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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo, Lietuvos         

Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio ir 589 straipsnio 30, 49 ir 82             

punktų nuostatomis, atsižvelgdamas į galimus gyvūnų augintinių nelegalaus įvežimo į Lietuvos           

Respubliką kontrolės, nelegalaus gyvūnų augintinių veisimo ir prekybos kontrolės teisinio          

reglamentavimo trūkumus, reaguodamas į Lietuvoje susidariusią situaciją dėl gyvūnų augintinių          

gerovės pažeidimų, nelegalaus gyvūnų augintinių įvežimo į Lietuvos Respubliką, jų dauginimo ir            

prekybos bei siekdamas operatyviai, kompleksiškai ir efektyviai išspręsti pirmiau išvardytos          

nelegalios veiklos problemas: 

1. S u d a r a u Gyvūnų augintinių gerovės kontrolės probleminių klausimų sprendimo              

darbo grupę (toliau – darbo grupė): 

Egidijus Viskontas – žemės ūkio viceministras, darbo grupės pirmininkas; 

Česlovas Mulma – vidaus reikalų viceministras, darbo grupės pirmininko pavaduotojas; 

Giedrius Blekaitis – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir           

gerovės skyriaus patarėjas; 

Andrius Burlėga – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas; 

Ramunė Kazlauskaitė – Lietuvos kinologų draugijos vadovė; 

Brigita Kymantaitė – Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė; 

Audrius Kučinskas – Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas; 

Jūratė Kučinskienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos         

Veterinarijos fakulteto Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė; 

Jonas Miškinis – Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas (jo nesant –           

Neringa Motiejūnaitė, Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vedėja); 
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Vidmantas Paulauskas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus         

pavaduotojas; 

Renatas Požėla – Lietuvos policijos generalinis komisaras (jo nesant – Arūnas Paulauskas,            

Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas); 

Darius Remeika – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius; 

Kamilė Sakalauskaitė – VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ vadovė; 

Rūta Slidžiauskaitė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėja; 

Arūnas Šileika – Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus          

vedėjas (jo nesant – Saulius Kunickis, Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės            

skyriaus patarėjas); 

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas (jo nesant – Gintaras           

Leperskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Administracinės veiklos skyriaus vedėjas). 

2. P a v e d u darbo grupei išanalizuoti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų               

nuostatas, reglamentuojančias gyvūnų augintinių įvežimo į Lietuvos Respubliką kontrolę, taip pat           

nelegalaus gyvūnų augintinių dauginimo, prekybos ir gerovės kontrolę, nustatyti galimus teisinio           

reglamentavimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumus bei parengti rekomendacijas /        

pasiūlymus minėtoms problemoms spręsti.  

3. N u s t a t a u, kad prireikus į darbo grupės posėdžius gali būti kviečiami ir kitų institucijų                     

ir organizacijų atstovai.  

 

 

 

Žemės ūkio ministras                        Andrius Palionis 

 

 


