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VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (toliau – GGI) yra nevyriausybinė organizacija, 

siekianti užtikrinti viešojo intereso  gynimą ir atstovavimą gyvūnų teisėms gerovės ir apsaugos 

srityje. Mūsų tikslas – teisinėmis priemonėmis prisidėti prie gyvūnų gerovės ir apsaugos standartų 

taikymo ir laikymosi užtikrinimo bei bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis šiuos 

standartus diegiant ir tobulinant. 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.  
Atsižvelgiant į paminėtus GGI tikslus ir misiją bei reaguodami į 2020 m. rugsėjo 18 d. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau- VMVT) tinklapyje paskelbtą kvietimą 

prisidėti prie gyvūnų augintinių priežiūros, gerovės užtikrinimo ir sveikatos būklės įvertinimo 

kriterijų projekto rengimo, siunčiame Jums dėl šio projekto savo pastebėjimus ir pasiūlymus 

(pridedamas dokumentas). 
Siekdami bendradarbiauti ir prisidėti prie kuo tikslesnio, kokybiškesnio bei standartizuoto 

gyvūno sveikatos, laikymo sąlygų ir gerovės užtikrinimo įvertinimo, prašome Jūsų pateikti 

atgalinį ryšį dėl mūsų teikiamų pasiūlymų ir pastebėjimų,  t.y.  
- prašome Jūsų pasidalinti siūloma galutine dokumento versija (pakoreguotą po 

visų susijusių ir suinteresuotų šalių pateiktų komentarų), prieš šio dokumento 
patvirtinimą bei paskelbimą, suteikiant galimybes jo galutinei peržiūrai ir 
galutiniam susiderinimui; 

- pateikti informaciją ir paaiškinimus, jei tam tikriems mūsų teikiamiems 
pasiūlymams ar pastebėjimams nebus pritarta; 

- informuoti mus, kada numatoma projekto parengimo pabaigos data. 
 

 Papildomai norime atkreipti dėmesį bei paraginti parengti analogiškus gyvūnų sveikatos, 
laikymo sąlygų ir gerovės užtikrinimo vertinimo kriterijus ir ūkinių gyvūnų atveju, į rengimo 

projektą įtraukiant tiek GGI tiek kitas Nevyriausybines gyvūnų gerovės srityje dirbančias 

organizacijas. 
 Siekiant užtikrinti vienodus gyvūnų gerovės, laikymo standartus, taip pat siūlome 
įpareigoti Savivaldybių administracijas vadovautis tiek dabar rengiamu gyvūnų augintinių 
priežiūros, gerovės užtikrinimo ir sveikatos būklės vertinimo kriterijų sąrašu, tiek analogišku 

ateityje siūlomu parengti sąrašu dėl ūkinių gyvūnų, kaip privalomu dokumentu, kai tokios patikros 
atliekamos šių savivalvybių teritorijose.  
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 Tuo pačiu rengiant kriterijų sąrašą dėl gyvūnų sveikatos, laikymo sąlygų ir gerovės 

užtikrinimo įvertinimo, rekomenduojame  
- dokumentuose aiškiai atskirti teisės aktų dalį nuo vertinimo kriterijų ( arba kitaip „ką 

būtina patikrinti“) dalies, siekiant aiškaus ir struktūrizuoto dokumento. Dabartinėje 

VMVT internetinėje svetainėje pasidalintame dokumente, ties teisės aktų dalimi yra 

tam tikrose vietose pateikti ir įvertinimo kriterijai; 
- atsižvelgti į taikomas geras praktikas atskirose Savivaldybėse, siekiant užtikrinti ir 

kontroliuoti gyvūnų sveikatos, laikymo sąlygas bei gerovės atitikimą. Kaip pavyzdį 

siūlome atsižvelgti ir Jūsų rengiame dokumente analogiškai numatyti tokius pačius 

reikalavimus, kurie dabar numatyti Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorije taisyklių 23.2 punkte, t.y. siekiant efektyviau kontroliuoti gyvūnų atsitiktinį 

veisimą, numatyti, jog draudžiama laikyti nekastruotus tos pačios rūšies, bet skirtingų 

lyčių gyvūnus. 

Atkreipiame dėmesį, jog GGI lūkestis yra, kad šis rengiamas kriterijų sąrašas užtikrintų 

aiškų ir nedviprasmišką gyvūno sveikatos, laikymo sąlygų ir gerovės užtikrinimo įvertinimą. 
Tai turėtų būti pagrindas priimant sprendimą dėl gyvūno konfiskavimo. Primename, jog 
gyvūnus ne teismo tvarka gali konfiskuoti ir VMVT pareigūnai (LR gyvūnų gerovės ir 

apsaugos įstatymo 4 str. 4 d. nurodyta, jog: “Iš gyvūnų savininkų ar laikytojų, kurie kankina 
gyvūnus, žiauriai elgiasi su jais, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ar 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka gyvūnai gali būti konfiskuojami”), 
todėl rengiant vertinimo kriterijų sąrašą būtina labai aiškiai numatyti ir tuos 

atvejus/kriterijus, kuriems esant VMVT iškart konfiskuos gyvūną.  

 
 
Prašoma informaciją bei planuojamą patvirtintį dokumento versiją maloniai 

prašome siųsti el. paštu: beatrice@ggi.lt. 
 

 
 

VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ vadovė  Beatričė Vaitiekūnaitė-Pliuskė 

Kontaktinis asmuo: 
Jūratė Šidlauskaitė 
Tel: +37061567458 
El. paštas: jurate@ggi.lt 
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