2015 METŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) LAIKYMĄ
ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE SURINKTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO
ATASKAITA
2015 metais už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose iki lapkričio 1 d. surinkta
17 493 Eur rinkliavos. Buvo planuota 2015 metais surinkti per 25 000 Eur.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2015 metais Aplinkos apsaugos
programos tikslui „Reguliuoti gyvūnų (šunų, kačių) laikomų daugiabučiuose namuose, populiaciją
ir kontroliuoti jų priežiūrą“ įgyvendinti iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto skirta 23169 Eur.
Rinkliavos lengvatos, mokėjimo tvarka nustatyta Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų,
kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose nuostatuose, patvirtintuose Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-121. Rinkliavos dydžiai nustatyti
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-319 „Dėl Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-121 „Dėl Vietinės rinkliavos
už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“. Su nuostatais ir jų pakeitimu galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainės
www.siauliai.lt skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Teisės aktai“.
Rinkliavos administratorių 2015 m. surinktų įmokų už gyvūnų laikymą duomenys
pateikiami lentelėje.
Rinkliavos administratorius

Surinktos įmokos Daugiabučių
Eur
namų skaičius

Butų skaičius

UAB „Apkaba“, Tilžės g. 116

3722

129

271

UAB „Bendrabutis“, Aušros al. 53

1031

22

67

UAB „Paskirtis“, Pramonės g. 24

4220

190

523

UAB „Šiaulių namų valda“, Tilžės g. 116

3542

120

457

UAB „Šiaulių būstas“, Tilžės g. 116

4978

253

552

17493

714

1870

Iš viso

2015 metais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu gyvūnų populiacijai
mažinti bei priežiūrai kontroliuoti skirtos lėšos – 23 169 Eur – panaudotos taip:
1. 4 422 Eur skirta vietinei rinkliavai už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose
administruoti.
2. 11 217 Eur skirta gyvūnų įrangai įsigyti, įrengti ir jai prižiūrėti:
10-čiai šunų išvedžiojimo aikštelių prižiūrėti bei Pakalnės g., A. Mickevičiaus g., K.
Korsako g., Lieporių g. ir Spindulio g. šunų aikštelių (voljerų) remonto darbams atlikti. Paslaugą
atlieka AB „Specializuotas transportas“.
5-ioms ekskrementų surinkimo dėžėms įsigyti.
15-ai kačių šėrimo vietų prižiūrėti, kačių šėrimo vietas žymintiems ženklams perkelti
ar remonto darbams atlikti, dviem naujoms kačių šėrimo vietoms pagal daugiabučių namų
gyventojų prašymus įrengti.
Paslaugų tiekėjai parinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta
tvarka.
3. 290 Eur skirta šiai ataskaitai atspausdinti. Spausdino UAB „INDIGOprint“.
4. 7240 Eur skirta tikslinių programų projektams finansuoti:
,,Efektyvesnis benamių kačių surinkimas, jų sterilizacija bei kastracija – populiacijos
mažinimo būdas Šiaulių mieste“ (organizuotas kačių sterilizavimas, kastravimas ir grąžinimas į jų

buvimo vietas). Iš projekto lėšų sterilizuotos, kastruotos 68 katės.
„Bešeimininkių gyvūnų skaičiaus mažinimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje
programos įgyvendinimas“ (organizuotas maisto pirkimas ir pristatymas į kačių šėrimo vietas).
Projektus įgyvendino Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius, Gyvūnų globos
namai.
„Būk keturkojui draugas“. Projektą įgyvendino Šiaulių mylėtojų klubas „Akela“.
„Gyvūnai turi teisę gyventi geriau“. Projektą įgyvendino Šiaulių jaunųjų gamtininkų
centras.
Primename, kad Šiaulių mieste vietoje gyvūnų registracijos įteisinta gyvūnų laikytojų
apskaita. Gyvūnų laikytojo teisės ir pareigos reglamentuotos Gyvūnų laikymo Šiaulių mieste
taisyklėse, patvirtintose Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės
31 d. įsakymu Nr. A-659. Su taisyklėmis ir kitais su gyvūnais susijusiais teisės aktais galima
susipažinti Savivaldybės interneto svetainės www.siauliai.lt skyriaus „Veiklos sritys“ puslapio
„Viešoji tvarka“ skiltyje „Gyvūnų priežiūra“.
Administracinė atsakomybė už Gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimą nustatyta
Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 110 straipsnyje.
2015 metais Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriaus specialistai pagal šį ATPK
110 str. nubaudė 21 asmenį. Bendra baudų sumokėta suma 700 Eur. Dažniausiai pasitaikantys
pažeidimai: lojančių šunų viešosios rimties trikdymas, netinkama gyvūnų priežiūra, vedžiojimas be
pavadėlio, šunų keliama grėsmė aplinkiniams (užpuola, sukandžioja, išgąsdina, padaro žalą
sveikatai ir turtui).
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-121
Gyvūnų laikytojų apskaitą įpareigotas vykdyti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras, Žuvininkų g. 18.
Informacija teikiama:
Gyvūnų laikytojų apskaita
www.gamtininkucentras.lt

8 683 641 81

registracija@gamtininkucentras.lt

2015 m. tęsiamas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme
savivaldybių administracijoms nustatytos pareigos vykdyti Bepriežiūrių kačių populiacijos
mažinimo programą įgyvendinimas.
Šiaulių mieste 2015 m. gyventojų, daugiabučių namų butų savininkų bendrijų,
administratorių prašymu ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudarytos komisijos, į kurios sudėtį įeina visuomeninių organizacijų atstovai, pritarimu buvo
įrengtos dar 6 bepriežiūrių kačių šėrimo vietos prie šių daugiabučių namų: Rasos g. 7, Dainų g.
102B, Dainų g. 72, Ežero g. 65, Krymo g. 34, Mechanikų g. 12 Rėkyvoje. 2016 metų sausio
mėnesį mieste bus 17 kačių šėrimo vietų.
Bepriežiūres kates šerti kitose vietose draudžiama!
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos
skyriaus specialistų kontaktai: tel.: (8 41) 596 323, (8 41) 596 326, (8 41) 596 309, el. paštas
saug_sk@siauliai.lt.
Pastebėjus, kad gyvūnai laikomi netinkamomis sąlygomis, prašome pranešti
specialistams ar, turint galimybių, padėti geranoriškiems gyvūnų laikytojams tinkamai pasirūpinti
gyvūnu.
Skelbiamas Šiaulių gyvūnų globos namų kreipimasis į Šiaulių miesto gyventojus,
gyvūnų laikytojus.

Mielieji šiauliečiai,
Šiaulių gyvūnų globos namai per 15 savo veiklos metų nuo kančių ir žūties jau išgelbėjo
9 750 mūsų keturkojų draugų. Tokiu būdu savo pavyzdžiu esame įrodę, kad galima būti
humaniškiems ir nežudyti gyvūnų. Be to, savo jėgomis be jokio atlygio už darbą esame išsterilizavę
1 560 gyvūnų, daugiausia kačių (benamių, paimtų iš gyvūnų globos namų, socialiai remiamų
asmenų ir pan.). Miestui už tai būtų reikėję išleisti apie 39 000 eurų.
Kad mieste dar sparčiau mažėtų benamių kačių populiacija, labai prašome visus jų
savininkus sterilizuoti, kastruoti savo augintinius. Tada jie ilgiau gyvens, bus ramesni, sveikesni,
švaresni, o visų svarbiausia – sumažės išsekusių, sergančių, žūčiai pasmerktų mažulyčių kačiukų.
Prašome, būkite atsakingi, to paprašykite ir savo kaimyno, bendradarbio. Gyvūnai
mums niekuo nenusikalto, kad būtų išstumti iš mūsų užuojautos ir gailestingumo glėbio.
Dėkojame visiems, mus suprantantiems, mus remiantiems. Drauge stenkimės, kad mūsų
miestas gyvūnų globos prasme išlaikytų gerą vardą.
Parama gali būti teikiama aukomis, kurioms yra įrengtos aukų dėžutės prekybos
centruose „Saulės miestas“ ir „Akropolis“. Duomenys, norintiesiems aukoti: Lietuvos gyvūnų
globos draugijos Šiaulių skyrius, kodas 145584265, Swed bankas LT047300010002406748.
Birutė Vaičiulevičienė,
Šiaulių gyvūnų globos namų įkūrėja
Dėmesio! Šiaulių mieste pradėjo veiklą „Šiaulių letenėlė“. Su ja galite susipažinti
interneto svetainėje www.siauliuletenele.lt.

