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Nr.
Vilnius
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimo
Nr. XIV-307 „Dėl 2022 metų paskelbimo Gyvūnų gerovės metais“ 2 straipsnio 1 punktą,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti pridedamą Gyvūnų gerovės metų minėjimo 2022 metais planą (toliau –
planas).
2. Nustatyti, kad planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete
atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų
teisėtai gautų lėšų.
3. Pasiūlyti:
3.1. Baltijos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijai, Kauno Suzuki progimnazijai,
Lietuvos felinologų draugijai, Lietuvos kinologų draugijai, Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centrui, Lietuvos ornitologų draugijai, Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos
gydytojų asociacijai, Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, Klaipėdos universitetui,
Panevėžio gamtos mokyklai, Šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugijai, Vilniaus
universitetui, uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“, uždarajai akcinei bendrovei „Kika
Group“, uždarajai akcinei bendrovei „Nuaras“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus viešasis
transportas“, viešajai įstagai „Baltijos kinologijos centras“, viešajai įstaigai „Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija“ dalyvauti įgyvendinant planą;
3.2. Alytaus miesto savivaldybei, Kėdainių rajono savivaldybei, Klaipėdos rajono
savivaldybei, Kupiškio rajono savivaldybei, Marijampolės savivaldybei, Panevėžio miesto
savivaldybei, Panevėžio rajono savivaldybei, Rokiškio rajono savivaldybei, Šalčininkų rajono
savivaldybei, Šiaulių miesto savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus rajono
savivadybei dalyvauti įgyvendinant planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų jam įgyvendinti.

Ministras Pirmininkas

Aplinkos ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m.
nutarimu Nr.

GYVŪNŲ GEROVĖS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Veiklos ir (ar) projekto pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

I SKYRIUS
LEIDYBOS IR VIEŠINIMO DARBAI
Sukurti ir per Lietuvos radijo ir televizijos (toliau – LRT) televizijos kanalą Viešoji įstaiga „Lietuvos
LRT televizija transliuoti Gyvūnų gerovės metams skirtas programas nacionalinis radijas ir
„Mūsų gyvūnai“, „Mano geriausias draugas“ ir „Gamtininko užrašai“
televizija“
Vykdyti socialinę akciją informuojant visuomenę gyvūnų gerovės Valstybinė maisto ir
klausimais Vilniaus miesto viešajame transporte
veterinarijos tarnyba
Vilniaus miesto
savivaldybė
Uždaroji akcinė bendrovė
„Vilniaus viešasis
transportas“
LRT radijo ir televizijos naujienų programose, portale LRT.lt informuoti Viešoji įstaiga „Lietuvos
apie Gyvūnų gerovės metų minėjimui skirtus renginius
nacionalinis radijas ir
televizija“
Portale LRT.lt sukurti žymas, kurios nukreips į visas su Gyvūnų gerovės Viešoji įstaiga „Lietuvos
metais susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas
nacionalinis radijas ir
televizija“
Parengti pranešimus spaudai, viešinti socialinių tinklų medijose (socialinio Aplinkos ministerija
tinklo feisbuko, kitose socialinių tinklų paskyrose) informaciją laukinių
gyvūnų gerovės teisinio reglamentavimo, teisės aktų įgyvendinimo

Įvykdymo terminas

2022 m. I–II ketvirčiai
2022 m. I–II ketvirčiai

2022 m. I–IV ketvirčiai
2022 m. I–IV ketvirčiai
2022 m. I–IV ketvirčiai
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kausimais
6.

7.

8.

Viešinti socialinių tinklų medijose (socialinio tinklo feisbuko, kitose
socialinių tinklų paskyrose) 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 (socialinio tinklo feisbuko, jutube, kitose
socialinių tinklų paskyrose), 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: ,,Kodėl reikia paženklinti ir
užregistruoti augintinį?“, ,,Ar esi pasiruošęs laikyti augintinį?“, ,,Kaip
pasirūpinti ūkyje laikomu gyvūnu?“
10. Parengti vaizdo reportažus per vietinę televiziją, skirtus Gyvūnų gerovės
metams paminėti ir beglobių gyvūnų gerovei palaikyti
9.

Policijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

2022 m. I–IV ketvirčiai

Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba

2022 m. I–IV ketvirčiai

Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba

2022 m. I–IV ketvirčiai

Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba

2022 m. I–IV ketvirčiai

Panevėžio miesto
savivaldybė

2022 m. I–IV ketvirčiai

11. Parengti straipsnius apie paukščių apsaugą ir globą Lietuvos ornitologų Lietuvos ornitologų
draugijos leidžiamame žurnale „Paukščiai“
draugija

20222 m. I–IV ketvirčiai

12. Parengti ir rodyti vaizdo klipą, pristatantį Baltijos jūrų gyvūnų Lietuvos jūrų muziejus
reabilitacijos centrą

2022 m. I–IV ketvirčiai

13. Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos ir jos narių
interneto svetainėse skleisti tikslinėms grupėms informaciją apie gyvūnų
ženklinimą, registraciją, platinti veterinarijos klinikų informacinius
lankstinukus, naudoti vizualinės reklamos priemones, skatinančias
užtikrinti gyvūnų gerovę, supažindinti su galiojančių teisės aktų
reikalavimais ir mokslo pasiekimais šioje srityje
14. Įrengti stendus apie paukščių globą ir apsaugą (ne mažiau kaip 15 stendų
Lietuvoje)

Lietuvos smulkių gyvūnų
veterinarijos gydytojų
asociacija

2022 m. I–IV ketvirčiai

Lietuvos ornitologų
draugija

2022 m. I–IV ketvirčiai
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15. Konsultuoti visuomenę apie paukščių globos problemas ir jų sprendimo Lietuvos ornitologų
būdus
draugija

2022 m. I–IV ketvirtis

16. Parengti ir transliuoti LRT radijo programas „Gamta – visų namai“

2022 m. II–III ketvirčiai

Viešoji įstaiga „Lietuvos
nacionalinis radijas ir
televizija“
17. Parengti straipsnių ir (ar) reportažų apie pagautus beglobius gyvūnus, jų Panevėžio miesto
gyvenimo sąlygas, priežiūrą
savivaldybė

2022 m. II–III ketvirčiai

2022 m. II–IV ketvirčiai
18. LRT radijo programose „10–12“ ir „Gimtoji žemė“ rengti pokalbius apie Viešoji įstaiga „Lietuvos
Gyvūnų gerovės metus
nacionalinis radijas ir
televizija“
II SKYRIUS
KONFERENCIJOS, KULTŪRINIAI, EDUKACINIAI IR PAŽINTINIAI RENGINIAI
19. Organizuoti respublikinį vaikų kūrybos konkursą „Šuns teisių knyga“ Lietuvos kinologų draugija 2022 m. I ketvirtis
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
20. Organizuoti Visuotinės šuns dienos (balandžio 24 d.) minėjimą skiriant jį Lietuvos kinologų draugija 2022 m. I ketvirtis
gyvūnų gerovės temai
21. Organizuoti konferenciją „Gyvūnų gerovė moksliniuose tyrimuose“ ir Vilniaus universitetas
parodą „Nuo vivisekcijos iki gyvūnų teisių“
Baltijos laboratorinių
gyvūnų mokslo asociacija
22. Organizuoti seminarą visuomenei apie gulbių nebylių apsaugą Kuršių Klaipėdos universitetas
mariose

2022 m. I ketvirtis

23. Organizuoti nuotolinius mokymus suinteresuotoms institucijoms, Aplinkos ministerija
socialiniams partneriams, laukinių gyvūnų laikytojams laukinių gyvūnų
gerovės tema
24. Organizuoti konkursą „Baltijos pilkieji ruoniai: saugome ir renkame Valstybinė saugomų
vardus“
teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

2022 m. I–II ketvirčiai

2022 m. II ketvirtis

2022 m. I–II ketvirčiai
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Lietuvos jūrų muziejus
25. Formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į šunis, skatinant atsakingą šuns Lietuvos kinologų draugija 2022 m. I, II ir IV ketvičiai
savininko elgesį, įgyvendinti visuomenės švietimo projektą „Atsakingo
šeimininko akademija“ 8-iuose Lietuvos miestuose
2022m. I, II ir IV ketvirčiai
26. Organizuoti paukščių globos ir lesinimo renginius įvairiose Lietuvos Lietuvos ornitologų
vietose įtraukiant savanorius (ne mažiau kaip 10 lesyklų Lietuvoje)
draugija
27. Surengti išvažiuojamąsias (ar nuotolines) edukacijas, siekiant supažindinti Lietuvos zoologijos sodas
visuomenę su gyvūnų gerovės principais
28. Organizuoti mokinių švietimą gyvūnų gerovės klausimais Panevėžio
rajono švietimo įstaigose: organizuoti paskaitas, užsiėmimus, renginius,
gyvūnų globos namų lankymą, savanorystės iniciatyvą
29. Organizuoti Vilniaus rajono kultūros įstaigose renginių vaikams
(edukacinius užsiėmimus, parodas, priešinių konkursus, išvykas į
veterinarijos klinikas) gyvūnų gerovės tema
30. Organizuoti Tauro Grooming Academy mokymus apie gyvūnų augintinių
priežiūrą iš prieglaudų paimtų gyvūnų šeimininkams ir dovanoti KIKA
dovanų krepšelius
31. Šviesti visuomenę gyvūnų gerovės klausimais organizuojant paskaitas
ugdymo įstaigose ir gyvūnų augintinių laikytojams

2022 m. I–IV ketvirčiai

Panevėžio rajono
savivaldybė

2022 m. I–IV ketvirčiai

Vilniaus rajono
savivaldybė

2022 m. I–IV ketvirčiai

Uždaroji akcinė bendrovė
„Kika Group“

2022 m. I–IV ketvirčiai

Vilniaus miesto
savivaldybė

2022 m. I–IV ketvirčiai

32. Organizuoti edukacijas, mokymus, renginius (pvz., inkilų gaminimo ir Panevėžio gamtos
kėlimo, žiemojančių paukščių lesinimo) Panevėžio miesto ikimokyklinio ir mokykla
bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams, konsultuoti miesto gyventojus
laukinių ir naminių gyvūnų gerovės klausimais

2022 m. I–IV ketvirčiai

33. Organizuoti paskaitas, parengti interviu ir straipsnių apie gyvūnų gerovės
poreikius, susijusius su jų sveikata ir ligų profilaktika

2022 m. I–IV ketvirčiai

Lietuvos smulkių gyvūnų
veterinarijos gydytojų
asociacija
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34. Surengti renginius apie paukščių globą Lietuvos mokyklinio ugdymo Lietuvos ornitologų
įstaigose
draugija

2022 m. I–IV ketvirčiai

35. Rengti paskaitas visuomenei apie paukščių globą ir apsaugą (ne mažiau Lietuvos ornitologų
kaip 3 paskaitos)
draugija

2022 m. I–IV ketvirčiai

36. Organizuoti nuotolines paskaitas apie paukščių globą, apsaugą, ekologiją ir Lietuvos ornitologų
biologiją
draugija

2022 m. I–IV ketvirtis

37. Organizuoti visuomenės (ir moksleivių) švietimą gyvūnų gerovės Vilniaus universitetas
klausimais Vilniaus universiteto zoologijos muziejuje: ekskursijasedukacijas, renginius, savanorystės iniciatyvą
Rokiškio rajono
38. Įgyvendinti priemonę „Diena su gyvūnu darbe“
savivaldybė

2022 m. I–IV ketvirtis

39. Surengti ugdymo savaitę gamtos ir jos apsaugos temomis

Kauno Suzuki
progimnazija

2022 m. II ketvirtis

40. Organizuoti edukacininį renginį gyvūnų augintinių dresūros, priežiūros,
auklėjimo klausimais, informuoti visuomenę apie galimybę pasiimti
augintinį iš beglobių gyvūnų organizacijų, prieglaudų, rengti pranešimus
spaudai šiomis temomis
41. Klaipėdos mieste organizuoti renginį „Tvarios ateities kūrėjų laboratorija
„Be atliekų““

Uždaroji akcinė bendrovė
„Kika Group“
Uždaroji akcinė bendrovė
„Nuaras“

2022 m. II ketvirtis

Lietuvos jūrų muziejus

2022 m. II ketvirtis

42. Organizuoti 3 tarptautines kačių parodas, kuriose bus vedami seminarai, Lietuvos felinogų draugija
skaitomos paskaitos apie tinkamą kačių veisimą, veterinarinę priežiūrą,
elgesį su katėmis ir kačių elgseną
43. Įrengti edukacinius Lietuvos kinologų draugijos Mokymo centro stendus Lietuvos kinologų draugija
tarptautinėse šunų parodose ir kituose renginiuose, organizuoti šviečiamąją
veiklą apie gyvūnų gerovę.

2022 m. II ketvirtis

2022 m.
ketvirčiai

II,

III

ir

IV

2022 m.
ketvirčiai

II,

III

ir

IV
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44. Policijos įstaigose įgyvendinti priemonę „Diena su gyvūnu darbe“

Policijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
45. Nuo kiekvienos parduotos „Nature‘s Protection“ prekinio ženklo sauso Uždaroji akcinė bendrovė
kačių ir šunų pašaro pakuotės (bet kurio svorio) skirti dubenėlį pašaro „Kika Group“
beglobių gyvūnų organizacijoms.
46. Organizuoti nacionalinį konkursą „Rūšių ralis moksleiviams. Pažink Valstybinė saugomų
saugomas teritorijas ir rūšis“
teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo
centras
Lietuvos zoologijos sodas
47. Organizuoti konferenciją „5 gyvūnų laisvės – kaip jas užtikrinti?“

2022 m. II ir IV ketvirčiai

48. Organizuoti edukacinius programas ir (ar) renginius gyvūnų gerovės
temomis ikimokyklinio amžiaus vaikams, pradinio ir pagrindinio ugdymo
moksleiviams
49. Organizuoti tarptautinį seminarą (kinologinę-edukacinę) stovyklą, kuriame
bus skaitomos paskaitos apie šunų priežiūrą, pirmosios veterinarinės
pagalbos suteikimą, dresūrą, elgsenos ypatybes, šunų kūno kalbą, kt.
50. Organizuoti žalvarnių apsaugai skirtą renginį „Žalia varna“

Uždaroji akcinė bendrovė
„Grinda“

2022 m. III ketvirtis

Viešoji įstaiga ,,Baltijos
kinologijos centras“

2022 m. III ketvirtis

Lietuvos ornitologų
draugija

2022 m. III ketvirtis

51. Organizuoti paukščių palydas įvairiuose Lietuvos vietose, paaiškinti, kodėl Lietuvos ornitologų
būtina paukščius saugoti
draugija

2022 m. III ketvirtis

52. Organizuoti Panevėžio miesto bendruomenei Gyvūnų gerovės metams Panevėžio miesto
paminėti skirtą renginį
savivaldybė
Panevėžio gamtos
mokykla

2022 m. III–IV ketvirtis

2022 m. II ir IV ketvirčiai

2022 m. III ketvirtis

2022 m. III ketvirtis
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Lietuvos jūrų muziejus

2022 m. III–IV ketvirčiai

54. Organizuoti Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro edukacines Lietuvos jūrų muziejus
programas: „Nuo EGO prie EKO. Gyvensiu TVARIAU, kad ruoniukui
būtų SAUGIAU“ 1–4 klasių moksleiviams, „Nuo EGO prie EKO. Baltijos
stalo forumas“ 5–8 klasių moksleiviams, „Nuo EGO prie EKO. Ištirk
ATEITIES povandeninę archeologiją ŠIANDIEN“ vyresniųjų klasių
moksleiviams ir visuomenei
55. Organizuoti ekskursijas Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro erdvėse Lietuvos jūrų muziejus

2022 m. III–IV ketvirčiai

56. Visuomenės ekologiniam sąmoningumui ugdyti organizuoti kūrybines Lietuvos jūrų muziejus
dirbtuves Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro erdvėse

2022 m. III–IV ketvirčiai

57. Organizuoti virtualų turą, pristatantį Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos Lietuvos jūrų muziejus
centrą

2022 m. III–IV ketvirčiai

58. Organizuoti konferenciją gyvūnų gerovės tema

2022 m. IV ketvirtis

53. Organizuoti Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro atidarymo renginį

Aplinkos ministerija
Žemės ūkio ministerija
Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
59. Organizuoti renginį Pasaulinei gyvūnijos ir gyvūnų globėjo šventojo Valstybinė maisto ir
Pranciškaus Asyžiečio dienai (spalio 4 d.) paminėti
veterinarijos tarnyba

2022 m. III–IV ketvirčiai

2022 m. IV ketvirtis

60. Minint Pasaulinę gyvūnijos dieną, rinkti paramą gyvūnams organizuojant Šiaulių miesto savivaldybė 2022 m. IV ketvirtis
akciją „Ištiesk gerumo ranką“, akcijas gyvūnų globos namams „Šiaulių
letenėlė“.
Lietuvos kinologų draugija 2022 m. IV ketvirtis
61. Organizuoti renginį Pasaulinės gyvūnijos dienai paminėti
62. Organizuoti konferenciją (seminarą) gyvūnų gerovės klausimais

Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas

2022 m. IV ketvirtis
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63. Surengti nuotolinę paskaitą šikšnosparnių apsaugos tema

Šikšnosparnių apsaugos
Lietuvoje draugija

2022 m. IV ketvirtis

64. Organizuoti žiemojančių vandens paukščių apskaitą Lietuvos teritorijoje

Lietuvos ornitologų
draugija

2022 m. IV ketvirtis

III SKYRIUS
KITA VEIKLA, PADĖSIANTI UŽTIKRINTI GYVŪNŲ GEROVĘ
65. Atlikti deguonies kiekio stebėjimus ir žuvų gelbėjimo darbus Kėdainių
rajono savivaldybei priklausančiuose vandens telkiniuose, kai nustatomi
deguonies koncentracijos sumažėjimai vandenyje
66. Atlikti deguonies kiekio stebėjimus ir žuvų gelbėjimo darbus Marijampolės
savivaldybei priklausančiuose vandens telkiniuose, kai nustatomi
deguonies koncentracijos sumažėjimai vandenyje
67. Įrengti gyvūnų augintinių kapines Alytaus mieste, parengti gyvūnų
augintinių laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo Alytaus mieste tvarką

Kėdainių rajono
savivaldybė

2022 m. I ketvirtis

Marijampolės savivaldybė

2022 m. I–II ketvirčiai

Alytaus miesto
savivaldybė

2022 m. I–II ketvirčiai

68. Įrengti gyvūnų augintinių kapines Marijampolės mieste, parengti gyvūnų
augintinių laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo Marijampolės mieste
tvarką
69. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių gyvūnų globos
organizacijų rėmimo programos aprašą teikti paramą Vilniaus miesto
savivaldybės nevyriausybinėms gyvūnų globos organizacijoms,
prižiūrinčioms ir globojančioms bešeimininkius gyvūnus (vienkartinė
parama pagal pateiktas paraiškas einamaisiais metais)
70. Įrengti paukščių lesyklų ir įkelti inkilų Šalčininkų rajone

Marijampolės savivaldybė

2022 m. I–II ketvirčiai

Vilniaus miesto
savivaldybė

2022 m. I–II ketvirčiai

Šalčininkų rajono
savivaldybė

2022 m. I–II ketvirčiai

71. Griežčiau kontroliuoti, kaip laikomi laukiniai gyvūnai, prekybą jais ar Aplinkos apsaugos
kitokį naudojimą
departamentas prie
Aplinkos ministerijos

2022 m. I–IV ketvirčiai
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72. Pateikti siūlymą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos Žemės ūkio ministerija
stebėsenos komitetui skirti prioritetinius atrankos balus Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2021–
2022 m. laikotarpiu įgyvendinamiems projektams, kuriais siekiama
laikytis aukštesnių gyvūnų gerovės reikalavimų
73. Taikyti gyvūnų augintinių populiacijų skaičiaus reguliavimo priemones Klaipėdos rajono
Klaipėdos rajone
savivaldybė

2022 m. I–IV ketvirčiai

74. Organizuoti susitikimus su socialiniais partneriais, vykdančiais veiklą Aplinkos ministerija
gyvūnų gerovės sritryje.
Žemės ūkio ministerija
Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
75. Iškelti inkilų, lizdinių platformų saugomų rūšių paukščiams (ne mažiau Lietuvos ornitologų
kaip 30 lizdaviečių)
draugija
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76. Atnaujinti šunų dresavimo ir vedžiojimo aikštelę Kupiškio mieste

Kupiškio rajono
savivaldybė

77. Įrengti modernią ir saugią aikštelę gyvūnams vedžioti viename iš Šiaulių miesto savivaldybė
sutvarkytų žaliųjų erdvių ir traukos centrų, esančių Centriniame parke,
Zubovų parkelyje ar teritorijoje prie Geležinės lapės Talkšos ežero
pakrantėje
____________________________
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