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Prašymas laikinai sustabdyti aukciono vykdymą ir užtikrinti gyvūnų gerovės klausimus
Š. m. sausio 21 d. Muitinės departamentas skelbia aukcioną ne Sąjungos prekių realizavimui.
Numatoma konkurso būdu parduoti penkis kilmės dokumentų neturinčius, galimai, špicų
veislės
šunis.
(konkurso
skelbimo
nuoroda:
https://lrmuitine.lt/web/guest/skelbimai/aukcionai/aukcionas?p_p_id=EXT_WPLISTPOSTS
&p_p_lifecycle=0&_EXT_WPLISTPOSTS_obj_id=090004d28012589b&fbclid=IwAR3Jqi
QasNXSa5cPh_4LvWXxoSvwI0_gwonnobWRIEfBnzI7JuTbwgRkd90).
Norėdami sužinoti, ar šie šunys yra sterilizuoti/kastruoti, kreipėmės el. paštu į LMNSC
Biologinės įvairovės priežiūros ūkio skyriaus vedėją, kuris nurodytas kaip už gyvūnus
atsakingas asmuo. Jis nurodė, kad tokios informacijos neturi, jo asmenine nuomone kastracija
gyvūnams nėra atlikta. Ši aplinkybė, mūsų nuomone, yra svarbi vertinant gyvūnų apsaugos
nuo galimai nelegalaus dauginimo grėsmę.
Turime pagrindo manyti, kad už mažesnę nei rinkos kaina siūlomi sveiki ir, galimai,
paklausios veislės, nekastruoti gyvūnai gali patraukti nelegaliai dauginimo veikla užsiimančių
fizinių ar juridinių asmenų dėmesį. Prašome būti socialiai atsakingais ir stabdyti
paskelbtą aukcioną iki kol bus suvaldytos grėsmės gyvūnų gerovei.
Daiktinių įrodymų, konfiskuotų į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis
prekių, neturinčių sąjungos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių 5 punktas numato,
kad ne Sąjungos prekės gali būti realizuotos ne tik aukciono ar konkurso būdu, bet ir
neatlyginantinai perduodant valstybės ar savivaldybių institucijoms ir kitoms įstaigoms.
Todėl rekomenduotume, pasikonsultavus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba,
gyvūnus perduoti atsakingoms prieglaudoms, kur gyvūnais galėtų pasirūpinti profesionalai ir
rastų jiems tinkamus šeimininkus. Jei visgi gyvūnai būtų parduodami, raginame visų pirma
garantuoti jų kastraciją/sterilizavimą arba sugriežtinti taisykles potencialiems aukciono
dalyviams.
Pastaraisiais metais viešumoje pasirodė visuomenę sukrėtusi informacija apie nelegalius šunų
veisimo punktus ir žiaurias gyvūnų laikymo bei dauginimo sąlygas. Esame įsitikinę, kad tiek
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privatus, tiek nevyriausybinis, tiek valstybinis sektorius turėtų prisidėti prie prevencinių
priemonių, apsaugančių nuo tokių atvejų pasikartojimo.
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