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Žirgų globos asociacija (toliau – ŽGA) ir VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (toliau – 

GGI), gautų skundų pagrindu 2017 m. gegužės mėnesį įvertino gyvūnų (6 ponių ir 2 asilų – toliau - 

Gyvūnai) laikymo sąlygas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Biologinės įvairovės 

priežiūros ūkio skyriuje (toliau – Gamtininkų centras), esančiame Džiaugsmo g. 44, Vilnius. ŽGA, 

GGI atstovai ir nepriklausomas veterinarijos gydytojas nustatė daugybinius ir ilgą laiką besitęsiančius 

gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimus, tokius kaip ilgą laiką netvarkytos kanopos, kai kurių gyvūnų 

jau deformuotas kojos kaulas, sutrikusi gyvūnų psichologinė būklė. Detalią informaciją apie 

nustatytus pažeidimus bei jų sprendimo būdus rasite pridedamuose rašte „Dėl gyvūnų gerovės 

pažeidimų“ ir 2017 m. birželio 27 d. veterinaro išvadoje. 

Profesionalaus kalvio dėka skubiai buvo suteikta pagalba ir sutvarkytos kanopos, kiek 

buvo įmanoma tai dienai. Šiems gyvūnams reikalinga ne tik nuolatinė, neuždelsta ir profesionali 

kalvio pagalba, bet taip turi būti užtikrintas laisvas nuolatinis judėjimas, ko šiuo metu nei vienas iš 

šių gyvūnų negauna.  

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnis numato, jog 

žiauriu elgesiu su gyvūnais, be kita ko, yra laikomi šie veiksmai: veterinarinės pagalbos nesuteikimas, 

kai gyvūnams tokia pagalba būtina; gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos 

neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis; kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, 

skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei. Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodekso 346 str. 16,18 d. ir 20 d. ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 310 str. 

numato atsakomybę už žiaurų elgesį su gyvūnais bei numato, kad gyvūnai, su kuriais žiauriai 

elgiamasi, gali būti konfiskuojami. 

Gyvūnų gerovės pažeidimai buvo aptarti ŽGA ir GGI atstovams 2017 m. birželio 8 dieną 

susitikus su Gamtininkų centro skyriaus vedėju Egidijumi Jasinskiu. Susitikimo metu buvo pasiūlyti 

susiklosčiusios situacijos sprendimo būdai. Gyvūnams yra būtina suteikti veterinarinę pagalbą ir 

sudaryti jų fiziologiją atitinkančias laikymo sąlygas. Tačiau jau susitikimo metu buvo įvardinta, kad 



visa tai įgyvendinti Gamtininkų centras neturi nei fizinių, nei finansinių galimybių, kadangi 

tolimesnis Gyvūnų laikymas reikalaus daug finansinių investicijų į jų gydymą bei priežiūrą, nes 

gyvūnai yra stipriai sužaloti, taip pat turi būti pertvarkytos laikymo sąlygos, užtikrinant ir suteikiant 

galimybę būti gryname ore, turėti laisvą judėjimą (vienam gyvūnui turi būti skiriama bent apie 500 a 

ploto). 

Abipusiu susitarimu buvo sutarta, kad Gyvūnų laikymą bei gydymą gali perimti ir 

užtikrinti Žirgų globos asociacija. 

ŽGA ir GGI pažymi, kad Gamtininkų centro Gyvūnų laikymo sąlygos yra vienas iš 

ryškiausių žiauraus elgesio su gyvūnais atvejų Lietuvoje per visus šių organizacijų veikimo metus. 

Situaciją dar labiau aštrina tai, kad: i) ji susiklostė iš Valstybės biudžeto finansuojamoje švietimo 

įstaigoje, kur minėtos laikymo sąlygos atvirai pristatomos lankytojams; ii) pati įstaiga turi 

veterinarijos gydytojo etatą; iii) įstaiga yra reguliariai tikrinama Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos. 

ŽGA ir GGI atkreipia dėmesį į tai, kad iš kelių galimų šiame rašte išdėstytos situacijos 

sprendimo būdų, visoms suinteresuotoms šalims naudingiausias yra bendradarbiavimas, todėl ŽGA 

ir GGI prašo kuo įmanoma greičiau perduoti Gyvūnus Žirgų globos asociacijai, kuri pasirūpins 

tinkama šių Gyvūnų priežiūra.  

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad likusių gyvūnų laikymo sąlygos taipogi turėtų būti 

gerinamos, svarstant dalį jų perleisti, o likusiems išplečiant teritoriją.  

 

 

PRIDEDAMA: 

1. 2017-06-08 raštas "Dėl gyvūnų gerovės pažeidimų", 1 egz., 4 psl., 

2. 2017-06-27 veterinaro Juris Tolpežnikovs išvada, 1 egz. 2 psl. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR PASAUGOS ĮSTATYMAS  

 

PIRMASIS SKIRSNIS „BENDROSIOS NUOSTATOS“ 

 4 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas 

1. Žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomi šie veiksmai: 

2) veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina; 

15) gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės 

aktuose nustatytomis sąlygomis; 

16) netinkamų, žalingų gyvūnų laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas gyvūnams; 

24) kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar 

gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS „GYVŪNŲ VEISIMAS, PREKYBA, VEŽIMAS“: 

10 straipsnis. Gyvūnų veisimas 

1. Gyvūnų augintinių veisimas turi būti tikslinis, planuojamas ir neatsitiktinis. 

2. Asmenys, užsiimantys versliniu gyvūnų augintinių veisimu, privalo užtikrinti teisės aktuose 

nustatytų reikalavimų laikymąsi ir teisės aktuose nustatytais atvejais turėti veterinarinį patvirtinimą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS „BEŠEIMININKIAI IR BEPRIEŽIŪRIAI GYVŪNAI“ 

15 straipsnis. Reikalavimai gyvūnų globėjams 

1. Gyvūnų globėjai privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS „ASMENŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR ŠIO 

ĮSTATYMO VYKDYMO KONTROLĖ“ 

20 straipsnis. Asmenų teisės ir pareigos 

2. Gyvūnų laikytojai privalo: 

1) nuolat rūpintis gyvūnų gerove ir apsauga; 

2) laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą, 

reikalavimų; 
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