
2018 m. balandžio 5 d. 14:27, Rolandas Žukas <rolandas.zukas@vmvt.lt> rašė: 

 
Laba diena, 
Kada galėsite paskambinkite, gavome jūsų 2018 m. balandžio 5 d. prašymą dėl Antano Šaulio 
ūkio,  padėties. Yra pradėtas Lazdijų Policijos komisariate ikiteisminis tyrimas dėl netinkamo šėrimo, 
girdymo , laikymo ūkyje ęsamų 16 arklių adresu Teizininkų k., Šventežerio sen., Lazdijų r.sav., ko 
gero gaus piniginę baudą. Pamastykite, gal kartais kas nupirktų kelis arklius iš jo-yra ir jauniklių,nes 
vienas iš isprendimo būdų yra ir arklių skaičiaus mažinimas, ir šėrimo gerinimas. Gyventojai siūlo 
tikrinti jo psichinę būseną , ar gali su tokiu mąstymu žmogus laikyti arklius –iš vis gyvūnus, tačiau kaip 
aiškinausi tarnyboje-supratau kad to iniciuoti be žmogaus sutikimo negaliu. Vėl seniūnijoje kalbėjome 
gal atsirastų žmogus, kuris jam padėtų- tačiau nieks nesutinka-neatsiranda žmogus. 
  
  
Vyr.vet.gydytojas-inspektorius Rolandas Žūkas 

  
Tel. 8 674 19771 arba 8 318 51693 

 

Laba diena, Rolandai, 
 

mes pageidautumėme šią situaciją bei galimus sprendimo būdus aptarinėti raštu. 
Iš Jūsų atsiųsto laiško mums kilo nemažai klausimų. 
Pateikite prašau atsakymus:  
„Yra pradėtas Lazdijų Policijos komisariate ikiteisminis tyrimas dėl netinkamo šėrimo, girdymo 
, laikymo ūkyje ęsamų 16 arklių“ 

  
Nurodyti tikslią datą kada ir kokiu tikslu buvo pradėtas šis tyrimas?  
  
Prašome nurodyti tikslią datą, kada buvo atliktas VMVT inspektorių patikrinimas Antano Šaulio ūkyje 
ir pateikti šio patikrinimo metu nustatytų pažeidimų išrašą. Prašome įvardinti, kurie šių pažeidimų 
sąlygojo pradėti ikiteisminį tyrimą? 

  
Nurodyti tyrėjo arba kito asmens galinčio patvirtinti pradėto ikiteisminio tyrimo faktą vardą, pavardę ir 
kontaktinius duomenis. 
  
„netinkamo šėrimo, girdymo, laikymo ūkyje“ 
  
Kuo remiantis VMVT inspektorių patikrinimo metu buvo padaryta išvada, kad arklių šėrimas, girdymas 
bei laikymo sąlygos ūkyje yra netinkamos? Pateikti arklių laikymo ir priežiūros sąlygas 
reglamentuojantį dokumentą. 
  
Turime informacijos, kad dalis ūkyje laikomų arklių neturi nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų 
ir nėra žymėti mikroschemomis. Ar šie pažeidimai yra užfiksuoti patikrinimo metu ir bus imtasi 
priemonių? 

  
„ko gero gaus piniginę baudą“ – 

  
Kaip galėtume sekti tyrimo eigą ir nedelsiant sužinoti apie Antanui Šauliui skirtas administracines 
priemones? 

  
Kuo remiantis darote prielaidą, kad Antanui Šauliui bus skirta piniginė nuobauda, o ne kitokio 
pobūdžio sankcija už nustatytus pažeidimus? 

  
Pateikti dokumentą, kuriame būtų apibrėžtos ir skaičiais įvertintos piniginės baudos už gyvūnų 
priežiūros ir laikymo sąlygų pažeidimus. 
  
„Pamastykite, gal kartais kas nupirktų kelis arklius iš jo-yra ir jauniklių,nes vienas iš 
isprendimo būdų yra ir arklių skaičiaus mažinimas, ir šėrimo gerinimas“ – 
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Koks specialistas ar specialistai ir kuo remiantis gali pateikti įvertinimą kokį kiekį gyvūnų Antanas 
Šaulys turi galimybę tinkamai prižiūrėti? Ir ar iš vis gali atsižvelgiant tiek į metines pajamas, tiek ir 
psichologinę būklę. 
  
Prašome įvardinti ir kitus svarstomus gyvūnų nepriežiūros atvejo Antano Šaulio ūkyje sprendimo 
būdus. Ar šie visi būdai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos yra vertinami kaip lygiavertis šio 
gyvūnų nepriežiūros atvejo sprendimas? 

  
Ar arklių skaičiaus mažinimas yra numatytas kaip vienas iš šios gyvūnų nepriežiūros situacijos 
sprendimo būdų tik esant galimybei gyvūnus perleisti naujam savininkui už finansinį atlygį? 

  
„Gyventojai siūlo tikrinti jo psichinę būseną , ar gali su tokiu mąstymu žmogus laikyti arklius –
iš vis gyvūnus“ 

  
Ar jūsų manymu psichinė gyvūno savininko būklė yra reikšmingas veiksnys gyvūnų konfiskacijos 
procese? Ar Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siektų inicijuoti tokio pobūdžio tyrimą esant tam 
teisinėms galimybėms?  
  
Lauksime Jūsų atsakymų į aukščiau pateiktus klausimus bei atsakymo į vakar dienos siųstą raštą. 
 
Pagarbiai, 
  
Rūta Matukonytė 
Žirgų globos asociacija/Horse Protection Society 
+370-645-50723 
  
Atsakingas požiūris į žirgų gerovę - www.zga.lt 
Spausk ir Padėk dabar smurtą, badą ir išnaudojimą patyrusiems žirgams - http://zga.lt/#donate 
Ateik ir prisidėk protu ir širdimi - http://zga.lt/#volunteer 
Tapk mūsų draugu www.facebook.com/zirgugloba 
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