
Organizacijos veiklos politika  

Nustatydami veiklos politiką siekiame paaiškinti mūsų poziciją ir 

įsitikinimus vertinant tam tikrus žmogiškus veiksnius gyvūnų atžvilgiu. 

Keičiantis tradicijoms, socialiniams reiškiniams ir technologijoms, šie 

vertinimai gali kisti. Organizacijos veiklos politika yra nuolat peržiūrima ir, 

esant reikalui, koreguojama bei pildoma. 

 

Organizacijos vizija - saugi ir darni aplinka tarp žmonių, ir gyvūnų. Manome, kad šis siekis yra 

įgyvendinamas grindžiant jį humaniškumu, visapusiškai keičiant gyvūnų vertę ir mūsų visuomenės požiūrį 
bei atstovaujant abiejų pusių interesus. 

Saugodami gyvūnus nuo kančių ir gindama nuo žiaurumo, kuriuos sukėlė žmogaus veiksmai, neskatiname ir 

nepalaikome jokio smurtavimo žmonių atžvilgiu. Savo veikla aktyviai skatiname atsakingų įstaigų 

pareigūnus reaguoti į netinkamo elgesio, smurto prieš gyvūnus atvejus taikant įstatymo numatytą 

atsakomybę. Bet kokia praktika, paremta smurto prieš žmogų skatinimu, daro esminę žalą humaniškumo 

skatinimui, humaniškesnės ir pareigingesnės visuomenės kūrimui. 

Vykdydami veiklą mes laikomės sąžiningumo, nešališkumo, profesionalumo ir dorumo principų. Nors 

daugiausiai dirbame su šunimis ir katėmis, tačiau pasisakome už visų gyvūnų gerovę ir apsaugą. 

 Augintinio įsigijimas ir laikymas. 

 Augintinis yra savininko nuosavybė, kurią būtina įteisinti ir ja atsakingai rūpintis teisės aktų 

numatyta tvarka, t.y. užregistruoti, mokėti nustatytus mokesčius, skiepyti, užtikrinti, kad gyvūnui 

būtų suteikta veterinarinė priežiūra, kad gyvūnas nekeltų grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei, 

nuosavybei, nepažeistų kitų asmenų rimties, teisių ir interesų, nesužeistų kitų gyvūnų ir t.t. 

 

 Kiekvienas asmuo, norintis įsigyti augintinį, privalo objektyviai ir sąžiningai įvertinti savo finansines 

ir fizines galimybes, laiko išteklius, asmenines savybes, savo ar savo šeimos gyvenimo būdą ir 

aplinkybes, ypač atsakomybės ir pareigos suvokimą. Tik atsakingai įvertinus visas šias aplinkybes, 

galima priimti teisingą sprendimą kokios rūšies, amžiaus ar veislės augintinis yra tinkamas laikyti. 

 

 Augintinio įsigijimas reiškia ilgalaikį įsipareigojimą, rūpinimąsi juo visą laiką, užtikrinant tinkamą 

priežiūrą ir gerbūvį iki gyvūno gyvenimo pabaigos. 

 

 Mes nepritariame, kad gyvūnai būtų įteikiami kaip dovanos ar staigmenos, be būsimojo savininko 

žinios ir pritarimo. Sprendimas dėl augintinio įsigijimo privalo būti rimtai apgalvotas ir priimtas 

paties būsimojo savininko, o ne trečiųjų asmenų. 

 

 Gyvūno laisvės suvaržymas, sukeliant nepatogumo ar kančios jausmą neleistinas.  

 

 Manome, kad augintinio laikymas daugiabučio namo bute turi būti leidžiamas, išskyrus tuos atvejus, 

kai augintinio savininkas leidžia gyvūnui gadinti namo gyventojų nuosavybę ir turtą, kelti grėsmę 

žmonių sveikatai, gyvybei, trikdyti ramybę ir viešąją rimtį, kai savininkas nesutvarko gyvūno 

priterštos aplinkos ar šiurkščiai pažeidžia gyvūnų laikymą ir gerovę reglamentuojančius teisės aktus. 

 

 Siekiant užtikrinti gyvūno gerbūvį, turi būti įgyvendinamos penkios pagrindinės laisvės (teisės): 

     •   teisė nejausti alkio ir troškulio; 

     •   teisė nejausti nepatogumo; 

     •   teisė nejausti baimės ir nerimo; 



     •   teisė nejausti skausmo, nebūti sužeistam ir nesirgti; 

     •   teisė išreikšti normalų elgesį. 

 

 Skatiname augintinio įsigijimą tik iš atsakingų veisėjų ir gyvūnų globos organizacijų. 

 

 Nerekomenduojame augintinio įsigijimo gyvūnų parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse, 

pagal skelbimus internete ar kitų panašių šaltinių.  Tokiais atvejais pelno siekimas yra svarbiau nei 

tinkamos gyvūnų priežiūros užtikrinimas, kuris neigiamai įtakoja laikomų gyvūnų gerovę. Be to, 

kasmet šalyje yra sunaikinama tūkstančiai benamių gyvūnų, kuriems nėra galimybės surasti naujų 

namų, nes gyvūnų yra per daug. Komercinis gyvūnų veisimas, siekiant tik pelno, skatina benamių 

gyvūnų skaičiaus augimą ir riboja jiems tinkamų laikymo sąlygų užtikrinimo galimybę, nes dėl 

masinio ir neatsakingo komercinio gyvūnų veisimo kasdien atsirandančius šimtus benamių gyvūnų, 

prieglaudos yra priverstos laikyti tokiose nepriimtinose sąlygose kaip narvų perpildymas, laikymas 

netinkamose ir nehigieniškose patalpose, negaunant pakankamai maisto, reikiamos veterinarinės 

priežiūros ir be jokių socialinių sąlygų, leidžiančių išreikšti gyvūnams normalų elgesį. Taip pat  

toks prekybos gyvūnais būdas skatina impulsyvų, laikiną norą įsigyti gyvūną, nesiekiant objektyviai 

įvertinti pirkėjo atsakomybės dėl ilgalaikio įsipareigojimo ir turimų sąlygų, užtikrinti reikiamą 

tolimesnę gyvūno priežiūrą. Nesąžiningi prekeiviai, siekdami tik kuo didesnio pelno, nesirūpina 

gyvūno sveikata, imunitetu, nekreipia dėmesio į jo genealogiją. Paprastai tokie prekeiviai net 

nebando tikrinti veisiamų gyvūnų sveikatos, tirti jų dėl genetiškai paveldimų ligų, kurias jie gali 

perduoti pardavinėjamiems palikuonims. Tokie gyvūnai gali būti parduoti neskiepyti, per anksti 

atskirti nuo motinos, dėl laikymo netinkamomis sąlygomis gali būti užsikrėtę parazitais, turėti 

nusilpusią imuninę sistemą, gali išryškėti psichikos sutrikimai (pavyzdžiui, bailumas, agresija). 

 

Registracija ir ženklinimas 

 Augintinių registracija ir ženklinimas yra būtini siekiant, kad gyvūno savininkas prisiimtų visą 

atsakomybę už gyvūno gerbūvį ir kontrolę. 

 

 Kai kuriuose Lietuvos miestuose vykdoma gyvūnų registracija ir jų ženklinimas mikroschema 

atlieka naudingą funkciją, tačiau nepalaikome nepagrįstos rinkliavos rinkimo už gyvūno laikymą 
daugiabučiuose namuose. 

Chirurginės/kosmetinės operacijos 

 Nepritariame žemiau išvardintoms kosmetinėms ir chirurginėms operacijoms, siekiant 

pakeisti natūralią gyvūno išvaizdą arba kitais, su gydymu nesusijusiais tikslais. Šios 

procedūros nesuteikia gyvūnams jokios naudos ir yra laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnu: 

     •   uodegų kirpimas; 

     •   ausų trumpinimas; 

     •   balso stygų pašalinimas; 

     •   nagų pašalinimas. 

 

 Palaikome nuomonę, kad išimtys chirurginių operacijų gali būti taikomos, kai veterinarijos 

gydytojas mano, jog su gydymu nesusijusios procedūros yra būtinos dėl veterinarinių ar kitų 

priežasčių konkretaus gyvūno labui.  

 

 



Gyvūnų dresavimas, naudojimas renginiuose 

 Visi savininkai turėtų mokyti savo šunis bendro paklusnumo, kad tinkamai juos kontroliuotų. 

 

 Palaikome tik teigiamu skatinimu paremtus gyvūnų dresūros ir auklėjimo metodus. Mes pasisakome 

prieš bet kokius dresūros ir auklėjimo metodus, sukeliančius gyvūnams baimę, skausmą ir kančią. 

 

 Pasisakome prieš bet kokį sąmoningą gyvūno agresijos skatinimą. 

 

 Nepalaikome gyvūnų drabužių madų šou renginių, nes dėl to gyvūnai patiria stresą ir baimę. 

 

 Pasisakome prieš bet kokias gyvūnų kovas ar kitus panašius renginius, turint tikslą demonstruoti 

kovas tarp gyvūnų. Tokios kovos yra nepateisinamos, sukeliančios stiprų psichologinį ir fizinį 

skausmą gyvūnams. 

Šunų rišimas / šunys, kaip apsaugos priemonė 

 Skatiname laikyti šunis tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų jų pakankamą judėjimą ir normalią 

elgseną. 

 

 Nepalaikome šunų judėjimo laisvės apribojimo fiksuoto ilgio grandinės ar virvės pagalba, nuolatos jį 

laikant pririštą prie būdos, pastato ar kito nejudančio objekto. Taip laikyti šunį yra nehumaniška, 

pavojinga žmonėms ir pačiam gyvūnui. Tokie šunys nepakankamai juda, nėra vedžiojami, jiems 

dažnai tenka kęsti netinkamą oro temperatūrą ir oro sąlygas. Jie turi ėsti, miegoti, tuštintis ir šlapintis 

vienoje ribotoje vietoje. Tokiu būdu laikomas šuo patiria didžiulę psichologinę ir fizinę žalą, 

paprastai jis tampa nervingu, neramiu ir agresyviu. Pririštas šuo tampa nemokančiu bendrauti, jie 

saugo savo teritoriją ir nesugeba atskirti kur yra tikra grėsmė, o kur šeimos draugas ar vaikas. 

 

 Manome, kad apsaugai laikomi šunys negali būtų laikomi nuolatos pririšti, kad atliktų vien apsaugos 

funkciją. Pririšti šunys negali sustabdyti įsibrovėlių. Tokiu atveju jie gali tik loti. Tinkama išeitis gali 

būti laikinas šuns pririšimas ant nustatyto ilgio bėgelio (jei reikalingas sarginis šuo teritorijos 

apsaugai), nes tai suteiktų šuniui daugiau erdvės. Geriausi sarginiai šunys yra tie, kurie yra tinkamai 

dresuojami apsaugos funkcijoms atlikti, gyvena namuose ir su jais elgiamasi kaip su šeimos 
augintiniu. 

Benamiai gyvūnai ir jų skaičiaus mažinimas 

 Skatiname augintinių kastraciją, kaip vieną iš humaniškų priemonių, padedančių mažinti ir 

kontroliuoti benamių gyvūnų skaičių. Manome, kad visi augintiniai (išskyrus atsakingų veisėjų), 

kurių savininkai negali, ar nesiima reikiamų priemonių, užtikrinti atsakingos jų priežiūros rujos 

metu, turėtų būti kastruojami. Benamių gyvūnų skaičius šalyje yra daug didesnis, nei juos priglausti 

pageidaujančių atsakingų naujų savininkų. Tai veda prie to, kad tūkstančiai gyvūnų kasdien kenčia 

gatvėse badą ir benamystę arba yra sugaunami gyvūnų kontrolės tarnybų ir sunaikinami. Augintinių 

kastracija padeda spręsti augintinių elgsenos problemas, kurios daugeliu atveju veda link gyvūnų 

atidavimo į prieglaudas. Naudojant šiuolaikinius nuskausminimo ir anestezijos metodus, chirurginė 

gyvūno kastracija yra saugus, efektyvus ir humaniškas būdas išvengti nepageidaujamo ir 

nekontroliuojamo gyvūnų dauginimosi. Patelėms turėti jauniklių iki kastracijos operacijos nėra 

būtina. Palaikome ir skatiname ankstyvą kastraciją.  

 



 Gyvūnų gaudymo ir kontrolės tarnybos, gyvūnų globos organizacijos privalo kastruoti naujiems 

savininkams atiduodamus gyvūnus (išskyrus tuos atvejus, kai neįmanoma to padaryti dėl amžiaus ar 

sveikatos priežasčių).  

 

 Šiuo metu šalyje egzistuojanti benamių gyvūnų gaudymo, globos ir kontrolės sistema nesprendžia 

esminių problemų, todėl ji turėtų būti reorganizuota į efektyvią ir tinkamai finansuojamą sistemą. 

Naujos sistemos darbuotojai turėtų būti atsakingi, sąžiningi, humaniški, patyrę, dirbti vardan 

humaniško tikslo.  

 

 Nepalaikome benamių gyvūnų atidavimo masinių renginių metu, prekybos centruose ar kitose 

visuomenės susibūrimo vietose, tokių būdu siekiant surasti gyvūnams naujus namus. Manome, kad 

benamiai gyvūnai naujiems savininkams turi būti perduoti atsakingai, pasirašant gyvūno perdavimo 

sutartis, įvertinus ir įsitikinus, kad asmuo turi finansines, laiko galimybes tinkamai rūpintis 

perduodamu gyvūnu. 

 

 Gyvūnų veisimas turi būti registruojamas, kontroliuojamas, apskaitomas ir tikrinamas. 

 

 Atsakingas veisėjas yra tas, kuris turi visas reikiamas žinias, reikalingas gyvūnų veisimui, tinkamai 

rūpinasi veisiamu gyvūnų ir jų jauniklių fizine bei psichologine sveikata. Atsakingas veisėjas veisia 

gyvūnus kai prieš tai yra gavęs pakankamai prašymų įsigyti būtent jo veisiamus gyvūnus ir 

atsakingai vertina ar jo veisiamų gyvūnų pageidaujantys asmenys turi tinkamas finansines, fizines 

galimybes, laiko išteklius, asmenines savybes, savo ir šeimos gyvenimo aplinkybes auginti jo 
veisiamą gyvūno rūšį ar veislę. 

Benamės (sulaukėjusios) katės 

 Siekis mažinti benamių kačių skaičių, jas gaudant ir naikinant, yra antihumaniškas ir visiškai 

nesprendžia problemos dėl daugelio priežasčių. Didžiąją benamių kačių populiacijos dalį sudaro 

sulaukėjusios katės, kurios gimė ir užaugo lauke arba išmestos į gatvę naminės katės, per ilgą laiką 

praradusios ryšį su žmonėmis, kurios dėl savo temperamento nebegali adaptuotis gyvenimui 

namuose, tačiau veterinariniu požiūriu yra sveikos. Programa „Sugauk - Sterilizuok - Paleisk“ (SSP) 

yra vienintelis humaniškas būdas benamių kačių populiacijai mažinti, neperpildant prieglaudų ir 

nepasmerkiant "išgelbėto" gyvūno eutanazijai arba "kalėjimui" prieglaudoje visą likusį gyvenimą. 

 

 Mes nepalaikome sulaukėjusių kačių laikymo narvuose, turint tikslą jas jaukinti, tai sukelia gyvūnui 

didelį psichologinį stresą ir daro žalą gyvūnui. Moksliškai įrodyta, kad laukinius kačiukus galima 

jaukinti iki aštuonių savaičių amžiaus, kad jie mėgautųsi žmogaus draugija ir būtų tinkami gyventi 

namuose. Kastruotas sulaukėjusias kates būtina kaip įmanoma greičiau gražinti į tą pačią teritoriją, 

kurioje jos buvo sugautos. Ilgas kačių laikymas narvuose sukelia begalinį stresą pagautoms katėms, 

kas labai įtakoja jų psichologinę ir fizinę gerovę. Katėms, išgyvenančioms ilgalaikį stresą, po 
operacijos sunkiai gyja žaizdos, todėl tokiu būdu sukeliamas pavojus gyvūno sveikatai ir gyvybei. 

Eutanazija 

 Pripažįstame gyvūnų eutanaziją kaip tinkamą ir humanišką būdą siekiant baigti gyvūno fizinę 

kančią. Eutanazija taip pat gali būti taikoma nutraukiant gyvybes gyvūnų, kurie turi rimtų elgsenos 

sutrikimų, tokių kaip agresiją  žmonių atžvilgiu. Tokiems gyvūnams eutanazija taikoma tik pasitarus 

su tos rūšies gyvūno elgsenos specialistu ir veterinarijos gydytoju.  

 

 Netaikome eutanazijos sveikiems gyvūnams. 

 

 



 Manome, kad eutanazijos netaikymas sveikiems gyvūnams visose šalyje veikiančiose gyvūnų 

gaudymo, gyvūnų globos įstaigose ir organizacijose  šiuo metu yra ginčytinas dalykas. Miestuose 

veikiančios ir benamių gyvūnų gaudymo paslaugas atliekančios įstaigos privalo priimti visus gatvėse 

klajojančius benamius arba savininkų atsisakytus gyvūnus, tačiau jos ne visada turi pakankamai 

vietos ir galimybės laikyti visus gyvūnus, kol jiems bus surasti nauji savininkai. Mes ir kitos 

nevyriausybinės gyvūnų globos organizacijos, netaikančios sveikiems gyvūnams eutanazijos, 

laikome gyvūnus kol jiems bus surasti nauji savininkai, tačiau dėl didelio benamių skaičiaus  dažnai 

neturime pakankamai vietos perrimti tokių gyvūnų į savo globą. 

 

 Eutanaziją turi atlikti tik veterinarijos gydytojai ar kiti specialiai apmokyti asmenys. Procedūra turi 

būti atliekama naudojant tokius metodus, kurie sukelia gyvūnui greita sąmonės netekimą, 

nesukeliant skausmo ir kančios. Esame prieš bet kokius eutanazijos metodus ir būdus, kurie yra 

antihumaniški, sukeliantys gyvūnams skausmą ir kančią. 

Laukinių gyvūnų laikymas 

 Laukiniai/egzotiniai gyvūnai visiškai nėra tinkami laikyti kaip augintiniai. Laikyti laukinį gyvūną 
galima tik pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir tvarką. 
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