UAB „GRINDA”
120153047
(Įmonės kodas)

TVIRTINU:
UAB „GRINDA“
Direktorius Algimantas Vilūnas
2015 m. liepos 14 d.
A.V.
UAB „GRINDA“ VILNIAUS MIESTO BENAMIŲ GYVŪNŲ SANITARINĖS TARNYBOS
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1.1. Šie Vilniaus miesto benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos nuostatai nustato uždarosios
akcinės bendrovės ,,Grinda“ padalinio Vilniaus miesto benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos
struktūrą, tikslus ir uždavinius, jų vykdymo tvarką, teises ir darbo organizavimą.
1.2. Vilniaus miesto benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos (toliau – Sanitarinė tarnyba)
nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įsakymu (Žin.,
2012, Nr. 122-6126 (2012-10-20)), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2005 dėl
gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, ir iš dalies keičiantis Direktyvai
64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentu (EB) Nr. 1255/97, Gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant
kai kurias veterinarines procedūras įsakymu (Žin., 2007-01-16, Nr. 6-276), Veterinarijos
reikalavimais gyvūnų globos namams (Žin., 2004, Nr. 179-6654), Pasiutligės kontrolės
reikalavimais (Žin., 2007, Nr. 55-2165). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 patvirtintomis Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, atsižvelgiant į Europos konvenciją dėl namuose laikomų
gyvūnų apsaugos (Žin., 2004, Nr. 80-2839), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko
įsakymu (2013-03-21, Nr.69V1-52), bei uždarosios akcinės bendrovės ,,Grinda“ direktoriaus
įsakymais.
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TARNYBOS DARBUOTOJAMS
2.1. Tarnybos vadovo bei specialistų kvalifikaciniai reikalavimai yra nurodyti jų pareiginiuose
nuostatuose.
2.2. Tarnybos darbuotojai turi nuolatos tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaujant
mokymo kursuose, seminaruose įmonėje ar kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
Kvalifikacijos kėlimo procesas yra apmokamas įmonės lėšomis.
III. TARNYBOS FUNKCIJOS
3.1. Sanitarinės tarnybos tikslas – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gaudyti
benamius gyvūnus (šunis, kates), juos vežti, apgyvendinti, prižiūrėti, šerti, esant galimybei
kastruoti, prireikus atlikti eutanaziją, atiduoti savininkui ar adaptuoti, taip pat rūpintis patalpų,
įrangos, transporto priemonių priežiūra ir naudojimu, užtikrinti gyvūnus aptarnaujančio personalo
veiklą, dokumentų tvarkymą ir veterinarinių preparatų naudojimą.
3.2. Pagrindinis Sanitarinės tarnybos uždavinys – gaudyti benamius gyvūnus miesto
viešosiose teritorijose, suteikti jiems laikiną prieglaudą ir pirmąją veterinarinę pagalbą:
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3.2.1. benamiai gyvūnai gaudomi vadovaujantis gyvūnų apsaugos teisės aktų
reikalavimais, pagal Vilniaus miesto seniūnijų, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
ir jo padalinių, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, kitų įstaigų, organizacijų ir gyventojų
pranešimus;
3.2.2. jei pagauti šunys ar katės turi atpažinimo ženklus (žetoną, tatuiruotę, antkaklį su
adresu ar paženklinti elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis), Sanitarinės tarnybos
darbuotojai nedelsiant praneša gyvūno savininkui. Šis, atsiimdamas sugautą gyvūną, privalo
sumokėti nustatytą mokestį už šuns ar katės sugavimą, laikymą ir priežiūrą Sanitarinėje tarnyboje.
Iš asmens, kuris paima globoti sugautą šunį ar katę, mokestis neimamas.
3.3. Sanitarinės tarnybos uždaviniai:
3.3.1. vykti pagal skubius iškvietimus, kai:
3.3.1.1. gyvūnai kelia grėsmę žmonėms ir jų sveikatai;
3.3.1.2. yra grėsmė dėl gyvūnų žūties.
3.3.2. vykti gaudyti gyvūnų, laikantis pranešimų pateikimo eilės bei grupuojant pagal
Vilniaus miesto seniūnijas;
3.3.3. pranešimus priimti telefonu (85) 273 6188: nuo pirmadienio iki penktadienio
00
00
7 – 19 val., šeštadieniais ir sekmadieniais 900 – 1600 val., švenčių dienomis 900 – 1600 val. arba el.
paštu gyvūnai@grinda.lt;
3.3.4. gyventojams sudaryti sąlygas priduoti, išsirinkti bei atsiimti gyvūną darbo dienomis
1200 – 1900 val.; švenčių dienomis ir savaitgaliais 1200 – 1600 val;
3.3.5. visus gautus pranešimus registruoti pranešimų ir išvykimų registracijos žurnale
nurodant:
3.3.5.1. pranešimo registracijos numerį;
3.3.5.2. pranešimo registravimo datą ir laiką;
3.3.5.3. gyvūnų suradimo adresą, seniūniją;
3.3.5.4. gyvūnų rūšį;
3.3.5.5. išvykimo datą;
3.3.5.6. sugautų gyvūnų skaičių;
3.3.5.7. pranešėjo vardą, pavardę, telefono numerį.
3.3.6. pranešimus vykdantys asmenys privalo laikytis konfidencialumo;
3.3.7. nemokamai paimti gyvūnus iš vienišų neįgalių gyventojų, vienišų pensininkų, kurie
negali patys atvežti gyvūnų;
3.3.8. priimti sveikus, tinkamus dovanojimui, gyvūnus iš piliečių, kurie nebenori jų laikyti;
3.3.9. priimtus gyvūnus registruoti gyvūnų priėmimo iš piliečių registracijos žurnale
nurodant:
3.3.9.1. gyvūnų priėmimo datą;
3.3.9.2. piliečio vardą, pavardę;
3.3.9.3. adresą, telefono numerį;
3.3.9.4. gyvūnų rūšį;
3.3.9.5. gyvūnų kiekį, amžių, spalvą, veislę.
3.3.10. pildyti iš piliečių priimtų gyvūnų duomenų kortelę nurodant:
3.3.10.1. gyvūno priėmimo datą;
3.3.10.2. piliečio vardą, pavardę;
3.3.10.3. piliečio adresą, telefono numerį;
3.3.10.4. gyvūno pristatymo aplinkybes;
3.3.10.5. gyvūno charakterį, informaciją apie gyvūną.
3.3.11. pildyti sutikimo gyvūno eutanazijai kortelę;
3.3.12. pildyti sutikimo gyvūno utilizacijai kortelę;
3.3.13. registruoti ir teikti informaciją apie pasimetusius, pasiklydusius ar rastus gyvūnus;
3.3.14. pildyti dingusių ir rastų gyvūnų duomenų kortelę, teikti informaciją telefonu;
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3.3.15. perduoti gyventojams globoti (adaptacijai) gyvūnus (ne daugiau kaip 2 gyvūnus
vienam asmeniui, sulaukusiam 18 metų, Viešosioms gyvūnus globojančioms
organizacijoms – neribotas gyvūnų skaičius);
3.3.16. piliečiui, raštu nurodžiusiam konkrečius argumentus, suteikti galimybę grąžinti
gyvūną, paimtą iš Sanitarinės tarnybos;
3.3.17. piliečius, paėmusius globoti gyvūnus, registruoti gyvūnų adaptacijos (dovanojimo)
žurnale, nurodant:
3.3.17.1. piliečio vardą, pavardę, asmens kodą;
3.3.17.2. adresą, telefono numerį;
3.3.17.3. gyvūno rūšį;
3.3.17.4. gyvūno registracijos numerį;
3.3.17.5. adaptacijos datą;
3.3.17.6.
gyvūnų kiekį;
3.3.17.7. adaptacijos akto numerį.
3.3.18. globoti gyvūną paėmusiam piliečiui išrašyti gyvūno perdavimo globai aktą
nurodant:
3.3.18.1. akto išrašymo datą;
3.3.18.2. akto numerį;
3.3.18.3. piliečio vardą, pavardę;
3.3.18.4. piliečio adresą;
3.3.18.5. gyvūnų kiekį, rūšį, lytį, amžių, spalvą.
3.3.19. naujiems gyvūno šeimininkams išduoti Sanitarinės tarnybos šunų ir kačių
veterinarijos pažymėjimą, sveikatos duomenų lapą, supažindinti su teisės aktais,
užtikrinančiais gyvūnų sveikatą ir gerovę;
3.3.20. paimtus iš Sanitarinės tarnybos gyvūnus po 14 parų karantino dehelmintizuoti ir
nemokamai vakcinuoti vakcina nuo pasiutligės, patvirtinta Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos. Paimtus gyvūnus registruoja ir identifikuoja veterinarijos
gydyklos (Dėl gyvūnų registracijos ir laikymo Vilniaus mieste protokolas 2010-1206 Nr. A17-1066 (2.1.19-SM3));
3.3.21. perduoti globoti tik kliniškai sveikus, neagresyvius gyvūnus, neturinčius įvairių
išorinių pažeidimų ar patologinių pakitimų;
3.3.22. naujam šeimininkui perduodant gyvūną atlikti jo klinikinį patikrinimą, pamatuoti
kūno temperatūrą, įvertinti sveikatos būklę, elgseną, patarti, kaip elgtis ir maitinti
gyvūną, supažindinti su Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje
taisyklėmis;
3.3.23. praėjus gyvūno karantino laikui, t. y. po 14 dienų neatsiradus norinčiųjų priglausti,
sveikiems gyvūnams, esant būtinybei, atlikti eutanaziją, kaip nurodyta 16 punkte;
3.3.24. patekusiems į Sanitarinę tarnybą seniems, ligotiems, su augliais, sergantiems
onkologinėmis ligomis gyvūnams bei neatsiradus šeimininkams po 3–4 dienų, esant
būtinybei, atlikti eutanaziją (eutanazijos būtinumą nustato veterinarijos gydytojas);
3.3.25. gyvūnams eutanaziją atlikti taip, kaip nurodyta Veterinarijos reikalavimuose
gyvūnų globos namams;
3.3.26. po eutanazijos gyvūnus perduoti UAB ,,Rietavo veterinarinė sanitarija“ utilizuoti
(pagal paslaugų teikimo sutartį);
3.3.27. Sanitarinėje tarnyboje vykdyti pasiutligės prevencijos priemones, prireikus paimti,
izoliuoti, taikyti karantiną įtariamiems pasiutlige laukiniams ir naminiams
gyvūnams;
3.3.28. miesto viešosiose erdvėse surinkti gyvūnų gaišenas ir pristatyti į Sanitarinę tarnybą;
3.3.29. įtarus pasiutligę, kritusius gyvūnus ar gyvūnų gaišenas pristatyti į Nacionalinio
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamentą
diagnozei patvirtinti;
3 puslapis, iš viso 9 puslapiai

3.3.30. esant galimybei, veterinarinių procedūrų kabinete atlikti chirurgines intervencijas,
vykdyti P-S-P (Pagauk-Sterilizuok-Paleisk) programą;
3.3.31. pageidaujant visuomeninėms gyvūnų globos organizacijoms - sudaromos abipusės
pagarbos ir geranoriškumo principu parengtos bendradarbiavimo sutartys:
3.3.31.1.
bendradarbiavimo sutartyje objektas neatlygintinai gali perduoti
tolimesnei globai vakcinuotus nuo pasiutligės benamius gyvūnus, naujų
šeimininkų tolimesnei paieškai;
3.3.31.2.
neprieštaraujant Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, gyvūnai
visuomeninėms organizacijoms gali būti perduodami nepraėjus karantinavimo
terminui.
3.4. Gyvūnų gaudymas:
3.4.1. gyvūnai gaudomi nenaudojant šaunamųjų ginklų ir įrenginių su sedatyviniais preparatais,

kad gyvūnai nebūtų žalojami, nepatirtų kančių ir papildomo streso;
3.4.2. šunys gaudomi tinklais, katės – narveliais;
3.4.3. gyvūnus gaudo darbuotojai, išmokyti pažinti gyvūnų elgesį ir žinantys jų gyvenamąsias
vietas;
3.4.4. sugautą gyvūną pristačius į sanitarinę tarnybą, ypač jei jis yra sunkiai sužeistas ar
sergantis, veterinarijos gydytojas privalo nedelsdamas jį apžiūrėti, suteikti pagalbą ir priimti
sprendimą dėl tolesnio jo likimo (ieškoti šeimininko, pagal bendradarbiavimo sutartis
perduoti gydymui, atlikti eutanaziją).
3.5. Gyvūnų vežimas:
3.5.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, gyvūnams vežti naudojama
speciali transporto priemonė;
3.5.2. transporto priemonė turi būti pažymėta užrašu ,,Gyvūnai“, nurodytas Sanitarinės
tarnybos pavadinimas ir telefonas;
3.5.3. gyvūnai vežami automobiliu su specialiai įrengtu uždaru kėbulu ir pertvaromis
skirtingai gyvūnų rūšiai (arba narveliuose);
3.5.4. po gyvūnų gabenimo transporto priemonė išvaloma, išplaunama ir dezinfekuojama
tam skirtoje vietoje;
3.5.5. transporto priemonėje turi būti įrengta reguliuojama ventiliacija, kad transporto
priemonės variklio išmetamosios dujos nepatektų į vidų;
3.5.6. transporto priemonės grindys turi būti pagamintos iš neslidžios medžiagos,
nelaidžios vandeniui, prireikus naudojami pakratai.
3.6. Gyvūnų laikymas:
3.6.1. sanitarinėje tarnyboje gyvūnai laikomi:
3.6.1.1. šuniukai ir kačiukai atskirti nuo suaugusiųjų (jeigu jaunikliai nežinda);
3.6.1.2. patinai rujos metu atskirti nuo patelių;
3.6.1.3. maitinančios patelės ir jų jaunikliai atskirti nuo kitų gyvūnų;
3.6.1.4. agresyvūs šunys ar kiti gyvūnai atskirti nuo kitų gyvūnų;
3.6.1.5. šunys ir katės laikomi taip, kad vieni kitų nematytų.
3.6.2. gyvūnų laikymo vietos turi būti sužymėtos. Kiekvienoje gyvūnų laikymo vietoje
pritvirtinama individuali gyvūno registracijos kortelė, kurioje nurodyta: atvežimo data, registracijos
numeris, gyvūno tapatybės nustatymo numeris, gyvūno rūšis, veislė, lytis, spalva;
3.6.3. gyvūnų laikymo patalpose turi būti natūralus arba dirbtinis apšvietimas;
3.6.4. dirbtinio apšvietimo trukmė turi atitikti natūralaus apšvietimo laiką;
3.6.5. gyvūnų laikymo patalpose turi būti ne žemesnė kaip +7o C temperatūra;
3.6.6. sveiki suaugę gyvūnai išleidžiami pasivaikščioti į lauko voljerus, jeigu lauko
temperatūra yra žemesnė kaip 0 C, atsižvelgiant į klimatines sąlygas;
3.6.7. gyvūnai, turintys gerą kailį, gali būti laikomi lauko aptvare, kai lauko temperatūra
žemesnė negu 0 C. Aptvaruose turi būti įrengti nameliai, apsaugantys gyvūnus nuo nepalankių oro
sąlygų;
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3.6.8. gyvūnų laikymo patalpose įrengiama aktyvi ištraukiamoji ventiliacija;
3.6.9. gyvūnų patalpų grindys turi būti atsparios drėgmei ir dezinfekcinėms medžiagoms,
su nedideliu nuolydžiu;
3.6.10. langai, esantys gyvūnų laikymo patalpose, turi būti apsaugoti tinkleliais arba
grotelėmis;
3.6.11. sanitarinėje tarnyboje įrengiama kanalizacijos sistema su skysčių surinkimo
rezervuarais ir vandentiekis;
3.6.12. gyvūnų laikymo vietose išmatos surenkamos ne rečiau kaip du kartus per dieną;
3.6.13. gyvūnų laikymo patalpų ir voljerų durys uždaromos taip, kad gyvūnai negalėtų
atsidaryti užrakto ir pabėgti.
3.7. Šunų laikymas:
3.7.1. Atvežti (sugauti-rasti) šunys Sanitarinėje tarnyboje turi būti:
3.7.1.1. patikrinti kliniškai, užregistruoti, jei viename narve bus laikoma grupė gyvūnų suženklinti individualiais numeriais (su antkakliu) ne vėliau kaip per 24 valandas nuo atvežimo;
3.7.1.2. sergantys ar sužeisti šunys turi būti nedelsiant apžiūrėti, suteikta pirmoji pagalba
ir priimtas sprendimas dėl tolesnio jų likimo;
3.7.1.3. sveiki šunys ne trumpiau kaip 14 dienų laikomi karantino patalpoje,
individualiuose boksuose (atliekamas klinikinis tyrimas ir įvertinama elgsena);
3.7.1.4. jeigu šunys laikomi ilgiau negu nurodyta šiuose nuostatuose, o pasibaigus
karantino laikotarpiui perduodami globoti naujiems šeimininkams, jie dehelmintizuojami ir
vakcinuojami nuo pasiutligės.
3.7.2. po karantino šunys gali būti laikomi boksuose grupėmis;
3.7.3. grupėmis laikomi tik karantine buvę šunys, o suaugę patinai – atskirai nuo rujojančių
patelių;
3.7.4. grupėmis laikomi ne daugiau kaip 6 šunys. Visi šunys turi būti sveiki ir fiziškai
stiprūs;
3.7.5. parenkant šunis laikyti grupėmis, įsitikinama, kad jie sugyvens;
3.7.6. grupėmis nelaikomi ligoti, sužeisti šunys ir kai Sanitarinėje tarnyboje vyksta greita
gyvūnų kaita;
3.7.7. atsižvelgiant į įvairių veislių šunų didelį ūgio skirtumą ir ribotą priklausomybę nuo
ūgio ir svorio, šunų laikymo vietos sienų mažiausias aukštis turi būti:
3.7.7.1. 1,5 m, kai šuo sveria mažiau kaip 25 kg;
3.7.7.2. 2 m, kai šuo sveria daugiau kaip 25 kg.
3.7.8. mažiausias šunų laikymo vietos grindų plotas – 1 m2 gulėti ir ne mažiau kaip 2 m2
atviros erdvės bėgioti;
3.7.9. vienai šuningai kalei turi būti skirta ne mažiau kaip 4 m2 grindų ploto;
3.7.10. žindomiems šuniukams, kai vados svoris yra ne didesnis kaip 5 kg, turi būti skirta
ne mažiau kaip 4 m2 grindų ploto ir atitinkamas grindų plotas kalei;
3.7.11. šunų miegojimo ar poilsio vietoje turi būti paklotas. Paklotui galima naudoti
kartonines dėžes, antklodes, rankšluosčius ir kitus daiktus, medinius gultus, kurie neturi tiesioginio
sąlyčio su grindimis ir lengvai apdorojami dezinfekavimo priemonėmis.
3.7.12. Kas dieną veterinarijos gydytojai, operatoriai, gyvūnų prižiūrėtojai, pagalbiniai
darbininkai, vykdo neagresyvių šunų vedžiojimą lauke (vienam šuniui tenka mažiausiai po 0,5 val.
per dieną gryno oro).
3.8. Kačių laikymas:
3.8.1. patekusios į Sanitarinę tarnybą katės turi būti:
3.8.1.1. laikomos ne mažiau kaip 14 parų karantino patalpoje, individualiuose narvuose;
3.8.1.2. per 24 valandas nuo atvežimo į Sanitarinę tarnybą apžiūrėtos veterinarijos
gydytojo, užregistruotos, sužymėtos individualiais numeriais;
3.8.1.3. sergančioms ar sužeistoms katėms nedelsiant suteikiama pirmoji medicinos
pagalba ir priimamas sprendimas dėl jų tolesnio likimo (gydyti, atlikti eutanaziją);
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3.8.1.4. dehelmintizuotos ir vakcinuotos nuo pasiutligės, jei pasibaigus karantino
laikotarpiui, perduodamos globoti naujiems šeimininkams.
3.8.2. po karantino katės laikomos boksuose grupėmis;
3.8.3. lentynos, skirtos kačių poilsiui, turi būti nuošaliau nuo vietų, skirtų kitiems
poreikiams tenkinti. Miegojimui ar poilsiui skiriama vieta turi būti sausa ir švari;
3.8.4. kiekvienai katei skiriama ne mažiau kaip 0,85 m2 grindų ploto ir 1,2 m laikymo
vietos aukščio;
3.8.5. katingai katei skiriamas 2 m2 plotas;
3.8.6. žindomiems kačiukams, kai vados svoris yra ne didesnis kaip 0,5 kg, turi būti
skiriama ne mažiau kaip 2 m2 grindų ploto ir atitinkamas grindų plotas katei;
3.8.7. grupėmis laikomų kačių narve turi būti:
3.8.7.1. atskirtos agresyvios katės, lytiškai subrendę katinai atskirai nuo kačių;
3.8.7.2. ne daugiau kaip 15 kačių arba 20 kačiukų;
3.8.7.3. tuštinimosi vietos mažiausias dydis – 0,3 m x 0,45 m (3 katėms arba 5
kačiukams), naudojamos tuštinimosi dėžutės;
3.8.7.4. optimalus kiekis dubenėlių, kad vienu metu be konkurencijos galėtų ėsti visos
katės;
3.8.7.5. pakankamai erdvės, speciali vieta miegoti;
3.8.7.6. įranga laipioti ir nagams galąsti;
3.8.7.7. miegojimo vietoje ne žemesnė kaip +7o C ir ne aukštesnė kaip +35o C
temperatūra.
3.8.8. siekiant išvengti ligų plitimo patalpoje laikoma ne daugiau kaip 50 kačių;
3.8.9. laikymo patalpos nuolatos ventiliuojamos;
3.8.10. lauko aptvaras aptveriamas vieliniu tinklu, katėms sudaromos sąlygos pasislėpti
nuo tiesioginių saulės spindulių, nepalankių oro sąlygų, įrengiama poilsio vieta ir įranga laipioti.
3.9. Gyvūnų šėrimas:
3.9.1. laikymo vietose nuolat turi būti geriamojo vandens;
3.9.2. gertuvės kasdien valomos;
3.9.3. girdyklos pastatomos ar įrengiamos taip, kad gyvūnai negalėtų jų išversti;
3.9.4. gyvūnai turi būti šeriami visaverčiu, šviežiu maistu du kartus per dieną;
3.9.5. jaunikliai (6–12 savaičių) šeriami tris kartus per dieną;
3.9.6. sausas maistas šuniukams ir kačiukams sudrėkinamas;
3.9.7. negalima šerti gyvūnų kitų rūšių gyvūnams skirtu maistu;
3.9.8. negalima naudoti pasenusio maisto;
3.9.9. kačių ir šunų šėrimui naudojami indai turi būti suženklinti. Karantino patalpose
esantiems gyvūnams naudojami maisto dubenėliai laikomi atskirai nuo kitų gyvūnų dubenėlių.
3.10. Laikymo vietų ir patalpų valymas:
3.10.1. gyvūnų laikymo vietos ir patalpos kiekvieną dieną valomos šepečiu, plaunamos
vandeniu ir dezinfekuojamos, kad būtų išvengta ligų plitimo. Atlikti dezinfekcijos darbai turi būti
registruojami žurnale;
3.10.2. prieš patalpinant naują gyvūną laikymo vieta išvaloma ir dezinfekuojama
medžiagomis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos;
3.10.3. patalpų valymo metu visi gyvūnai perkeliami į kitą vietą, kad nesušlaptų ir neturėtų
sąlyčio su dezinfekavimo medžiagomis. Grąžinti gyvūnus į savo vietas galima tik po to, kai jos
išdžiūsta;
3.10.4. kiekvieną dieną valomos gyvūnų tuštinimosi dėžutės, keičiami pakratai;
3.10.5. gyvūnų laikymo vietos valomos kiekvieną dieną, ekskrementai surenkami ne rečiau
kaip du kartus per dieną.
3.11. Gyvūnų sveikatos priežiūros kontrolė:
3.11.1. gyvūnai, patekę į Sanitarinę tarnybą, turi būti apžiūrėti veterinarijos gydytojo;
3.11.2. kliniškai sveikiems katinams, esant galimybei – numatoma kastracijos diena;
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3.11.3. sugauti ar rasti sergantys ir sužaloti gyvūnai turi būti nedelsiant apžiūrėti, prireikus
jiems suteikiama pirmoji medicinos pagalba, apie tai, kokių priemonių numatoma imtis, rašoma
„Gydomų gyvūnų registracijos žurnale“ ir priimamas sprendimas dėl tolesnio jų likimo;
3.11.4. gyvūnų prižiūrėtojai turi pranešti veterinarijos gydytojui, kai pastebi šiuos
požymius:
3.11.4.1. pabrinkimą arba navikus, plaukų slinkimą, kasymąsi, išangės trynimą į grindis,
įvairius odos pažeidimus, apatiją, blogą apetitą, elgsenos pakitimus, koordinacijos sutrikimus;
3.11.4.2. vėmimą, dažną kosėjimą arba čiaudėjimą, galvos kratymą, šlubavimą;
3.11.4.3. ištakas iš akių, ausų arba nosies, nemalonų kvapą iš ausų;
3.11.4.4. raudonas arba pažeistas dantenas, klibančius, rudus dantis;
3.11.4.5. skystas išmatas arba vidurių užkietėjimą, išmatų spalvos, kvapo pokyčius;
3.11.4.6. užsikrėtimą parazitais.
3.11.5. gyvūnai, turintys 3.11.3 punkte nurodytų klinikinių požymių, jei nepatiria kančių,
gydomi, o neatsiradus šeimininko, po 3–4 dienų sprendžiama, ar toliau gydyti, ar atlikti eutanaziją.
3.12. Gyvūnų eutanazija:
3.12.1. Sanitarinės tarnybos gyvūnas gali būti eutanazuojamas, kai:
3.12.1.1. veterinarijos gydytojas juos kliniškai ištiria ir nustato, kad gyvūnas serga
nepagydoma ar sunkiai gydoma liga, sunkių traumų atvejais;
3.12.1.2. gyvūnas yra agresyvus, kelia pavojų kitiems gyvūnams, žmonėms;
3.12.1.3. atsižvelgus į Sanitarinės tarnybos nuostatus ir
veterinarijos gydytojui
nusprendus, kad gyvūno neįmanoma adaptuoti ar grąžinti laikytojui.
3.12.2. galutinį sprendimą dėl gyvūno eutanazijos priima ir už pasekmes atsako
veterinarijos gydytojas;
3.12.3. gyvūnų eutanaziją atlieka privatus veterinarijos gydytojas, turintis galiojančią
licenciją;
3.12.4. eutanazija atliekama taip, kad gyvūnas kuo mažiau fiziškai kentėtų;
3.12.5. parinktas eutanazijos būdas turi sukelti greitą sąmonės netekimą ir mirtį, turi
prasidėti stipriu bendros nejautros sukėlimu ir baigtis biologine mirtimi;
3.12.6. eutanazijai naudojami preparatai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos;
3.12.7. preparatai naudojami pagal pridedamas instrukcijas. Eutanazijai naudotų preparatų
apskaita tvarkoma pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 12
d. įsakymu Nr. B1-201 (Žin., 2004, Nr. 43-1434) patvirtintas Veterinarinių vaistų prekybos ir
apskaitos taisykles;
3.12.8. visiems gyvūnams prieš eutanaziją turi būti naudojami sedatyviniai preparatai;
3.12.9. draudžiama gyvūnui atlikti eutanaziją patalpose, kuriose laikomi kiti gyvūnai;
3.12.10. atlikus eutanaziją reikia patikrinti, ar gyvūnas tikrai nugaišo, įsitikinti, kad
gyvūnas nerodo gyvybės požymių (nekvėpuoja, neplaka širdis, nėra akies reflekso, įvertinti lavono
pokyčius, pvz., lavono sustingimą);
3.12.11. šalutiniai gyvūniniai produktai sunaikinami pagal Europos Parlamento 2009 m.
spalio 21 d. reglamenta (EB) Nr. 1069/2009, bei 2011 m. vasario 25 d. reglamentą (EB) Nr.
142/2011, kuris nustato sveikatos taisykles žmonėms vartoti neskirtiems šalutiniams gyvūniniams
produktams;
3.12.12. gyvūnų registracijos žurnale turi būti įrašas apie atliktą konkretaus gyvūno
eutanaziją, nurodant eutanazijos metodą ir sunaudotų preparatų kiekį;
3.12.13. pildomame eutanazijos žurnale nurodoma eutanazijai panaudoti preparatai,
sedatyviniai preparatai ir eutanazijos priežastis.
3.13.
Šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP):
3.13.1. šalutiniai gyvūniniai produktai sunaikinami pagal Europos Parlamento 2009
m. spalio 21 d. reglamenta (EB) Nr. 1069/2009, bei 2011 m. vasario 25 d.
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reglamentą (EB) Nr. 142/2011, kuris nustato sveikatos taisykles žmonėms
vartoti neskirtiems šalutiniams gyvūniniams produktams;
3.13.2. visi 1 arba 2 kategorijos ŠGP priimami pagal UAB „Grinda“ patvirtintą 1 kg
kainą;
3.13.3. šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti laikomi tam skirtoje patalpoje,
šaldiklyje, žemesnėje kaip -10 °C temperatūrojene ilgiau, kaip 30 parų nuo jų
susidarymo (kai yra įrengti ir veikiantys specialūs šaldymo įrenginiai ir
sąlygos tokiai temperatūrai palaikyti nenutrūkstamai);
3.13.4. priimti šalutiniai gyvūniniai produktai registruojami ŠGP registracijos
žurnale.
3.14. Gyvūnų apskaita:
3.14.1. kiekvienas į Sanitarinę tarnybą patekęs gyvūnas aprašomas ir registruojamas
gyvūnų registracijos žurnale, taip pat užpildoma individuali gyvūno registracijos kortelė;
3.14.2. gyvūnų registracijos žurnale ir individualioje gyvūno registracijos kortelėje
nurodoma:
3.14.2.1. gyvūnų registracijos numeris;
3.14.2.2. atvežimo data;
3.14.2.3. gyvūno adresas (sugavimo vieta);
3.14.2.4. gyvūno laikytojo adresas;
3.14.2.5. gyvūno veislė, spalva, ypatingi požymiai;
3.14.2.6. amžius;
3.14.2.7. data.
3.14.3. gyvūnai registruojami pagal rūšį;
3.14.4. įrašai apie gyvūnus atliekami kiekvieną dieną;
3.14.5. sanitarinė tarnyba turi turėti skaitytuvą. Šiuo prietaisu nustatomas gyvūno
tapatybės numeris, jei gyvūnas yra paženklintas elektroninėmis tapatybės nustatymo priemonėmis;
3.14.6. sanitarinė tarnyba iš mokyklų, organizacijų, pavienių asmenų gali priimti labdarą
gyvūnams (indus, maistą ir kt.), apie tai pažymint registracijos žurnale;
3.14.7. sanitarinėje tarnyboje naudojami kiti būtini dokumentai:
3.14.7.1. gautų pranešimų ir išvykimų registracijos žurnalas;
3.14.7.2. gyvūnų adaptacijos (dovanojimo) žurnalas;
3.14.7.3. laikytojams grąžintų gyvūnų žurnalas;
3.14.7.4. gyvūnų priėmimo iš piliečių registracijos žurnalas;
3.14.7.5. bendras apskaitos žurnalas;
3.14.8. už veterinarinių preparatų apskaitą atsakingas veterinarijos gydytojas pildo:
3.14.8.1. eutanazuojamų gyvūnų registracijos žurnalą;
3.14.8.2. veterinarinių vaistų ir biocidų apskaitos žurnalą;
3.14.8.3. gydomų gyvūnų registracijos žurnalą;
3.14.8.4. gyvūnų kastracijos žurnalas;
3.14.8.5. narkotinių-psichotropinių vaistų nurašymo aktai;
3.14.8.6. sunaudotų veterinarinių vaistų, biocidų nurašymo aktai.
3.14.9. visi 3.13 punkte išvardinti dokumentai saugomi 3 metus.
4.

TARNYBOS TEISĖS

4.1. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, pagal savo kompetenciją
turi teisę gauti teisės aktų nustatyta tvarka iš savivaldybės institucijų ir kitų įmonių,
įstaigų, organizacijų bei asmenų informaciją ir pasiūlymus jos kompetencijai priskirtais
klausimais. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.
4.2. Teikti darbdaviui pasiūlymus geresniam patalpų panaudojimui, pastebėtiems trūkumams
ir priežastims pašalinti.
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4.3. Teikti konsultacijas darbuotojams visais jo kompetencijoje esamais klausimais.
4.4. Informuoti darbdavį apie administracijos darbuotojų, kitų struktūrinių padalinių vadovų
ar darbuotojų neteisėtus veiksmus ar neveiklumą, vykdant paskirtas pareigas, uždavinius ir suteiktas
teises.
4.5. Teikti direktoriui, pasiūlymus dėl sanitarinės tarnybos darbuotojų perkėlimo, atleidimo iš
einamųjų pareigų, skatinimo bei nuobaudų jiems skyrimo. Taip pat teikti pasiūlymus dėl naujų
darbuotojų į laisvas darbo vietas kandidatų parinkimą.
5. ATSAKOMYBĖ
5.1. Tarnybos darbuotojai atsako už kokybišką savo pareigų atlikimą bei šių nuostatų
vykdymą.
5.2. Už Sanitarinės tarnybos darbą, jos finansinę veiklą.
5.3. Už benamių gyvūnų gaudymą, jų registravimą, apskaitą, laikymą, karantino taikymą ir
eutanaziją.
5.4. Už Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų,
Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus ir uždarosios akcinės bendrovės
,,Grinda“ direktoriaus įsakymų bei šių nuostatų vykdymą.
5.5. Už Sanitarinės tarnybos vidaus darbo tvarką.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Sanitarinei tarnybai vadovauja vyresnysis veterinarijos gydytojas, kurį skiria ir atleidžia
uždarosios akcinės bendrovės ,,Grinda“ direktorius. Kitus Sanitarinės tarnybos
darbuotojus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų
vyresniojo veterinarijos gydytojo teikimu bendrovės ,,Grinda“ direktorius.
6.2. Sanitarinės tarnybos vyresnysis veterinarijos gydytojas yra tiesiogiai pavaldus uždarosios
akcinės bendrovės ,,Grinda“ direktoriaus pavaduotojui miesto tvarkymui.
6.3. Skyriaus darbuotojai turi būti aprūpinti jų pareigoms atlikti reikalingomis priemonėmis,
technika, darbo patalpomis, atitinkančiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės
aktų reikalavimus, būtinu inventoriumi, prietaisais, normine literatūra ir kitomis darbo
priemonėmis.
NUOSTATUS PARENGĖ:

UAB „Grinda“
Vyr. veterinarijos gydytoja
Agnė Stasiūnienė
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