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 VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ yra nevyriausybinė organizacija, siekianti užtikrinti 

viešojo intereso  gynimą ir atstovavimą gyvūnų gerovės ir apsaugos srityje bei veikianti žiauraus 

elgesio su gyvūnais prevencijos srityje. Mūsų tikslas – teisinėmis priemonėmis prisidėti prie gyvūnų 

gerovės ir apsaugos standartų taikymo ir laikymosi užtikrinimo. Savo veikla siekiame, jog 

 kiekvienas atvejis, susijęs su gyvūnų nepriežiūra, laikymo taisyklių pažeidimais ar žiauriu elgesiu 

su gyvūnais, būtų skaidriai ir tinkamai ištirtas, o priimtas sprendimas atitiktų gyvūnų gerovės ir 

apsaugos standartus.  

 

 2017 m. balandžio 25 d. asmenys kreipėsi į VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ ir informavo 

apie Jovitos Bagdonienės viešą prisipažinimą „Facebook“ puslapyje, jog ji žiauriai elgėsi su 

gyvūnais – katėmis t.y. nužudė 9 (devynis)  gyvūnus - kates girdydama jas antifrizo ir pieno mišiniu 

bei viešai propagavo ir skatino žiaurų elgesį su gyvūnais.  

 

  Šias aplinkybes patvirtina Jovitos Bagdonienės „Facebook“ komentaras, kuriame  

nurodoma: „Padekit pieno, o i piena antifryzo ipilkit taip maždaug puses 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 padarem beliko 1 

katinas“ (Priedas Nr. 1) 

 

  Taigi Jovita Bagdonienė viešoje „Facebook“ erdvėje ne tik viešai prisipažino, jog yra 

nužudžiusi 9 gyvūnus, bet ir  skatino bei propagavo žiaurų elgesį su gyvūnais. 

 

  Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (toliau tekste – GGA įstatymas) 

4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog: „Draudžiama žiauriai elgtis su gyvūnais ir juos kankinti, bet 

kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su gyvūnais, jų 

kankinimą, kurstyti smurtą prieš gyvūnus“. 

 

 GGA įstatymo 2 dalyje nurodyta, jog: žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomi 

gyvūnų gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus (4 
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straipsnio 3 punktas). GGA įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, jog: “Už žiaurų elgesį 

su gyvūnais ir gyvūnų kankinimą asmenys traukiami administracinėn ar baudžiamojon 

atsakomybėn.”  

 

LR BK 310 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog: „Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, 

jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba 

areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų“. 

 

  Atsižvelgiant į tai, jog žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu yra laikoma gyvūnų 

nužudymas bei propagavimas ir skatinimas juos žudyti, yra teisėtas ir pagrįstas pagrindas patraukti 

Jovitą Bagdonienę baudžiamojon atsakomybėn.  

 

  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tokiais atvejais, kai už analogišką veiką 

numatyta ir baudžiamoji, ir administracinė atsakomybė, sprendžiant teisinės atsakomybės rūšies 

nustatymo klausimus, pirmiausia svarstomi nusikalstamos veikos sudėties bei baudžiamosios 

atsakomybės klausimai ir tik po to, padarius išvadą, kad veikos pavojingumas nesiekia tokio 

laipsnio, kuris daro veiką nusikalstamą, svarstomi administracinės atsakomybės klausimai (kasacinė 

nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-531/2001) 

 

Taigi sprendžiant baudžiamosios bei administracinės atsakomybės atribojimo klausimą 

būtina atkreipti dėmesį, į padarytos veikos pavojingumą. Šiuo atveju matyti, jog Jovita Bagdonienė 

viešai prisipažino, jog žiauriai elgėsi su gyvūnais - katėmis. Šią informaciją ji paskelbė viešai, 

smulkiai nurodydama, jog jos kieme buvo 10 kačių, o vėliau, pagirdžius jas pieno bei aušinamojo 

skysčio mišiniu, kačių liko tik viena. 

 

 Atkreiptinas dėmesys, jog net ir nedidelis kiekis antifrizo – aušinamojo skysčio yra mirtinai 
nuodingas katėms. Gyvūnui nustoja funkcionuoti inkstai, todėl jis miršta lėta ir skausminga 

mirtimi (Priedas Nr. 2). 

 

  Akcentuotina, jog LR BK 310 straipsnyje numatyta veika gali būti padaryta tiek tiesiogine, 

tiek ir netiesiogine tyčia, kai kaltininkas numato, kad dėl jo nepagrįstų veiksmų gyvūnas gali žūti ar 

būti suluošintas, jam sukeltas didelis fizinis skausmas ar kitos fizinės kančios, ir nors šių padarinių 

nenori, tačiau sąmoningai leidžia jiems atsirasti. 

 

  Jovita Bagdonienė skatino žiaurų elgesį su gyvūnais ir smulkiai nurodė kaip veikti gyvūnus 

žudyti – t.y. sumaišyti pieną su antifrizu ir duoti jas gerti katėms. Iš nurodytų faktinių aplinkybių 

matyti, jog Jovita Bagdonienė veikė tiesiogine tyčia - ėmėsi tiesioginių veiksmų, jog gyvūnai žūtų.  

 

 Papildomai informuojame, jog šis įvykis sulaukė itin didelio visuomenės susidomėjimo ir 

neigiamos visuomenės nuomonės (Priedas Nr. 3). Įvairiuose „Facebook“ profiliuose žmonės 

dalinosi Jovitos Bagdonienės paskelbta informacija – jog ji nužudė 9 kates ir dalinasi būdu, kaip 

žudyti gyvūnus – kates. Pateikiame duomenis, jog šia informacija pasidalino virš 1 400 „Facebook“ 

vartotojų (Priedas Nr. 4). Vien nuo 2017 m. balandžio 25 d. iki 2017 m. balandžio 26 d. VšĮ 

„Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ gavo šimtus skambučių bei žinučių su prašymais kreiptis į policiją. 

Taip pat įvykiu domisi žiniasklaida. 
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Dėl liudytojų: 

 

  Informuojame, jog į VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ kreipėsi asmuo, kuris prisipažino, 

jog yra Jovitos Bagdonienės kaimynas. Asmuo nurodė, jog gyvena Plungės rajone, Kapsūdžių 

kaime, o Jovita Bagdonienė ir jos šeima yra jų kaimynai. Asmuo perdavė VšĮ „Gyvūnų gerovės 

iniciatyvos“ informaciją, jog kaimynai gyvūnus mylėjo ir jais rūpinosi. Kaimynai labai nustebo, kai 

iš jų teritorijos be aiškios priežasties dingo gyvūnai, tačiau įtarė Jovitą Bagdonienę bei jos šeimą. 

Asmuo taip pat nurodė, jog Jovitos Bagdonienės vyras yra itin agresyvus, pas juos užsuka 

agresyvus asmenys, todėl atsisakė paliudyti šias aplinkybes policijai. Asmuo nurodė, jog žinant šią 

šeimą, yra rimtas pagrindas jaudintis dėl savo gyvybės. Rekomenduojame apklausti kitus Jovitos 

Bagdonienės kaimynus. 

 

 

  Byla bus vedama per advokato padėjėją Ievą Sebeckytę. Visą susijusią medžiagą maloniai 

prašome siųsti el. paštu: teisininkas@ggi.lt  

 

 

 Atsižvelgiant į šias aplinkybes, maloniai prašome pradėti ikiteisminį tyrimą dėl 

žiauraus elgesio su gyvūnais pagal BK 310 straipsnį. 

 

 

 

 

 

Priedai: 

1. „Facebook“ puslapio kopija; 

2.   Vet. Klinikos raštas; 

3. „Facebook“ puslapio kopija; 

4. „Facebook“ puslapio kopija. 

 

Pagarbiai, 

VšĮ "Gyvūnų gerovės iniciatyvos" vadovė Beatričė Vaitiekūnaitė 

 
 

 

 

J.B 
J.B 

J.B 
J.B 

J.B 

mailto:info@ggi.lt
mailto:teisininkas@ggi.lt


 
 

Ateities g. 10, 08013 Vilnius, tel. 861603366, el. paštas: info@ggi.lt, www.ggi.lt 

 

 

 

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ 

Juridinio asmens kodas 302842427. Atsiskaitomoji sąskaita LT777300010133231565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@ggi.lt

