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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL SOCIALINĖS
PAŠALPOS GAVĖJŲ IR GYVŪNŲ GLOBĖJŲ LAIKOMŲ KAČIŲ, ŠUNŲ IR ŠEŠKŲ
PRIVALOMO

ŽENKLINIMO

IR

REGISTRAVIMO

IŠLAIDŲ

KOMPENSAVIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO PAKARTOTINIO TEIKIMO
SKUBOS TVARKA
Siekdama įgyvendinti Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 7 straipsnio 8 ir 9
dalies nuostatas dėl socialiai remtinų asmenų laikomų kačių, šunų ir šeškų, atvestų iki 2021 m.
gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo iš valstybės ir savivaldybių
biudžetų lėšų iki 2022 m. gruodžio 31 d. bei gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų, atvestų
iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų lėšų iki 2022 m. gruodžio 31 d., Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), įvertinusi
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės išvadoje (TAP-21-1487; TAIS Nr. 21-27514(3)) išdėstytas
pastabas ir darbo tvarka suderinusi su institucijomis bei organizacijomis, skubos tvarka pakartotinai
teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų
globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą (toliau – Projektas).
Nutarimo projekto uždavinys – reglamentuoti socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų
laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarką.
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I. Sprendžiama problema

Įsigaliojus Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2
dalies nuostatoms dėl privalomo šunų, kačių ir šeškų ženklinimo ir
registravimo bei minėto įstatymo 7 straipsnio 8 bei 9 dalies
nuostatoms dėl socialiai remtinų asmenų ir gyvūnų globėjų
laikomų kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir registravimo išlaidų
kompensavimo iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, parengtas
Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų
ir

šeškų

privalomo

ženklinimo

ir

registravimo

išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo projektas (toliau – Aprašas), kuriuo
siekiama reglamentuoti išlaidų kompensavimo tvarką už socialinės
pašalpos gavėjams bei gyvūnų globėjams suteiktas privalomo
augintinių paženklinimo ir įregistravimo paslaugas iki ir po
Projekto įsigaliojimo.
II. Siūlomos priemonės

Teikiamu derinti Projektu siūloma patvirtinti

Aprašą, kuriame

nustatoma, kad išlaidos už asmenims, gaunantiems socialinę
pašalpą, bei gyvūnų globėjams suteiktas jų laikomų gyvūnų
augintinių privalomo paženklinimo ir įregistravimo paslaugas
kompensuojamos valstybės biudžeto lėšomis nuo 2021 m. gegužės
1 d. 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. asmenims, turintiems teisę
pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą
ženklinti šunis, kates ir šeškus ir teikti jų duomenis Gyvūnų
augintinių registrui (t. y. veterinarijos gydytojams, turintiems
galiojančią veterinarijos praktikos licenciją,

arba asmenims,

baigusiems kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo
Augintinių registrui mokymus ir turintiems mokymų baigimo
patvirtinimo dokumentą). Apraše numatyta, kad patirtų išlaidų
kompensacijas administruos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos (NMA).
Atsižvelgiant į išlaidų kompensacijoms planuojamą skirti lėšų
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sumą bei asmenų, gaunančių socialinę pašalpą, skaičių, Apraše
numatyta, kad vienam asmeniui, gaunančiam socialinę pašalpą, iš
valstybės biudžeto lėšų gali būti kompensuojamos ne daugiau kaip
iš viso 3 augintinių paženklinimo ir įregistravimo Gyvūnų
augintinių registre išlaidos.
Pagal

Aprašą

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). Apraše
siūloma nustatyti, kad socialinės pašalpos gavėjai, siekdami gauti
augintinių

gyvūnų

ženklinimo

ir

registravimo

išlaidų

kompensaciją iki Aprašo įsigaliojimo dienos, NMA privalo
pateikti pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos šiam asmeniui
skyrimą (toliau – Pažyma) 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, NMA neprivalo pateikti paslaugų
teikėjo už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjui išrašytos sąskaitos
faktūros arba PVM sąskaitos faktūros bei apmokėjimo už gautas
paslaugas įrodymo dokumento. Toks reglamentavimas siūlomas
todėl, kad gyvūnų globėjai, baigę specialius mokymus, turėjo
galimybę gyvūnus augintinius susiženklinti patys, neįsigydami jų
laikomų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugų. Vienodų
išlaidų kompensavimo sąlygų iki Aprašo įsigaliojimo dienos
nustatymas visiems gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo
paslaugos gavėjams (t. y. socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų
globėjams) reikštų, kad gyvūnų globėjams, patiems suženklinus ir
registravus jų laikomus augintinius (t. y. patyrus tik minimalias
išlaidas), būtų sudarytos galimybės pretenduoti į maksimalią
valstybės

biudžeto

lėšomis

kompensuojamų išlaidų

sumą.

Atsižvelgiant į tai, kad iki Aprašo įsigaliojimo socialinės pašalpos
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gavėjai jų laikomus gyvūnus augintinius galėjo suženklinti ir
registruoti tik įsigydami ir paslaugų teikėjams atlygindami išlaidas
už jiems suteiktas paslaugas, Apraše nustatyta, kad jiems, NMA
patikrinus nuo 2021 m. gegužės 1 d. 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.
III. Priemonių kaštai

Lėšos už paslaugų gavėjams suteiktas privalomo paženklinimo ir
įregistravimo Gyvūnų augintinių registre paslaugas paslaugų
teikėjams bus išmokamos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijai patvirtintų bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų.
Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų
nereikės.

Nauda visuomenei

Priėmus Nutarimo projektą, asmenims, gaunantiems socialinę
pašalpą, bei gyvūnų globėjams bus kompensuojamos iki 15 Eur /
vnt. išlaidos už jų laikomų šunų, kačių, šeškų ženklinimą ir
registravimą, iš viso 1 asmeniui, gaunančiam socialinę pašalpą,
kompensuojant už 3 vnt. gyvūnų augintinių paženklinimą ir
įregistravimą.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, vadovaujantis Numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
vasario 6 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“, neatliekamas.
Projektas Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, kuriai pritarta
Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos“, neprieštarauja.
Projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
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Projektas parengtas laikantis valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų
ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas.
Patvirtinus Projektą, Projekte nurodytoms institucijoms parengti ir priimti kitų teisės aktų
nereikės.
Projektą parengė Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės skyriaus
(vedėjas Arūnas Šileika, tel. (8 5) 239 1240) patarėjas Saulius Kunickis, tel. (8 5) 239 1149.
Projektas derintas su Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija, Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Valstybine duomenų apsaugos
inspekcija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centru, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija; į
minėtų institucijų ir organizacijų pateiktas pastabas atsižvelgta. Pagal Vyriausybės kanceliarijos
Teisės grupės pastabas pataisyto Projekto derinimas su institucijomis ir organizacijomis užbaigtas
darbo tvarka. Įvertinant Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės siūlymą, kad socialinę pašalpą
gaunantys asmenys paslaugų teikėjui savo socialinės pašalpos gavėjo statusą galėtų patvirtinti ir
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) informaciniais pranešimais,
pažymėtina, kad šio siūlymo realizavimas pareikalautų didelių laiko ir darbo sąnaudų naujoms SPIS
funkcijoms įgyvendinti (pvz., būtų būtina sukurti ir įdiegti naujas SPIS funkcijas naujai SPIS
naudotojų (paslaugų teikėjų) grupei, šiai grupei priskirti specifines SPIS duomenų matymo,
naudotojų administravimo sritis, sukurti ir įdiegti naujas informacinių pranešimų siuntimo funkcijas
ir t. t.). Siūlomi pakeitimai pareikalautų naujai kuriamų SPIS funkcijų analizės, specifikavimo,
projektavimo, programavimo, testavimo, SPIS įteisinimo dokumentų, tokių kaip SPIS nuostatų,
duomenų saugos nuostatų, specifikacijos, naudotojo vadovo ir kt., parengimo, suderinimo ir
patvirtinimo, taip pat naujų SPIS naudotojų sukūrimo, administravimo, SPIS duomenų teikimo
sutarčių pasirašymo ir t. t. Išvardytų veiklų įgyvendinimas pareikalautų daug laiko, papildomų
valstybės biudžeto lėšų bei didintų administracinę naštą paslaugų teikėjams, kurie galimai gaudami
patirtų išlaidų kompensaciją iš valstybės biudžeto, iš paslaugų gavėjų už suteiktas paslaugas
paprašytų mokėti papildomai arba atsisakytų teikti paslaugas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytina, kad teikiamame Apraše siūlomas
reglamentavimas yra tikslingiausias ir efektyviausias.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 15 lapų.
2. Derinimo pažyma, 4 lapai.
3. Antikorupcinio vertinimo pažyma, 3 lapai.
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Ministras

Saulius Kunickis, tel. (8 5) 239 1149, el. p. saulius.kunickis@zum.lt

Kęstutis Navickas

