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Kauno miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. T-399 sudarė Kauno

gyvūnų globos ir priežiūros tarybą ir patvirtino jos nuostatus. 

Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybą sudaro 12 narių, pirmininkės pareigas eina

Solveiga Dambrauskaitė-Bakutienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė, pavaduotoja – Gaiva

Pundytė, Asociacijos Kauno Aukštųjų Šančių bendruomenės centro narė.

Per ataskaitinį laikotarpį (2021 metus) įvyko vienas Kauno gyvūnų globos ir priežiūros

tarybos posėdis.

Posėdžio metu buvo svarstyti šie Kauno miesto gyventojams aktualūs klausimai: „Dėl

bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo, šėrimo vietų ir namukų statymo“ ir „Dėl bešeimininkių

gyvūnų kontrolės“. Posėdžio metu diskutuota apie gyventojų atsakomybę auginant gyvūnus,

bešeimininkių kačių šėrimo ir kastravimo vietas, atsakingų institucijų atsakomybę. LR Seimo narė

Orinta Leiputė pateikė informaciją apie LR Seime ruošiamą priimti Lietuvos Respublikos gyvūnų

gerovės ir apsaugos įstatymą, kuris padėtų savivaldybėms sureguliuoti ir susitvarkyti su pažeidimais

ir žiauriu elgesiu su gyvūnais. Posėdžio metu buvo pastebėta, kad Taryboje yra svarstomi tik su

katėmis ir jų gerove susiję klausimai, nors Kauno mieste yra ir kitų gyvūnų.

Numatyti sekančių posėdžių planai.

Kauno gyvūnų globos ir priežiūros

tarybos pirmininkė                Solveiga Dambrauskaitė-Bakutienė
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