
 

 

Klausimynas prieš 

įsigyjant kačiuką


Planuojate įsigyti kačiuką? 

Šis klausimynas jums padės įsigyti sveiką ir 

draugišką kačiuką bei išvengti galimų  

problemų ateityje. 
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Įsigydami kačiuką turite suprasti, kad prisiimate atsakomybę už augintinį, 
kuris taps jūsų šeimos nariu vidutiniškai 14-ai metų ir kartais net ilgiau. 
Šeimininkas visada pageidauja katės, kuri pasitiki savimi ir jaučiasi patogiai 
būdama šalia žmonių. Tai, kaip atsakingai pasirenkate kačiuką, turi didelės 
įtakos katės gerovei per visą jos gyvenimą, o šeimininkui teikia malonumą 
turėti augintinį.

 

Nesvarbu, ar kačiuką perkate, ar priglaudžiate iš gyvūnų 
prieglaudos, nesvarbu, jis su kilmės dokumentai ar be jų - 
yra keletas aspektų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kad 
namo parsivežtumėte sveiką augintinį, kuris laimingai 
gyvens su jumis daugelį metų. Pagrindiniai principai, į 
kuriuos reikia atkreipti daugiausiai dėmesio:
• Sveikata
• Elgsena

Šiame dokumente apžvelgiama, ką 
galite sužinoti apie gyvūną dar prieš jį 
įsigydami. 

Pateikti klausimai yra gairės, kurios 
padės sužinoti svarbius dalykus, 
kurie gali turėti įtakos jūsų kačiuko 
sveikatai ir savijautai bei būsimiems 
santykiams su juo. Keliantys abejonių 
atsakymai neturi būti priežastimi kačiuko 
nepriimti į savo šeimą. Pasikliaudami 
surinkta informacija, suprasite ko tikėtis ir kokius 
veiksmus teks atlikti (pvz., skiepai, kastracija, 
nukirminimas).

Šį dokumentą sudarė „The Cat Group“ profesinės organizacijos 

(išvardytos dešinėje), besirūpinančios kačių gerove. Daugiau 

patarimų auginant katę galite rasti šių organizacijų svetainėse.

 homing charities have lots of older cats 

which need homes and which may even 
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ĮVADAS

www.thecatgroup.org.uk  
Battersea 

www.battersea.org.uk 

Blue Cross 

www.bluecross.org.uk 

British Small Animal Veterinary Association 

www.bsava.com 

British Veterinary Association 

www.bva.co.uk 

Cats Protection 

www.cats.org.uk 

Governing Council of the Cat Fancy 

www.gccfcats.org 

International Cat Care 

www.icatcare.org  

International Society of Feline 

www.icatcare.org/vets 

Mayhew 

www.themayhew.org 

PDSA 

www.pdsa.org.uk  

RSPCA 

www.rspca.org.uk  

Wood Green 

www.woodgreen.org.uk 

Nepamirškite, kad 

gyvūnų prieglaudose 

yra daug suaugusių ar 

vyresnio amžiaus kačių, 

kurioms reikalingi namai. 

Jos gali netgi labiau atitikti 

jūsų gyvenimo būdą nei 

jaunas kačiukas.



Dažniausiai pirmasis kontaktas su asmeniu ar organizacija, iš kurios 
planuojate įsigyti kačiuką, yra telefonu arba internetu. Bendraudami stenkites 
sužinoti kuo daugiau informacijos apie gyvūną. Atminkite, kad pamačius 
kačiuką gyvai, gali būti sunku atsispirti, todėl prieš susitinkant su būsimu 
augintiniu svarbu sužinoti kuo daugiau. 


„Išankstinis apsilankymas“ prieglaudose ar veislynuose, be jokių ketinimų 
pirkti ar priglausti, padės sumažinti stresą bei neapgalvotų sprendimų 
tikimybę.


1. KOKIO AMŽIAUS YRA KAČIUKAS?  

Kodėl tai svarbu? 

Kačiukai negali būti atskiriami nuo mamos anksčiau nei 8 savaitės nuo jų gimimo.





2. AR GALĖSITE PAMATYTI KAČIUKĄ KARTU SU MAMA? 

Kodėl tai svarbu? 

Būtinai prašykite pamatyti kačiuką kartu su mama. Tai padės išvengti atvejų, kuomet 

kačiukai yra nelegaliai veisiami, neteisėtai įvežti į šalį ar auginami be motinos. Ateityje, 

tokiam gyvūnui gali pasireikšti elgesio ar sveikatos problemos. Kiekvienas atvejis yra 

individualus, priklausomai nuo auginimo sąlygų ir kačiukų amžiaus.

Privatus asmuo. Šiomis sąlygomis gimęs kačiukas įprastai lieka su mama iki 8 savaičių amžiaus, kol 

iškeliauja į savo naujuosius namus. Todėl pamatyti jį su mama problemų kilti neturėtų.

Veislynas. Geros reputacijos veislyne gimęs kačiukas tikriausiai liks su mama iki 12 ar 13 savaičių 

amžiaus arba kol susiras naujus namus.

Prieglauda. Prieglaudose gausu kačiukų, kurie netekę mamos ir patenka į šias įstaigas. Kartais 8/9 

savaičių kačiukai jau gali būti nepriklausomi, nes į prieglaudą pateko jau nujunkyti nuo motinos. 

Prieglaudoms gelbstintys gyvūnų globėjai prižiūri kates, bei stengiasi, kad gyvūnas augtų namų 

aplinkoje, kol bus priglaustas.


3. AR KAČIUKAS AUGA KARTU SU MOTINA? 

Kodėl tai svarbu? 

Jauni kačiukai labai daug elgsenos aspektų mokosi iš savo mamos, todėl labai svarbu 

žinoti ar kačiukas augo kartu su motina.  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PRIEŠ ĮSIGYJANT KAČIUKĄ

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:



4. KUR KAČIUKAS GIMĖ IR KOKIOJE APLINKOJE AUGO TARP 2 

IR 9 SAVAIČIŲ AMŽIAUS? 

Kodėl tai svarbu? 

Idealu, kai gyvūnas gimsta įprastoje namų aplinkloje. Tokiu būdu jis pripranta prie 

įprastos namų buities ir dėl to nepatiria streso. Kačiukas gali bijoti įprastų namų 

aplinkos, jeigu nuo pat mažens šių dalykų nėra pažinęs. Taip dažniausiai nutinka, jeigu gyvūnas nuo pat 

gimimo augo veislyno narvuose, pašiūrėse ar lauko aptvare. Jautriausias laikas pasaulio pažinimui yra 

tarp 2 ir 9 savaičių amžiaus. Jei kačiukas praleidžia šią galimybę, jam niekada nebus visiškai jauku 

gyventi kaip naminei katei. Labai svarbu paklausti, kokios pastangos buvo dedamos suteikiant kačiukui 

tokią patirtį, ypač jei jis nebuvo auginamas įprastoje namų aplinkoje.

5. AR KAČIUKAS AUGA SU KITAIS SAVO BROLIAIS IR SESERIMIS?

Kodėl tai svarbu?

Augdamas kartu su kitais kačiukais, greičiau išmoksta įprasto katės elgesio. Tai taip pat 

padės ateityje sugyventi su kitomis katėmis. Kačiukai, turėję galimybę žaisti ir bendrauti su kitais 

kačiukais, labiau sąveikauja su žmonėmis ir nekanda ar nesibraižo žaisdami.

6. KAS ŽINOMA APIE KAČIUKŲ TĖVĄ?

Kodėl tai svarbu?

Svarbu žinoti kokio charakterio yra kačiuko tėvas. Charakterio ir elgsenos bruožai gali 

persiduoti palikuonims, todėl ši informacija gali būti labai naudinga. Dažnai įsigyjant 

neveislinius gyvūnus, informacija apie tėvą gali būti ir nežinoma.

7. AR KAČIUKAS DRAUGIŠKAS?

Kodėl tai svarbu?

Jeigu savininkas jus informuoja, kad kačiukas yra nervingas ar stresuojantis, tai gali 

signalizuoti apie priežiūros trūkumus. Galite iš anksto suprasti, ko tikėtis iš gyvūno 

pamačius jį gyvai.
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ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:



8. AR GYVŪNAS TEIGIAMAI REAGUOJA Į ŽMONES, VAIZDUS, 
KVAPUS IR GARSUS (pvz., dulkių siurblys, televizorius, nepažįstami 
žmonės)?

Kodėl tai svarbu?

Trumpas ir dažnas bendravimas su įvairiais žmonėmis (pvz., skirtingo amžiaus vyrais, moterimis ir 

vaikais), įskaitant švelnų glostymą, žaidimus, kačiukui ugdo pasitikėjimą žmogumi. Namai yra labai 

sudėtingas sensorinis pasaulis, kuriame gausu skirtingų vaizdų, kvapų, garsų ir pojūčių, kuriuos 

kačiukas turi mokėti priimti kaip įprastą jam aplinką.

9. AR KAČIUKAS ĖDA KIETĄ MAISTĄ?

Kodėl tai svarbu?

Įsigyjant, kačiukas turi būti pilnai nujunkytas nuo mamos (t.y. pilnai maitintis be motinos 

pieno).

10. AR KAČIUKAS BUVO DALINAI AR PILNAI MAITINAMAS IŠ 
BUTELIUKO?

Kodėl tai svarbu?

Iš buteliuko maitinami kačiukai visiškai kitaip priima žmogų, nei tie, kurie buvo maitinami 

katės. Tai gali turėti įtakos jo elgesiui ateityje, pvz., gyvūnas gali tapti labai reiklus, suirzęs gali sunkiau 

save kontroliuoti.

11.  AR KAČIUKAS SVEIKAS?

Kodėl tai svarbu?

Jeigu negalite pamatyti kačiuko gyvai, verta užduoti šį klausimą. Jei asmuo informuoja, kad 

kačiukas turi kokių nors sveikatos problemų, tai gali tapti priežastimi augintinio neįsigyti arba bent jau 

žinosite apie galimas problemas įsigijus. Jei kačiukas buvo gydomas, ar galima gauti ligos istoriją ar kitus 

medicininius išrašus?
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ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:



12.  AR KAČIUKAS YRA ILGAPLAUKIS?

Kodėl tai svarbu?

Įsigydami ilgaplaukę katę prisiimate atsakomybę už kailio priežiūrą ir kirpimą. Ilgaplaukės 

katės kailis lengvai veliasi, tai augintiniui sukelia nepatogumų. Neprižiūrint kailio reguliariai, augintinis 

patirs didelį stresą šukuojant, nes pats procesas gyvūnui nebus įprastas. Jeigu žinote, kad kažkuris iš 
kačiuko tėvų yra ilgaplaukis, labai didelė tikimybė, kad ir jų palikuoniai bus ilgo kailio. Ilgaplaukei katei 

reikalinga labai  intensyvi kailio priežiūra (kasdienis šukavimas).

13. AR KAČIUKAS PRIKLAUSO KONKREČIAI VEISLEI?

Kodėl tai svarbu?

Jei kačiukas yra iš dviejų tos pačios veislės tėvų, ar iš dviejų skirtingų veislių tėvų, tai gali 

turėti įtakos reikalingam priežiūros lygiui. Kai kurių veislių kailis yra labai tankus, 

reikalaujantis priežiūros, kitų kailis yra labai trumpas (ir juos gali tekti reguliariai maudyti), o 

kai kurie gali būti labiau reikalaujantys dėmesio ar triukšmingi (pavyzdžiui, Siamo katės). Taip pat 

augintinis galit turėti paveldimų defektų, susijusių su konkrečia veisle. Informaciją apie veislę pravartu 

žinoti iš anksto.

14. AR KAČIUKAIS TEIGIAMAI REAGUOJA Į ŠUNĮ?

Kodėl tai svarbu?

Jei auginate šunį, arba planuojate jį įsigyti ateityje, labai svarbu, kad kačiukas jaustųsi 

patogiai šuns draugijoje. Pasidomėkite, ar kačiukas yra matęs šunį ir kaip jis elgiasi šalia jo. 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ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

Atminkite, kad pamačius kačiuką gyvai, 

gali būti sunku atsispirti, todėl prieš 

susitinkant su būsimu augintiniu svarbu 

sužinoti kuo daugiau. 

Išankstinis apsilankymas prieglaudose 

ar veislynuose, be jokių ketinimų pirkti 

ar priglausti, padės sumažinti stresą bei 

neapgalvotų sprendimų riziką.



Papildomi klausimai, jei ketinate įsigyti kilmingą kačiuką iš veislyno.

1.AR KAČIUKAS YRA REGISTRUOTAS GAR (gyvūnų augintinių 
registre) IR KITUOSE OFICIALIUOSE REGISTRUOSE?

Kodėl tai svarbu?

Atsakingi veisėjai privalo kačiukus registruoti. Tik taip būsite tikri, kad perkate kilmingą ir veislės 

standartus atitinkančią katę. Perkant, pardavėjas turi išduoti kilmę patvirtininančius dokumentus bei 

skiepų pasą.

2. JEI SU PARDAVĖJU BENDRAUJATE INTERNETU, AR JIS 
ATSIUNTĖ JUMS KAČIUKO NUOTRAUKŲ?

Kodėl tai svarbu?

Jeigu pardavėjas teigia, kad parduoda veislinius kačiukus, paprašykite jų nuotraukos. 

Taip galėsite pasitikrinti, kad perkate tikrai konkrečios veislės kačiuką, o ne mišrūną. 

Internete nesunku rasti informacijos apie konkrečios veislės išvaizdos standartus. 

3. AR KAČIUKO TĖVAI NETURI PAVELDIMŲ LIGŲ, BŪDINGŲ 
KONKREČIAI VEISLEI? AR JIEMS ATLIKTI GENETINIAI TYRIMAI? 
AR KAČIUKAS BUVO TIRTAS DĖL PAVELDIMŲ LIGŲ?

Kodėl tai svarbu?

Kai išsirinkote sau patinkančią katės veislę, verta pasidomėti apie šios veislės būdingas paveldimas 

ligas. Vienos veislės yra labiau linkusios į ligų paveldėjimą, nei kitos, todėl įsivertinę galimas rizikas 

galėsite galutinai apsispręsti dėl norimos kačiuko veislės. Informacija apie kiekvienos veislės 

paveldimas ligas galima rasti čia: https://icatcare.org/advice/cat-breeds (informacija anglų k.)
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PRIEŠ ĮSIGYJANT VEISLINĮ KAČIUKĄ

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:



4. AR BENT VIENAS IŠ KAČIUKO TĖVŲ BUVO OPERUOTAS, SU 
TIKSLU PAŠALINTI AR KOREGUOTI VEISLĖS FIZINIUS 
TRŪKUMUS?

Kodėl tai svarbu?

Jeigu kačiuko tėvams chirurginiu būdu buvo šalinami ar koreguojami veislės fiziniai trūkumai, išlieka 

didelė tikimybė, kad šiuos trūkumus paveldės ir palikuonys. 

5. AR PLANUOJATE KAČIUKO PAGALBA UŽSIIMTI VEISIMU?

Kodėl tai svarbu?

Jeigu planuojate užsiimti veisimu, reiktų įvertinti ar kačiukas tikrai atitinka veislės 

standartus.  Atsakingas veisėjas kilmės dokumentuose gali nurodyti, kad gyvūnas nėra 

skirtas veisimui, taip užkirsdamas kelią plisti paveldimoms veislės ligoms. Veisimui skirtą kačiuką reikia 

atsirinkti itin atidžiai, nes būsite atsakingi už jo palikuonių sveikatą ir gerovę, įskaitant ligas, kurios gali 

būti paveldėtos.

 

NAUDINGOS NUORODOS 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ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

World Cat Federation 

wcf-online.de

Atstovas Lietuvoje - Alpha Catum

www.alphacatum.lt

FIFE

fifeweb.org 

Atstovas Lietuvoje - Bubastė
www.bubaste.lt 



Aspektai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį įsigyjant kačiuką. 

1. AR KAČIUKAS YRA SU MAMA? 

Kodėl tai svarbu? 

YPAČ svarbu pamatyti kačiuką su mama, kad įsitikintume, jog jis iš tikrųjų ten buvo 

auginamas, o ne importuotas ar veisiamas nelegaliai. (Išimtis gali būti gyvūnų prieglauda, kur kačiukas 

pateko jau be motinos, arba jei mama apgyvendinta naujuose namuose, kai kačiukai buvo  nujunkyti.)

2. AR KAČIUKŲ MOTINA YRA SVEIKA?

Kodėl tai svarbu?

Serganti motina gali nesirūpinti savo kačiukais , taip pat ligas perduoti jiems. Šis aspektas 

taip pat kelia susirūpinimą ir dėl šeimininko pastangų gyvūno priežiūroje. Būtinai 

pasidomėkite ar motina yra paskiepyta, nukirminta ir nublusinta.

3. KAIP MOTINA BENDRAUJA SU ŽMONĖMIS BEI SAVO KAČIUKAIS?

Kodėl tai svarbu?

Laiminga, savimi pasitikinti ir noriai su žmonėmis bendraujant katė dažniausiai užaugina 

draugiškus ir sveikus kačiukus.

4. AR APLINKOJE AUGA DAUGIAU KITŲ KAČIŲ?

Kodėl tai svarbu?

Didesnis auginamų kačių skaičius vienoje vietoje  kelia riziką užkrečiamų ligų plitimui. Tai taip 

pat apsunkina galimybes išlaikyti aplinką švarią. Auginant daugiau kačių, labai sunku 

kiekvienai iš jų skirti vienodai dėmesio. Tai gyvūnui gali kelti stresą, ko pasekoje silpsta jo imunitetas.
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ĮSIGIJIMAS

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:



5. AR KAČIUKO APLINKA, KURIOJE JIS AUGA, YRA ŠVARI?

Kodėl tai svarbu?

Palaikant švarą kačiukų aplinkoje užkertamas kelias ligų plitimui. Verta atkreipti dėmesį į 
vandens ir maisto dubenėlius, kraiko dėžutes ir bendrą aplinkos švarą. Pastebint ryškių 

trūkumų, galima daryti prielaidą, kad savininkas deda labai mažai pastangų kačių gerovei bei sveikatai. 

6. AR KAČIUKAS ATRODO SVEIKAS? 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ATSAKYMAS:

Ar jo ausys švarios? 
Ausyse neturėtų būti purvo 

ar apnašų.


TAIP /  NE

Ar kailis švarus ir 

nublusintas? 
Kačiukui turi būti atliktas 
nublusinimas. Oda neturi 
atrodyti paraudusi ir kačiukas 
neturi intensyviai kasytis.


TAIP /  NE

Ar kačiukas neturi 

judėjimo problemų? 
8  savaičių amžiaus kačiukai 

turi pilnai judėti ir būti 
aktyvūs.


TAIP /  NE

Ar kačiuko akys švarios ir 

ryškios? 
Akyse neturi būti nešvarumų, 
ašarojimo ar spalvos pokyčių.


TAIP /  NE

Ar kačiuko nosis švari? 
Nosis turi būti švari, be išskyrų.


TAIP /  NE

Ar švari kačiuko išangė? 
Išangė turi būti švari. Jei kačiukas 
turi virškinimo problemų, tai sukelia 
viduriavimą. To pasekoje išangė 
gali būti paraudusi. 


TAIP /  NE

Ar kačiukas yra aktyvus? 
Jei kačiukas atrodo vangus ar 
mieguistas, tai gali reikšti sveikatos 
problemas.


TAIP /  NE

Tai yra bendri kačiuko sveikatos požymiai, kurie parodo, kaip gerai jis buvo prižiūrimas. Nors 
keletas blusų kalyje nebus svari priežastis atsisakyti augintinio, tačiau verta žinoti, kad kačiukas 
jų turi ir reikės imtis naikinimo. Virškinimo sutrikimai, ašarojančios akys ar judėjimo problemos 
gali būti rimtesni požymiai ir paskatinti rimtus apsvarstymus dėl įsigijimo. Taip pat atkreipkite 
dėmesį į kitų, kartu augančių kačiukų sveikatą, ar jie neturi panašių problemų.



7. AR KAČIUKAS:
    buvo nukirmintas? TAIP / NE
    buvo nublusintas? TAIP / NE

Kodėl tai svarbu?

Tam tikrais atvejais, guvūnas gali būti nenublusintas ar nenukirmintas. Tuomet verta 

pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju dėl šių procedūrų atlikimo. Jei procedūros buvo jau atliktos, 

pasidomėkite kada ir kokie preparatai buvo naudojami.

8. AR KAČIUKAS BUVO PASKIEPYTAS?

Kodėl tai svarbu?

Jei įsigyjate kačiuką iš atsakingo veislyno, jis grečiausiai bus 12/13 savaičių amžiaus bei 

paskiepytas visomis reikalingomis vakcinomis. Jie perkate neveislinį 8/9 savaičių amžiaus 

kačiuką, jis gali būti ir neskiepytas. Kai kuriose prieglaudose augantys gyvūnai jau būna 

paskiepyti pirmąja vakcina. Jei kačiukas nėra skiepytas ar skiepytas tik dalinai, prisiimate atsakomybę 

augintinį pilnai vakcinuoti nuo visų ligų. Jei kačiukas buvo vakcinuotas, būtinai prašykite skiepų paso.

9. AR KAČIUKAS YRA STERILIZUOTAS?

Kodėl tai svarbu?

Jei kačiuką įsigysite iš veislyno ar prieglaudos, jis jau gali būti sterilizuotas. Sterilizaciją 

galima atlikti kačiukui, ne anksčiau, nei jam sueina 4 mėnesiai. Katės paprastai bręsta apie 

5–6 mėnesių amžiaus, nors ryškių išvaizdos pokyčių ir nematyti. Labai svarbu juos sterilizuoti, kad būtų 

išvengta nepageidaujamo nėštumo.

10. AR KAČIUKAS YRA ČIPUOTAS?

Kodėl tai svarbu?

Mikročipas yra pats geriausias gyvūno identifikacijos būdas. Jeigu augintinis pasimestų, 

mikročipo pagalba jį surastumėte daug greičiau. Čipavimo procedūra nėra sudėtinga, todėl 

tai galite atlikti bet kurio vizito veterinarijos klinikoje metu. Jeigu kačiukas jau yra čipuotas, 

būtinai prašykite tai patvirtinančių dokumentų. Juose rasite mikročipo unikalųjį numerį. 
Įsigiję kačiuką, jį užregistruokite savo vardu. Nepamirškite atnaujinti mikročipo duomenis, jei keičiate 

gyvenamąją vietą ar telefono numerį. 

Klausimynas įsigyjant kačiuką
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KITA INFORMACIJA:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:



11. KOKĮ MAISTĄ ĖDA KAČIUKAS?

Kodėl tai svarbu?

Kačiuko aplinkos pokyčiai naujuose namuose jam gali kelti nemažai streso. Svarbu 

išlaikyti keletą aspektų, prie kurių kačiukas yra įpratęs, pvz., maistas. Tai šiek tiek 

sumažins stresą jūsų naujam augintiniui. Paprašykite savininko duoti kačiukui įprasto 

maisto bent keletui dienų, kol jo įsigysite patys.

  

12. KOKS KRAIKAS NAUDOJAMAS?

Kodėl tai svarbu?

Siekiant sumažinti augintinio stresą naujuose namuose, rekomenduotina naudoti to pačio 

gamintojo kraiką, bei kuo panašesnę ar tokią pačią kraiko dėžutę. Tai padės kačiukui 

greičiau atpažinti naują tualeto zoną. Paprašykite savininko šiek tiek įprasto kraiko, kol jo įsigysite patys.

13. AR KAČIUKAS:
jus lengvai prisileidžia? TAIP / NE
leidžiasi paiimamas ant rankų ir glostomas?TAIP / NE
žaidžia su jumis? TAIP / NE

Kodėl tai svarbu?

Iš pradžių, kačiukas su nauju žmogumi gali elgtis labai atsargiai, ir tai yra visiškai normalu. Tačiau 

atsipalaidavęs jis taps žaismingas ir aktyvus.

14. AR KAČIUKAS NERVINGAS DĖL JŪSŲ BUVIMO ŠALIA?

Kodėl tai svarbu?

Jei kačiukas, jums esant šalia, negali atsipalaiduoti ir vis tiek jaučiasi įsitempęs ir nervingas, 

tai reiškia, kad jis greičiausiai ir liks tokio būdo. Tai gali reikšti, kad tokiam kačiukui reikia 

aplinkos, kurioje jis jaustųsi saugus - tai gali būti namai, kuriuose nėra daug vaikų ir kitų 

gyvūnų.

Klausimynas įsigyjant kačiuką
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ATSAKYMAS:

ATSAKYMAS:

KITI PASTEBĖJIMAI:

ATSAKYMAS:



15. AR KAČIUKAS JŪSŲ BIJO, SLEPIASI, ŠNYPŠČIA, URZGIA JEI 
PRIEINATE ARČIAU?

Kodėl tai svarbu?

Labai gerai pagalvokite apie tokio kačiuko įsigijimą. Didelė tikimybė, kad toks kačiukas 

niekada netaps daugišku augintiniu. Jam niekada nebus patogu būti naminiu gyvūnu ir tai 

nuolat kels papildomą stresą. Jeigu labai sunku atsispirti, pagalvokite apie kačiuko gerovę ir gyvenimo 

kokybę ateityje. 

Klausimynas įsigyjant kačiuką
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ATSAKYMAS:

Kontaktinė pardavėjo informacija 

Vardas, pavardė: 

             

Adresas: 

Tel: 

El. paštas: 

             

Patarimas 
Savininko paprašykite kačiuko žaislo ar 

gulto, kuris turėtų pažįstamą kvapą. 

Augintinis jausis ramiau keliaujant į naujus 

namus, bei greičiau adaptuosis prie naujos 

aplinkos. Kačiuką gabenkite narve, kurio 

viršus būtų nuimamas, taip kačiukas jaus 

mažiau streso išimant iš narvo.

Daugiau naudingos informacĳos 

apie kačių įsigĳimą bei priežiūrą 

rasite šiuose puslapiuose:

World Cat Federation

wcf-online.de

Atstovas Lietuvoje - AlphaCatum

www.alphacatum.lt

FIFE

http://fifeweb.org 

Atstovas Lietuvoje - Bubastė
www.bubaste.lt 

Battersea 

www.battersea.org.uk 

Blue Cross 

www.bluecross.org.uk 

British Small Animal Veterinary Association 

www.bsava.com 

British Veterinary Association 

www.bva.co.uk 

Cats Protection 

www.cats.org.uk 

Governing Council of the Cat Fancy 

www.gccfcats.org 

International Cat Care 

www.icatcare.org  

International Society of Feline 

www.icatcare.org/vets 

Mayhew 

www.themayhew.org 

PDSA 

www.pdsa.org.uk  

RSPCA 

www.rspca.org.uk  

Wood Green 

www.woodgreen.org.uk 




