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Data 2017-05-02
Surašymo vieta  Plungė
Ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-19929-17

Nutarimą priėmė Prokurorė Irena Dačkauskienė
n u s t a t ė:
Tiriama nusikalstama 
veika, jos kvalifikavimas

2017-04-26  Klaipėdos  apskrities  VPK  Plungės  rajono  policijos
komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 310 str. 1 d.,
dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.

Iš 2017-04-26  tarnybinio pranešimo "Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo" matyti, kad Klaipėdos 
AVPK Plungės r.PK gauta informacija apie žiaurų elgesį su gyvūnais. Tikslinant minėtą 
informaciją bei skaitant komentarus internetiniame puslapyje Facebook, nustatyta, kad Jovita 
Bagdonienė gim.1991-12-23,gyv.Plungės r., Žlibinų sen., Kapsūdžių k., Žarėnų g.30-4,galimai 
nunuodijo 10 kačių (pasak jos pačios, įpildama katėms į pieną antifrizo).Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 310 str.1d.
Iš Facebook internetinio puslapio matyti, kad Jovita Bagdonienė parašė komentarą, kuriame 
nurodė, kad " padėkit pieno, o į pieną įpilkit  taip maždaug puse ant puses tai laaabai greit kaciu 
neliks "," ta pacia mes taip naikinom kates kieme nes ju buvo gal 10 tai irgi visur pridaryta 
budavo, lipdavo ant masinu kapotu sildytis tai nubraižydavo dazus, kai taip padarėm beliko 1 
katinas".
Liudytoja apklausta Alina Česnauskienė parodė, kad ji gyvena adresu Žarėnų g.30-1,Kapsūdžių 
k.,,Žlibinų sen., Plungės r. Tame pačiame name gyvena ir Jovita Bagdonienė su šeima. Jovita 
Bagdonienė šiame name gyvena apie du metus. Ji pati ne mažiau, kaip trys metai augina katiną, 
kuris gyvena lauke, t.y. kieme, jos katinas gyvena kieme ir dabar. Jos gyvenamo namo kieme 
adresu Žarėnų k.30,Kapsūdžių k.,Žlibinų sen., Plungės r. pastaruosius metus nesirinkdavo jokių 
katinų, kuriuos Jovita būtų galėjusi nunuodyti. Nuo jų namo artimiausi kaimynai yra nutolę apie 
250 m .atstumu. Iš Kapsūdžių k. ir  aplinkinių kaimų gyventojų ji nėra girdėjusi jokių 
nusiskundimų dėl galimo neaiškaus katinų dingimo. Jos supratimu Jovita Bagdonienė 
socialiniame  tinklapyje Facebook parašė tokį komentarą matomai norėdama pasijusti "svarbia", 
tačiau iš tikro nemano, kad ji taip galėjo pasielgti, nes  nemano, kad turi kokį tikslą taip elgtis.
Liudytoja apklausta Lina Riaukienė parodė, kad  Jovita Bagdonienė yra jos kaimynė, su kuria 
kaimynystėje gyvena du metus. Pati šiame name gyvena 25 metus. Kieme augina vieną katiną, 
kuris gyvena  treti metai. Daugiau jokių svetimų katinų nėra pastebėjusi. Aplinkui daugiau 
gyvenamųjų namų nėra. Iš aplinkinių nėra girdėjusi, kad būtų kam nors dingę katinai. Ji galvoja, 
kad Jovita negalėjo taip pasielgti. Parašė komentarus nieko negalvodama, gal norėdama 
pasirodyti protinga, o gal iš kur nors ir buvo girdėjusi apie tai, to ji negali pasakyti. Tikrai per 
tuos du metus, kuriuos Jovita čia gyvena, nedingo joks katinas.
Liudytoju apklaustas Domantas Bagdonas parodė, kad jo žmona Jovita Bagdonienė tikrai nėra 
nieko panašaus dariusi. Jokių kačių  jų kieme net nebuvo, jie kačių neaugina. Apie  internetiniame
puslapyje Facebook parašytus jos komentarus gali pasakyti, kad Jovita gal ir buvo iš kur nors 
girdėjusi apie tokius dalykus, bet pati to tikrai nėra dariusi. Kodėl ji taip komentavo, negali 
pasakyti . Jovita parašė ir tikrai negalvojo, kad sulauks tiek pasmerkimo ir komentarų, Parašė 
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nepagalvojusi apie galimas pasekmes. Šalia jų gyvenamojo namo arti kitų gyvenamųjų pastatų 
nėra, jokių katinų į kiemą neužklysta. Name gyvena jo šeima ir pirmame aukšte gyvena Lina 
Riaukienė.
Liudytoja apklausta Jovita Bagdonienė parodė, kad jos parašyti komentarai internetiniame 
puslapyje Facebook yra neatitinkantys tikrovės. Neneigia, kad rašė komentarus, nes svetainėje 
"Moterų pokalbiai prie kavos" vyko diskusija apie kates, t.y. kokių dalykų ir žalos jos pridaro. 
Viena svetainės lankytoja užklausė, kaip išnaikinti kates, tai ji nieko nepagalvojusi ir parašė apie 
anifryzo įpylimą į pieną. Kad būtų tikriau, parašė, kad taip pati yra dariusi. Iš tikrųjų tikrai nieko 
panašaus nėra dariusi, nėra taip elgusis nei su katėmis ar kokiais kitais gyvūnais. Parašė nieko 
negalvodama ir tik po to pagalvojo, kad pasielgė netinkamai. Dėl to labai gailisi.
Iš 2017-05-02 tarnybinio pranešimo "Dėl ikiteisminio tyrimo " matyti, kad Klaipėdos  apskrities 
VPK Plungės rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl žiauraus elgesio su 
gyvūnais, t.y. Jovita Bagdonienė internetiniame puslapyje parašė komentarą, kad nunuodijo apie 
10 kačių. Tikslinant minėtą informaciją, jokios informacijos, kad J.Bagdonienė galimai nunuodijo
kates negauta. Netoli J.Bagdonienės gyvenantys kaimynai apklausti. Jie nieko įtartino 
nepastebėjo, katės nedingo. Daugiau aplink gyvenančių asmenų nėra, namas stovi vienkiemyje. 
Kad Jovita Bagdonienė galimai įvykdė nusikalstamą veiką, nenustatyta.
Pagal LR BK 310 str. 1d. atsako tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to 
gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas. Nusikaltimas padaromas tiesiogine arba netiesiogine tyčia. 
Kaltininkas supranta, kad atlieka prieš gyvūną būtinumu nepagrįstus žiauraus pobūdžio veiksmus,
numato, kad dėl to gyvūnas gali žūti ar būti suluošintas, jam sukeltas didelis fizinis skausmas ar 
kitos fizinės kančios, ir šių padarinių nori arba kad ir nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems 
atsirasti. 
Ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta duomenų, patvirtinančių, kad Jovita Bagdonienė būtų 
žiauriai elgusis su gyvūnais (katėmis)  ir dėl to gyvūnai būtų žuvę arba būtų suluošinti,o jos 
komentare išsakyti žodžiai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės,  todėl ikiteisminis tyrimas 
turi būti nutrauktas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo 
požymių.
Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodekso  216 str. 1 d.,  212 str. 1 d. 1 p.,  3 str. 1 d. 1 p.,  214 str. 1 d.,  214 str. 3 d.,  214 str. 4 d.,
214 str. 5 d., n u t a r i a :
1.Nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr.01-1-19929-17,nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo
ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
2.Apie priimtą nutarimą, išaiškinant, kad šį nutarimą turi teisę apskusti per 20 dienų nuo gavimo
momento  Klaipėdos  apygardos  prokuratūros  Klaipėdos  apylinkės  prokuratūros  vyriausiosios
prokurorės pavaduotojui Valdemarui Vaitekūnui (Telšių g.1a,Plungė),pranešti Jovitai Bagdonienei
ir VšĮ" Gyvūnų gerovės iniciatyvos" vadovei B.Vaitiekūnaitei.
Nutarimą priėmė Prokurorė Irena Dačkauskienė
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