PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013 m.
rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A-1072

GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) POPULIACIJOS IR PRIEŽIŪROS REGULIAVIMO TIKSLINIŲ PROGRAMŲ
RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gyvūnų (šunų, kačių) reguliavimo ir priežiūros tikslinių programų (toliau –
tikslinė programa) rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės)
reglamentuoja Gyvūnų (šunų, kačių) (toliau – gyvūnai) reguliavimo ir priežiūros
tikslinių programų rengimo ir tvirtinimo tvarką, finansavimo šaltinius, lėšų
naudojimą, apskaitą ir kontrolę, projektų teikimą, vertinimą ir finansavimo
tvarką, atskaitomybę ir atsakomybę.
2. Gyvūnų (šunų, kačių) (toliau – gyvūnai) reguliavimo ir priežiūros tikslinės
programos – tai einamųjų metų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Aplinkos
apsaugos programos (toliau- Programa) tikslo reguliuoti gyvūnų (šunų, kačių),
laikomų Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose, populiaciją, kontroliuoti jų
priežiūrą uždavinio gerinti daugiabučių namų gyvenamosios aplinkos sanitarinę
būklę, gyvūnų globos bei priežiūros kokybę įgyvendinimo priemonės:
2.1. bešeimininkių gyvūnų skaičiaus mažinimas Savivaldybės teritorijoje;
2.2. bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinosios globos, jų grąžinimo
savininkams ar perdavimo kitiems gyvūnų laikytojams organizavimas;
2.3. gyvūnų priežiūros kokybės gerinimas;
2.4. gyventojų ugdymas gyvūnų priežiūros, globos, užkrečiamųjų ligų
prevencijos ir pan.
2.5. gyvenamosios aplinkos kokybės, gyventojų ir gyvūnų laikytojų
bendravimo mikroklimato gerinimas ir pan.
3. Įgyvendinant tikslines programas siekiama šių Lietuvos Respublikos gyvūnų
gerovės ir apsaugos įstatyme nustatytų tikslų:
3.1. užtikrinti gyvūnų gerovę ir apsaugą;
3.2. skatinti miesto gyventojus globoti gyvūnus;
3.3. užtikrinti nuolat veikiančią užkrečiamųjų ligų prevenciją.
4. Taisykles tvirtinamos, keičiamos ir papildomos Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – Administracijos direktorius).
5. Programos vykdytojas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešosios
tvarkos ir civilinės saugos skyrius (toliau- Viešosios tvarkos ir civilinės
saugos skyrius).
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II. TIKSLINIŲ PROGRAMŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS
6. Tikslinės programos rengiamos atsižvelgus į programos vykdytojo konkurso
sąlygose pateiktas prioritetines kryptis.
7. Tikslinių programų lėšų naudojimo prioritetus nustato Programos vykdytojas,
atsižvelgęs į Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Gyvūnų (šunų,
kačių) reguliavimo ir priežiūros tikslinių programų vertinimo ir lėšų joms
finansuoti paskirstymo komisijos (toliau – Komisija) rekomendacijas.
8. Tikslinių programų finansavimo šaltinis – surinktos lėšos iš vietinės
rinkliavos už gyvūnų laikymą daugiabučiuose namuose.
9. Kasmetinės tikslinių programų lėšos tvirtinamos Programos einamųjų metų
sąmatoje nustatytoje eilutėje tikslinėms gyvūnų reguliavimo ir priežiūros
programoms finansuoti.
10. Per metus nepanaudotos tikslinėms programoms skirtos lėšos naudojamos kitoms
Programos sąmatoje nustatytoms priemonėms įgyvendinti.
11. Tikslinių programų lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, teisės aktų
nustatyta tvarka išieškomos iš tikslinių programų vykdytojų ir grąžinamos į
Programos sąskaitą.
12. Tikslinių programų lėšų apskaitą tvarko Programos vykdytojas.
III. TIKSLINIŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS
13. Tikslinių programų projektams (toliau – projektai) parinkti ir finansuoti:
13.1. skelbiamas konkursas, kurį organizuoja Programos vykdytojas;
13.2. Komisijai teikiamas Programos vykdytojo prašymas dėl tikslinės programos ,
reikalingos gyvūnų gerovei ar apsaugai einamuoju laikotarpiu užtikrinti,
projekto įgyvendinimo.
14. Projektus gali rengti ir paraiškas teikti Savivaldybės administracijos
padalinys, juridiniai asmenys, visuomeninės organizacijos.
15. Kiekvienais metais Programos vykdytojas skelbia projektų konkursą vietos
spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje. Skelbime nurodoma, kokie
projektai bus remiami, ir paraiškų priėmimo terminas.
16. Projektai teikiami užpildžius paraiškos formą , patvirtintą Savivalsybės
administracijos direktoriaus įsakymu.
17. Paraiškos priimamos ne ilgiau kaip 30 dienų nuo paskelbimo datos. Tikslus
terminas nurodomas konkurso sąlygose.
18. Paraiškos registruojamos specialiame Viešosios tvarkos ir civilinės saugos
skyriaus dokumentų registre.
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IV. PROJEKTŲ VERTINIMAS
19. Projektų finansavimo paraiškas vertina Komisija.
20. Komisijos nariu gali būti paraišką pateikusios institucijos ar organizacijos
vadovas ar atstovas, projekto vadovas ar atstovas.
21. Komisijos darbą organizuoja Programos vykdytojas.

22. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip mėnesį nuo paskutinės paraiškų priėmimo
dienos.
23. Finansuotini projektai nustatomi vadovaujantis kriterijais, nurodytais 2
priede (pridedama)
24. Paraiškas vertina kiekvienas Komisijos narys atskirai. Maksimalus balų
skaičius, kurį projektui gali skirti vienas komisijos narys – 80. Po to
apskaičiuojamas Komisijos narių įvertinimų vidurkis.
25. Galimybę būti finansuojami turi projektai, gavę ne mažiau kaip 40 balų
komisijos narių vertinimo vidurkio.
26. Projektui skiriama lėšų suma priklauso nuo surinktų balų skaičiaus ir
projekto darbų dydžio. Prioritetas teikiamas ilgalaikiams (tęstiniams)
projektams.
27. Komisija nustato remiamiems projektams skiriamų lėšų dydį, finansuojamų
projektų veiklą ir, patvirtintus finansuojamus projektus, perduoda Programos
vykdytojui.
V. PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKA
28. Su kiekvienu projekto, laimėjusio konkursą, vykdytoju Administracijos
direktorius sudaro sutartį. Sutarties neatsiejama dalis yra programos išlaidų
sąmata (Finansų ministerijos nustatytos formos).
29. Sutartyje apibrėžiami šalių įsipareigojimai, tarp jų ir atsiskaitymo už
įgyvendintą projektą ir panaudotas lėšas sąlygos. Šio atsiskaitymo neatsiejama
dalis yra projekto biudžeto sąmatos įvykdymo apyskaita (Finansų ministerijos
nustatytos formos), panaudotų lėšų sąskaitos-faktūros, sutarčių, darbų
(paslaugų) atlikimo aktai ir kiti pateisinamieji dokumentai arba jų kopijos. Už
įgyvendintą projektą atsiskaitomą Programos vykdytojui.
30. Pasirašius sutartį, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos
skyrius, gavęs Programos vykdytojo suderinimą, perveda projektui įgyvendinti
skirtas lėšas į projekto vykdytojo sąskaitą.
31. Projekto vykdytojas tvarko šių lėšų apskaitą ir saugo su apskaita susijusius
dokumentus atskirai nuo kitų lėšų.
VI. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
32. Už lėšų panaudojimą pagal paskirtį atsako įstaigos ar organizacijos, į
kurios sąskaitą pervedami pinigai, vadovas, vyriausiasis finansininkas ir
projekto vadovas.
33. Tikslinių programų projektų vykdytojai už Programos lėšų panaudojimą
atsiskaito sutartyse nustatytais terminais.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Taisyklės gali būti pakeistos (panaikintos) Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu .

Informaciją rengia Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriaus

vyriausioji specialistė Lilija Vaičeliūnienė, tel. (8 41) 596 323
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