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DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ PANČIOJIMO 

 

 

Lietuvos ūkininkų sąjungos (toliau – LŪS) rugsėjo 5 d. vykusio išplėstinio prezidiumo 

posėdžio metu buvo svarstomas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštas dėl nuomonės 

pateikimo, kuriuo Žemės ūkio ministerija siūlo teisiškai uždrausti ūkinių gyvūnų (arklinių šeimos 

gyvūnų, galvijų) pančiojimą. Balsuojant LŪS nariai nusprendė tokiai iniciatyvai nepritarti. 

LŪS narių nuomone, arklinių šeimos gyvūnų, gyvulių pančiojimas šiandienos Lietuvos 

ūkininkavimo praktikoje yra retas reiškinys. Ūkininkai atkreipia dėmesį, kad negalima iš vienetinio 

atvejo daryti apibendrinančių išvadų ir griežtinti bendrų taisyklių bei reikalavimų, imant vienetinį 

pavyzdį bei apibendrinant jį kaip visuotinai dažnai sutinkamą ar pasikartojančią situaciją kaime. 

Tad tokio lygio klausimo nederėtų kelti į nacionalinį lygmenį ir apibendrinti kaip nuolatos veikiantį 

reiškinį ir tokiu būdu siūlyti griežtinti ūkininkavimo sąlygas. Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimai 

jau yra pakankamai griežti ir dar daugiau jų griežtinti nereikėtų. Derėtų atitinkamoms institucijoms 

pilnai atlikti savo darbą užtikrinant jau esamų reikalavimų laikymosi kontrolę, o ne siūlyti įvedinėti 

naujus draudimus.  

Gyvūno laisvės suvaržymas jį pančiojant, ūkininkui yra priemonė, norint sutramdyti, 

apriboti ūmaus būdo gyvulį, tokiu būdu apsisaugoti ar apsaugoti aplinkinius nuo galimų traumų, 

nelaimingų įvykių. Be priežasties, sąmoningas ūkininkas specialiai savo gyvulių nepančioja. Tokia 

galimybe jis naudojasi išimtiniais atvejais. Pavieniai pančiojimai galimi, atsižvelgiant į gyvulio 

elgseną, jo galimai keliamus pavojus aplinkiniams. Reikia atsiminti, kad galvijai gyvulininkystės 

ūkyje yra padidintos rizikos faktorius. Ūkininkas, dirbdamas prie gyvulių, turi turėti maksimalų 

priemonių rinkinį kylančiai rizikai valdyti ir išvengti nelaimingų ar mirtinų sužalojimų.  

Kilus įtarimams, kad gyvulys yra kankinamas jį netinkamai ar nuolatinai pančiojant, derėtų 

elgtis įstatymo nustatyta tvarka ir su seniūnijos ar rajono specialistais išsiaiškinti vietoje, pas 

ūkininką, dėl elgsenos su gyvuliais ir spręsti klausimus vietoje. Manome, kad Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai turi pakankamai priemonių užkardyti piktnaudžiavimo 

atvejus. 
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