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Apie organizaciją
Žirgų globos asociacija įkurta 2007 metais. Tuomet Visagino rajone ūkininkas į mišką
paleido daugiau kaip 30 arklių bandą. Didžioji jos dalis krito nuo bado. Reaguojant į šį atvejį ir
buvo įkurta asociaciją, išpirkti trys sunkios būklės arkliai ir bandyta kuo skubiau suteikti
pagalbą. Vienas deja krito dėl ilgo badavimo išsivysčius vidaus organų nepakankamumui.
Likusius du išgelbėti pavyko, jie vėliau sėkmingai surado naujus namus.
Šią istoriją laikome pradžia, nes suformuota organizacijos veiklos kryptis – globoti nuo
bado, smurto ir išnaudojimo išgelbėtus žirgus. Tačiau vien gelbėti neprižiūrėtus žirgus ir reaguoti
tik į pasekmes – nėra vienintelė išeitis ir net ne pats geriausias kelias, todėl dedame daug
pastangų vykdyti edukacinę veiklą, kurios pagrindinis tikslas - kelti žmonių sąmoningumą žirgų
auginimo klausimais. Rengiame seminarus, labdaros renginius, bendraujame su ūkininkais,
žirgynais, kviečiame žmones atvykti pas mus ir gyvai pabendrauti su mūsų globojamais
gyvūnais.
Labai gaila, bet Lietuvoje vis dar labai dažnai susiduriama su daugeliu neprižiūrimų žirgų
atvejų, o priežastys įvairios: nežinojimas, lėšų stygius, požiūris į gyvūną, kaip į daiktą ar pinigų
generavimo mašiną.
Nors žirgas, atrodo, didelis, stiprus gyvūnas, tačiau iš tikrųjų yra labai jautrus bei lengvai
pažeidžiamas fiziškai ir psichologiškai.
Ypatingai didelė problema šalies provincijoje. Vyrauja primityvus požiūris į gyvūną, kad
jam nereikia ypatingos priežiūros ar ypatingų sąlygų, jis gali gyventi bet kaip. Todėl esame
įsitikinę, kad visuomenės švietimas ir bendravimas su žirgų augintojais, laikytojais, mėgėjais ar
žmonėmis tiesiog besidominčiais šiais gyvūnais – vienas iš svarbiausių organizacijos veiklos
krypčių.

Apie projektą
Sakoma, kad žirgas turi penkias širdis: vieną krūtinėje ir po vieną kiekvienoje kanopoje.
Šiuo posakiu patvirtinama, kad žirgo sveikata bei jo produktyvumas labai priklauso nuo kanopų
būklės. Žirgui gyvybiškai svarbu, kad kanopos būtų tinkamai prižiūrimos: nuolatos profesionaliai
drožiamos.
Deja, daugiau nei pusė visų skundų dėl nepriežiūros atvejų, kuriuos gauna Žirgų globos
asociacija, yra neprižiūrimos kanopos. Kai kurie žirgų augintojai stokoja elementarių kanopų
priežiūros žinių ir galvoja, kad kanopų tvarkyti visai nereikia arba užtenka jas sutvarkyti vieną/du
kartus metuose. Neretai pasitaiko netgi atvejų, kai kanopos yra tiesiog kirviu apkapojamos. Todėl
yra akivaizdu, kad žmonės iš tiesų stokoja, kartais net elementarių žinių apie kanopų priežiūra, o
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gyvūnai, kurių kanopos yra netvarkomos arba tvarkomos nereguliariai/neprofesionaliai yra
pasmerkti ilgalaikėms kančioms arba net žūčiai.
Pagrindinis projekto tikslas - suteikti kuo daugiau informacijos apie kanopų tvarkymo
svarbą žirgų augintojams, laikytojams ar tiesiog mėgėjams visoje Lietuvoje. Bei pagal galimybes
kuo skubiau padėti žirgams, kurie patiria didžiulį diskomfortą ir skausmą dėl nesutvarkytų
kanopų.
Projektu pirmiausia sprendžiamas opiausias klausimas – žirgų sveikatos ir gerovės
užtikrinimas. O taip pat vykdyti edukaciniai seminarai visoje Lietuvoje, suteikiantys daug
naudingos ir profesionalios informacijos žirgų savininkams, laikytojams ar tiesiog
besidomintiems šiais gyvūnais.

Projekto įgyvendinimas
Iš pradžių projektas buvo nukreiptas vien tik į tiesioginę pagalbą arkliams, kurių kanopos
buvo stipriai apleistos. Nuvykus pagal kreipimąsi arba gautą informaciją dėl ilgą laiką
netvarkomų ir apleistų kanopų, jos buvo sutvarkomos, o savininkams suteikiama informacija
apie kanopų tvarkymo svarbą.
Vėliau projektas buvo nukreiptas edukacine linkme, kad žmonės iš tiesų semtųsi taip
reikiamų ir trūkstamų žinių apie žirgų kanopų tvarkymą. Buvo organizuojami seminarai, kuriuos
vedė didelę patirtį turinti kalvė Vita Jašinauskaitė. Iš viso buvo surengti aštuoni seminarai visoje
Lietuvoje: du Vilniuje, du Kaune, ir po vieną Darželiuose, Varėnos raj., Palangoje, Šiauliuose ir
Utenoje. Iš viso į seminarus atvyko ir jų išklausė 160 žirgų augintojų laikytojų ir mėgėjų. Tai
buvo penkių valandų seminarai, kurie susideda iš teorinės ir praktinės dalies.

3

SEMINARO DATA

SEMINARO VIETA

DALYVIŲ SKAIČIUS

2017.05.20

Vilnius

13

2017.07.02

Darželių km., Varėnos raj.

11

2017.08.06

Palanga

22

2017.10.21

Šiauliai

19

2018.03.04

Kaunas

25

2018.05.12

Vilnius

19

2018.07.22

Kaunas

26

2018.09.08

Utena

25

Seminarai turėjo itin didelį susidomėjimą ir pasisekimą. Su kiekvienu seminaro,
norinčiųjų jame dalyvauti tik daugėjo, deja tačiau dėl seminarų produktyvumo turėjome dalyvių
limitą, todėl ne visus norinčius galėjome priimti. Ne vienas žirgo savininkas pakeitė savo požiūrį
į kanopų tvarkymą bei suteikė geresnį ir komfortiškesnį gyvenimą savo augintiniui. O
svarbiausia praplėtė žinias ne tik kanopų tvarkyme, bet ir bendravime su žirgu, jo pažinime ir
supratime.
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4

5

6

Projekto biudžetas

7

Projekto partneriai

8

