2022 metais plano patvirtinimo, lėšų priemonių įgyvendinimui reikės, tačiau priemonės bus
įgyvendinamos iš atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms, savivaldybėms skiriamų
lėšų, kitų organizacijų lėšomis. Papildomo finansavimo priemonėms įgyvendinti nereikės.
Neigiamų pasekmių įgyvendinus Nutarimo projektą nenumatoma.
Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos
Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos“, 4 punktu, Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimas neatliekamas.
Nutarimo projektas paskelbtas Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje
(TAIS), 2021 m. lapkričio 16 d. raštu (65)-D8(E)-7139 išsiųstas derinti kitoms institucijoms ir
įstaigoms.
Be pastabų Nutarimo projektas raštu ir (ar) el. paštu suderintas su Finansų ministerija,
Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės
departamentu prie Finansų ministerijos, Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos
ministerijos, VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“.
Nutarimo projektas pataisytas ir papildytas pagal raštu ir (ar) el. paštu gautas 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 pastabas ar pasiūlymus. Neatsižvelgta į Lietuvos gyvūnų
globos draugijos Vilniaus skyriaus pasiūlymus, argumentai pateikti derinimo pažymoje.
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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 prie Aplinkos ministerijos, 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 Nutarimo projektui nepateikė, todėl
laikoma, kad jie Nutarimo projektui neprieštarauja.
Nutarimo projektą parengė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės (vadovas
Algirdas Klimavičius, tel. +370 686 17295, el. p. algirdas.klimavicius@am.lt) vyresnioji patarėja
Lina Čaplikaitė-Denisovienė, tel. +370 615 54788, el. p. lina.caplikaite@am.lt.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas, 10 lapų.
2. Derinimo pažyma, 1 lapas.
3. Institucijų derinimo raštų kopijos, 27 lapai.

Aplinkos ministras

Lina Čaplikaitė-Denisovienė, tel. 8 615 54788, el. p. lina.caplikaite@am.lt

Simonas Gentvilas

