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KAUNO GYVŪNŲ GLOBOS IR PRIEŽIŪROS TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno gyvūnų globos ir priežiūros taryba (toliau – KGGPT) – patariamasis Kauno 

miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos organas, turintis nuolatinės komisijos 

(sudaromos Savivaldybės tarybos kadencijai) statusą. KGGPT nariams už darbą joje nemokama. 

2. KGGPT paskirtis – užtikrinti veiksmingą valstybės, Savivaldybės institucijų ir 

įstaigų, gyvūnų ir jų globėjų interesams atstovaujančių visuomeninių organizacijų, Savivaldybės 

bendruomenės ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimą gyvūnų gerovės ir apsaugos 

srityje.  

3. KGGPT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos 

konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, kitais gyvūnų gerovę ir 

apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

4. KGGPT savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, 

lygiateisiškumo ir teisingumo principų. Priimdama sprendimus KGGPT yra savarankiška.  

 

II SKYRIUS  

KGGPT TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

 

5. KGGPT tikslas – nagrinėti beglobių gyvūnų priežiūros, neplanuoto gyvūnų 

veisimosi, neatsakingo gyvūnų laikymo ir kitas aktualias gyvūnų globos, priežiūros ir laikymo 

problemas, teikti valstybės ir Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl gyvūnų 

globos, priežiūros ir laikymo problemų sprendimo. 

6. KGGPT, siekdama savo tikslo, atlieka šias funkcijas: 

6.1. analizuoja valstybės ir Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su 

gyvūnų globa, priežiūra ir laikymu, projektus;  

6.2. teikia pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas dėl: 

6.2.1. valstybės ir Savivaldybės parengtų teisės aktų, susijusių su gyvūnų globa, 

priežiūra ir laikymu, projektų; 

6.2.2. gyvūnų globos, priežiūros ir laikymo sąlygų pagerinimo; 

6.2.3. beglobių gyvūnų skaičiaus mažinimo; 

6.2.4. bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis sprendžiant gyvūnų globos, priežiūros ir laikymo problemas; 

6.2.5. visuomenės švietimo gyvūnų globos, priežiūros ir laikymo klausimais;  
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6.3. sprendžia kitus su KGGPT kompetencija susijusius klausimus. 

 

III SKYRIUS  

KGGPT TEISĖS 

 

7. KGGPT, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:  

7.1. kviesti į savo posėdžius specialistus, ekspertus, valstybės tarnautojus, 

visuomeninių organizacijų atstovus, Savivaldybės tarybos narius ir privačius asmenis; 

7.2. kreiptis į valstybės institucijas, mokslo ir studijų įstaigas su prašymu pateikti 

išvadas ir kitokią medžiagą, reikiamą tinkamam KGGPT funkcijų įvykdymui užtikrinti;  

7.3. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų, organizacijų 

KGGPT darbui reikiamą informaciją apie rengiamus teisės aktų, susijusių su gyvūnų globos, 

priežiūros ir laikymo klausimais, projektus ir kitą su šiais klausimais susijusią informaciją;  

7.4. skleisti visuomenei informaciją apie KGGPT veiklą, organizuoti diskusijas;  

7.5. naudotis Savivaldybės administracijai priklausančiomis techninėmis ir 

organizacinėmis priemonėmis. 

 

IV SKYRIUS  

KGGPT SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS  

 

8. KGGPT sudaroma ir jos sudėtis keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu 

Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.  

9. KGGPT sudaroma iš 12 narių: 3 valstybės įstaigų atstovų, 3 Savivaldybės 

institucijų atstovų, 3 Savivaldybės teritorijoje gyvūnų globos, priežiūros ir laikymo srityje veikiančių 

visuomeninių organizacijų atstovų ir 3 Savivaldybės bendruomeninių organizacijų ir visuomenės 

atstovų.  

10. KGGPT pirmininką ir pirmininko pavaduotoją KGGPT iš savo narių išsirenka 

pirmojo posėdžio metu.  

11. KGGPT posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kas 6 mėnesius. 

Posėdžius šaukia KGGPT pirmininkas, kai jo nėra, – pirmininko pavaduotojas.  

12. KGGPT veiklai vadovauja KGGPT pirmininkas, kai jo nėra, – pirmininko 

pavaduotojas. 

13. KGGPT pirmininkas: 

13.1. organizuoja KGGPT veiklą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;  

13.2. nustato KGGPT posėdžio laiką ir vietą;  

13.3. pasirašo KGGPT posėdžio protokolus, kitus dokumentus, susijusius su 

KGGPT veikla;  

13.4. kontroliuoja KGGPT pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai, 

kitoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms; 

13.5. veikia KGGPT vardu, atstovauja jai Savivaldybės taryboje, kitose institucijose 

ir organizacijose; 

13.6. prireikus duoda organizacinius pavedimus kitiems KGGPT nariams.  

14. KGGPT sekretorius skiriamas Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėjo 

iš darbuotojų ar valstybės tarnautojų. Jis nėra KGGPT narys.  

15. KGGPT sekretorius: 
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15.1. kviečia KGGPT narius į pirmąjį posėdį per 1 mėnesį nuo KGGPT sudarymo; 

15.2. informuoja KGGPT narius apie posėdžio laiką, vietą ir pateikia posėdžio 

darbotvarkę; 

15.3. parengia ir pateikia KGGPT būtinus dokumentus svarstomu klausimu;  

15.4. rašo ir pasirašo KGGPT posėdžio protokolą; 

15.5. organizuoja KGGPT pasiūlymų ir išvadų pateikimą Savivaldybės tarybai, 

kitoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms.  

16. KGGPT posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja daugiau nei pusė jos narių. Sprendimai 

priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia 

posėdžio pirmininko balsas. Kiekvienas KGGPT narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę. 

17. KGGPT sprendimai įforminami posėdžių protokoluose. Protokolą pasirašo 

posėdžio pirmininkas ir protokolą rašęs asmuo. KGGPT nario atskiroji nuomonė įrašoma posėdžio 

protokole. KGGPT posėdyje dalyvavusių asmenų kalbos fiksuojamos posėdžio metu daromame 

garso įraše, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra saugomas informacinėse laikmenose.  

18. KGGPT sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. 

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. KGGPT protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų 

ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.  

20. KGGPT atsiskaito Savivaldybės tarybai vieną kartą per metus pagal 

Savivaldybės tarybos reglamentą. 

 

_______________________________________  


