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1. Projekto rengėja – Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).
2. Projekto tikslas – įgyvendinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas bei reglamentuoti
išlaidų kompensavimo tvarką už socialinės pašalpos gavėjams bei gyvūnų globėjams suteiktas
privalomo laikomų gyvūnų augintinių (kačių, šunų ir šeškų) paženklinimo ir įregistravimo paslaugas
iki ir po Projekto įsigaliojimo.
3. Dabartinė situacija:
 2021-03-30 Seimas priėmė Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (GGAĮ) pataisas (įsigaliojo
2021-05-01), kuriomis įtvirtinta prievolė iki 2022-05-01 visiems gyvūnų augintojams ir laikytojams
gyvūnus augintinius ženklinti mikroschemomis ir registruoti juos Gyvūnų augintinių registre.
 GGAĮ 7 str. 8 dalyje įtvirtinta, kad socialiai remtinų asmenų laikomų kačių, šunų ir šeškų,
atvestų iki 2021-05-01, ženklinimo ir registravimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų lėšų, taip pat iš šių lėšų kompensuojamos gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir
šeškų ženklinimo ir registravimo išlaidos. Išlaidos kompensuojamos iki 2022-12-31.
 GGAĮ 7 str. 9 dalyje nustatyta, kad socialiai remtinų asmenų grupes ir jų laikomų kačių, šunų ir
šeškų ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota
institucija.
4. Projekto esmė: siūloma patvirtinti Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių,
šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (toliau –
Aprašas), kuriame nustatoma, kad:
 išlaidos už socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų globėjams suteiktas jų laikomų gyvūnų
augintinių privalomo paženklinimo ir įregistravimo paslaugas kompensuojamos valstybės
biudžeto lėšomis nuo 2021-05-01 iki Aprašo įsigaliojimo dienos ir įsigaliojus Aprašui;
 iki Aprašo įsigaliojimo dienos patirtų išlaidų už gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą
kompensacija išmokama tiesiogiai socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų globėjams, o po
Aprašo įsigaliojimo – privalomo gyvūnų augintinių ženklinimo ir įregistravimo paslaugų
teikėjams (t. y. veterinarijos gydytojams ir kitiems asmenims, turintiems teisę pagal GGAĮ
ženklinti šunis, kates ir šeškus ir teikti jų duomenis Gyvūnų augintinių registrui);
 patirtų išlaidų kompensacijas administruos Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA);
 vienam socialinės pašalpos gavėjui iš valstybės biudžeto gali būti kompensuojamos ne
daugiau kaip 3 gyvūnų augintinių paženklinimo ir įregistravimo Gyvūnų augintinių registre
išlaidos;
 Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo išlaidos kompensuojamos tik už suteiktas
paslaugas (t. y. išlaidos nebus kompensuojamos, jeigu gyvūnus augintinius paženklino ir
užregistravo pats augintinių laikytojas);
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 socialinės pašalpos gavėjai, siekdami gauti gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo
išlaidų kompensaciją iki Aprašo įsigaliojimo dienos, privalo NMA pateikti pažymą,
patvirtinančią socialinės pašalpos šiam asmeniui skyrimą, ir Prašymą dėl išlaidų už socialinės
pašalpos gavėjui arba gyvūnų globėjui suteiktas paslaugas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki
Aprašo įsigaliojimo dienos kompensavimo (toliau – Prašymas);
 skirtingai nuo gyvūnų globėjų, socialinės pašalpos gavėjai, siekdami gauti gyvūnų augintinių
ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensaciją iki Aprašo įsigaliojimo dienos, neprivalo
NMA pateikti paslaugų teikėjo už suteiktas paslaugas išrašytos sąskaitos faktūros arba PVM
sąskaitos faktūros bei apmokėjimo už gautas paslaugas įrodymo dokumento;
 socialinės pašalpos gavėjams, NMA patikrinus nuo 2021-05-01 iki Aprašo įsigaliojimo dienos
suženklintų ir Gyvūnų augintinių registre registruotų gyvūnų augintinių skaičių, būtų
kompensuojamos Prašyme įvardytos išlaidos, tačiau ne daugiau kaip 15 Eur už išlaidas,
patirtas vienam gyvūnui augintiniui paženklinti ir registruoti;
 įsigaliojus Aprašui, išlaidos už socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų gyvūnų
augintinių ženklinimą ir registravimo paslaugas kompensuojamos paslaugų teikėjams tik tuo
atveju, jeigu paslaugų gavėjams už suteiktas gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo
paslaugas bus išrašytos sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros.
Projekto nauda ir įgyvendinimo kaštai:
 priėmus Projektą, socialinę pašalpą gaunantiems asmenims ir gyvūnų globėjams galės būti
kompensuojamos išlaidos už jų laikomų šunų, kačių, šeškų ženklinimą ir registravimą;
 lėšos (2022 metams numatyta 300 tūkst. Eur) už paslaugų gavėjams suteiktas privalomo
paženklinimo ir įregistravimo Gyvūnų augintinių registre paslaugas paslaugų teikėjams bus
išmokamos iš ŽŪM asignavimų;
 pažymima, kad Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
5. Derinimas:
 Projektas derintas su Teisingumo, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Aplinkos,
Finansų ministerijomis, Konkurencijos taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,
Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Nacionaline mokėjimo agentūra, Valstybine maisto
ir veterinarijos tarnyba, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru, Lietuvos
savivaldybių asociacija ir Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (į jų teiktas pastabas
atsižvelgta);
 derinimo pažymoje pateikiamų Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos,
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pastabų vertinimas su šiomis institucijomis
suderintas darbo tvarka (anot ŽŪM, jos pritaria pateiktiems argumentams);
 ŽŪM pakartotinai teikia Projektą, patikslintą įvertinus Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
pateiktas pastabas (patikslinto Projekto derinimas su institucijomis užbaigtas darbo tvarka);
 Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė antrinėje išvadoje pateikė redakcinio pobūdžio pastabą.
6. Atitikimas Vyriausybės programos nuostatoms – atitinka Programos 162.6 papunktį „Užtikrinta
gyvūnų gerovė ir apsauga. Iki 2024 m. visi Lietuvoje laikomi šunys ir katės bus paženklinti. <...>“.
7. Dalykinio vertinimo išvada – siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje (A dalyje), prieš tai
klausimą aptarus tarpinstituciniame pasitarime.
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