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Gyvūnus laikau jau dvidešimt septyneri metai. Nedidelė paukščių kolekcija peraugo į privačią zoo
sodybą, kurioje šiuo metu auginama apie dešimt laukinių gyvūnų rūšių. Ilgus metus bendradarbiauju su
Lietuvos, Latvijos, Rusijos sodais, bei privačiais augintojais. Nuo 2003 m. zoo sodyba įregistruota
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente. Gyvūnų deklaracijos teikiamos kasmet ir
kiekvienais metais ūkis yra tikrinamas: VMVT ir Kretingos rajono AAA. Per šį laikotarpį pažeidimų
nebuvo nustatyta, tik karts nuo karto buvo suteikiamos rekomendacijos, pastebėjimai į kuriuos buvo
atsižvelgiama ir jie buvo vykdomi.
2010 rugsėjo mėnesį Rygos zoologijos sodas dėl vietos trūkumo ieškojo naujų namų vienam
Japoniškosios makakos patinėliui. Kadangi Rygos sodo darbuotojai buvo apsilankę mano sodyboje ir
žinojo kokiomis sąlygomis yra auginami bei prižiūrimi gyvūnai, pasiūlė įsigyti šį gyvūną.
Gyvūnas atvyko 2010 m. lapkričio 27 dieną su visais reikalingais dokumentais ir identifikavimo
numeriu.
Šių metų rugsėjo 27 d. planinio patikrinimo metu buvau supažindintas su naujomis laukinių gyvūnų
laikymo taisyklėmis, kurios buvo priimtos 2011 06 30. Taikant šias taisykles, primatų šeimos atstovų,
kurie įvežti po 2009 metų, laikyti negaliu (nors, kai gyvūnai buvo įvežami aš prieš tai galiojusių
taisyklių nepažeidžiau) todėl man yra svarstoma taikyti nuobaudą, kuri numatyta LR ATPK 88/1.
Taikant šį straipsnį, įstatymas numato konfiskaciją bei piniginę baudą.
Apie susiklosčiusią situaciją informavau Rygos ZOO sodą, kuris rekomendavo perduoti gyvūną
privačiam zoologijos sodui (turinčiam oficialų statusą). Laikyti šį gyvūną Latvijoje nėra draudžiama ir
šitokiam veiksmui neprieštarauja ir Rygos ZOO sodas. Jeigu man bus taikoma konfiskacijos procedūra,
tai bus itin skaudus finansinis smūgis man kaip privačiam asmeniui. Sutikdamas su Lietuvos įstatymų
man taikomomis taisyklėmis, aš norėčiau atsisakyti šio gyvūno laikymo per tam suteiktą laiko tarpą
netaikant konfiskacijos procedūros, o tik baudą.
Prašau atsižvelgti į tai, kad aš geranoriškai sutinku su man įstatymo nustatytomis taisyklėms. Šis
pažeidimas buvo įvykdytas ne piktavališko intereso, o paprasčiausiai dėl nesusipažinimo su naujais
įstatymo pakeitimais: kai buvo atsivežtas šis gyvūnas, aš atitikau įstatymo nustatytas taisykles ir

nepažeidžiau jokio įstatymo. Be to prašau atsižvelgti į tai, kad esu II grupės invalidas. Nepaisant to, per
25 metus sugebėjau sukurti ūkį, kuris įtrauktas į regioninio parko lankytinų vietų sąrašą. Šis sodas
sukuria kad ir mažą, bet edukacinę bei rekreacinę erdvę, kuri praturtiną tiek Salantų regioninį parką,
tiek ir patį Salantų miestelį.
Prašau Jūsų, atsižvelgiant į aukščiau pateiktas priežastis, jeigu įmanoma netaikyti griežtų finansinių
sankcijų ir jeigu įmanoma suteikti laiko tarpą per kurį aš galėčiau atsisakyti šio gyvūno savarankiškai.
Tikiuosi, kad Jūsų vadovaujama organizacija atsižvelgs į šitą prašymą ir turės įtakos galutiniam
sprendimui, kuris bus priimtas 2011 11 10 d. 10 val ryto Kretingos r. aplinkos apsaugos agentūroje.
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