Bešeimininkis gyvūnas
Bešeimininkis gyvūnas – gyvūnas, kuris neturi savininko ar jis nežinomas arba kurio savininkas
atsisakė neperduodamas jo kitam savininkui.
Gyvūnas yra asmens turtas ir yra saugomas įstatymais. Radus gatvėje gyvūną draudžiama jį pasisavinti
nesilaikant teisės aktuose nustatytų sąlygų. Jei jūs radote gyvūną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Civiliniu kodeksu, privalote:
- tuojau pranešti apie tai gyvūno savininkui ir grąžinti jam gyvūną;
- jei nežinomas gyvūno savininkas ar jo adresas, apie tai, kad radote ir paėmėte gyvūną per tris
dienas pranešti savivaldybėje paslaugą atlikančiai įstaigai „Nuaras”: Šv. Gertrūdos g. 46,
Kaunas, tel. (8 37) 32 23 33, el. p. info@nuaras.lt.
Taip pat, galite nuvykti į artimiausią veterinarijos kliniką, kur bus patikrinta ar gyvūnas nėra ženklintas
mikroschema ir registruotas valstybiniame gyvūnų augintiniui registre. Užtikrinant galimybę
savininkui gyvūną surasti kuo greičiau, rekomenduojame apie rastą gyvūną pranešti ir kitoms Kauno
mieste ar rajone veikiančioms gyvūnų globos organizacijoms (nuoroda į kontaktus);
- gavusi jūsų pranešimą įstaiga imasi priemonių gyvūno savininkui surasti – skelbia rasto gyvūno
nuotraukas internete, žiniasklaidoje;
- jei jūs pageidaujate laikinai priglausti rastą gyvūną, kol yra ieškomas jo savininkas, praneškite apie
tai įstaigai. Savininko ieškojimo laiku gyvūnas gali būti perduotas išlaikyti jį sulaikiusiam asmeniui.
Atkreipiame dėmesį, kad nusprendus ieškojimo laiku laikinai globoti gyvūną, maisto, veterinarinės ar
kitos reikalingos išlaidos gyvūno priežiūrai, nėra apmokamos;
- jei laikinai laikyti rasto gyvūno nepageidaujate, infomruokite įstaigos atstovą ir jie paims gyvūną
tolimesniam laikymui į gyvūnų globos namus. Rastą gyvūną taip pat galite perduoti ir kitai gyvūnų
globos įstaigai, jei ji sutinka gyvūną priimti savanoriškai;
- jeigu gyvūno (ir jo prieauglio) savininkas paaiškėja per dvi savaites (14 d.) nuo jo perdavimo išlaikyti
dienos, gyvūnas grąžinamas savininkui. Šis privalo atlyginti išlaikiusiam gyvūną asmeniui visas
patirtas išlaikymo išlaidas (maisto, skubios Veterinarinės pagalbos irk t. būtinas išlaidas, susijusias su
gyvūno išlaikymu iki 14d. laikotarpio);
-jeigu per nurodytą laiką gyvūno savininkas nepaaiškėjo, jis netenka nuosavybės teisės į tą gyvūną.
Šiuo atveju gyvūnas neatlygintinai tenka jį išlaikiusio asmens nuosavybėn.
Už rasto gyvūno pasisavinimą nesilaikant įstatymo nuostatų kyla atsakomybė dėl svetimo turto
pasisavinimo. Gali būti priteista atlyginti moralinę ir turtinę žalą.
Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų gaudymo, paėmimo iš gyventojų ir laikinos globos Kauno
mieste paslaugų teikimui, konkurso tvarka Kauno miesto savivaldybė yra sudariusi sutartį su
UAB „Nuaras” (galima nurodyti sutarties pasibaigimo datą).

Bešeimininkių gyvūnų ataskaita Kauno mieste (2017 metais):
Paslaugos 2017
Paimta iš gyventojų
Pagauta gatvėje
Atiduota naujiems savininkams
Gyvūno eutanazija

I mėn.
60
9
40
19

II mėn.
32
16
28
4

III mėn.
53
13
37
17

IV mėn.
10
38
39
13

Paslaugos teikėjas privalo:




















Užtikrinti gyvūnų globos metu laikomų gyvūnų šėrimą jų poreikius atitinkančiais pašarais
pagal Veterinarijos reikalavimuose nustatytą tvarką.
Užtikrinti, kad gyvūnai būtų laikomi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančiose
patalpose. Visu gyvūnų laikinos globos metu turi būti užtikrintos gyvūnų sveikatą ir gerovę
atitinkančios laikymo sąlygos.
Užtikrinti, kad visi bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai, sugauti Paslaugų teikėjo, kurių
savininkų neįmanoma nustatyti, būtų laikinai globojami LR Civilinio kodekso 4.61 straipsnio
3 dalyje nustatytais terminais ir tvarka.
Paimti bešeimininkius ir bepriežiūrius gyvūnus pagal fizinių ar juridinių asmenų pranešimus
bet kuriuo paros metu, švenčių ar poilsio dienomis.
Užtikrinti, kad gyvūnai būtų vežami taip, kad kelionės metu nesusižalotų, nepatirtų
nereikalingo streso ir būtų užtikrintas jų saugumas.
Užtikrinti informacijos apie laikomus bešeimininkius ir bepriežiūrius gyvūnus viešą skelbimą
savo lėšomis. Apie sugautus, surastus, priklydusius ar pristatytus gyvūnus, kurių savininkų
neįmanoma nustatyti, ne vėliau kaip per 3 dienas paskelbti informaciją Paslaugų teikėjo
interneto svetainėje ir ne mažiau kaip 1 kartą per mėnesį viename iš Kauno miesto dienraščių.
Neatsiradus gyvūno savininkui arba atsakingam asmeniui, surasti gyvūnui naujus šeimininkus.
Pasibaigus Civilinio kodekso 4.61 straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui, gyvūnas
neatlygintinai atitenka jį išlaikiusiam asmeniui arba atliekama gyvūno eutanazija teisės aktų
nustatyta tvarka.
Užtikrinti, kad gyvūnai, apkandžioję kitus gyvūnus ar žmones, pasiutligei imlūs gyvūnai
(šunys, katės, šeškai ir kt.), bei įtariami sergantys pasiutlige ar kita užkrečiama liga, patekę į
gyvūnų globos vietą, ne mažiau kaip 14 dienų turi būti karantinuojami, išskyrus atvejus, kai,
veterinarijos gydytojo sprendimu, gyvūno nereikia karantinuoti (pvz., šuo yra kliniškai sveikas
ir vakcinuotas nuo pasiutligės).
Kiekvienas gyvūnas privalo būti laikomas ir prižiūrimas pagal gyvūnų laikymą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, užtikrinant, kad nebūtų varžoma gyvūno judėjimo
laisvė ir gyvūnui nebūtų keliamas nepatogumo jausmas, skausmas ar kančia.
Pagal fizinių ar juridinių asmenų pranešimus išvežti ir utilizuoti nugaišusius ar žuvusius
gyvūnus, kurie rasti Kauno miesto viešose vietose.
Užtikrinti, kad apie sugautus gyvūnus, kurie yra su registravimo ar atpažinimo ženklais
(žetonu, antkakliu, mikroschema), būtų pranešta savininkui.
Užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas dirbs visą parą be išeiginių dienų ir bus pajėgus suteikti
skubią, efektyvią bei kvalifikuotą paslaugą bet kuriuo paros metu.
Užtikrinti, kad apie ženklintus gyvūnus būtų informuota gyvūnų registravimą ir ženklinimą
atliekanti institucija.






Perduoti bešeimininkius ir bepriežiūrius gyvūnus asmenims, pageidaujantiems tapti gyvūno
globėju ar šeimininku, neimant mokesčio iš to asmens.
Užtikrinti, kad atsiradus naujam globėjui ar šeimininkui perduodami gyvūnai būtų paženklinti
mikroschemomis, įregistruoti Gyvūnų augintinių registre. Perdavus gyvūną naujam globėjui ar
šeimininkui, būtina pateikti informaciją Gyvūnų augintinių registrui.
Užtikrinti, kad nesuradus naujo šeimininko ar globėjo bešeimininkei katei, vykdant
bešeimininkių kačių kastravimo programą, gyvūnas būtų perduotas kastravimui Savivaldybės
nurodytam paslaugos teikėjui (su kuriuo sudaryta nurodytų paslaugų teikimo sutartis).

