AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMŲ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, PARDUOTI PAVOJINGUS ŠUNIS
IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
2013 m. birželio

3 d. Nr. A-437

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 112-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108–2728; 2012, Nr. 122–6126) 3 straipsnio 10 dalies 5 punktu,
8 straipsnio 3 dalimi:
1. T v i r t i n u Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis išdavimo
tvarką (pridedama).
2. N u r o d a u Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių vyriausiajai specialistei Jolantai
Šiurkuvienei paskelbti apie šio įsakymo priėmimą vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto
svetainėje.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus pareigas

Algirdas Bučys

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. birželio d. įsakymu Nr. A-

LEIDIMŲ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, PARDUOTI
PAVOJINGUS ŠUNIS IŠDAVIMO
TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis išdavimo tvarka (toliau –
Tvarka) reglamentuoja leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Akmenės
rajono savivaldybėje išdavimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos
įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108–2728; 2012, Nr. 122–6126), Lietuvos Respublikos valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 „Dėl Pavojingų
šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei
kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 41-2032).
3. Tvarka taikoma fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams
(toliau–asmuo), kurie į Lietuvos Respubliką įveža, Lietuvos Respublikoje įsigyja, laiko, veisia
pavojingus šunis ir jais prekiauja, išskyrus asmenis, gyvenančius kitose šalyse ir keliaujančius per
Lietuvos Respubliką tranzitu ar laikinai atvykstančius į šalyje organizuojamus renginius su
gyvūnais.
4. Pavojingų šunų veislių sąrašas yra patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 ,,Dėl Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo
patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 4-157).
5. Tvarkos įgyvendinimą ir kontrolę vykdo Akmenės rajono savivaldybės administracijos
(toliau – Savivaldybės administracija) Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius.
II. REIKALAVIMAI IR RIBOJIMAI LEIDIMUI GAUTI
6. Asmuo, norintis įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingos veislės šunį, turi gauti
leidimą.
7. Leidimai išduodami Akmenės rajono savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims.
8. Leidimai yra išduodami, jei pavojingas šuo:
8.1. paskiepytas ar nepraėjo daugiau nei 3 mėnesiai nuo datos, kai būtinas kartotinis
skiepijimas;
8.2. yra registruotas ir identifikuotas.
9. Leidimai neišduodami asmenims:
9.1. jaunesniems nei 18 metų;
9.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar
psichinės ligos;
9.3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba
nepanaikintas;
9.4. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais 9.2 ir 9.3 punktuose.
III. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
10. Leidimui gauti asmuo Savivaldybės administracijos interesantų priimamajame „vieno
langelio“ patalpose turi pateikti:

10.1. nustatytos formos prašymą (Tvarkos 1 priedas);
10.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
10.3. asmens gyvenamosios vietos, kurioje bus laikomas pavojingas šuo, deklaravimo
dokumentus;
10.4. pažymas, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos
priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
10.5. pažymas, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius
smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
10.7. šuns kilmės dokumentus;
11.9. pažymą apie skiepus;
10.10. pažymą apie šuns registravimą ir identifikavimą.
11. Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui gauti,
pateikimo dienos.
12. Nustatytos formos leidimus (Tvarkos 2 priedas), užregistruotus Savivaldybės
administracijos dokumentų valdymo sistemoje, išduoda, jų galiojimą sustabdo ir panaikina
Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
13. Leidimo galiojimas sustabdomas:
13.1. kai nustatoma, kad buvo pažeisti Tvarkos reikalavimai;
13.2. kai nustatomi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu
patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir
kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai;
13.3. mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį.
14. Leidimas panaikinamas:
14.1. kai atsakingas asmuo pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;
14.2. mirus šuns savininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti
leidimą laikyti pavojingą šunį;
14.3. kai per nustatytą terminą nepašalinami Tvarkos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus įsakymu Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo,
prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo
pažeidimai.
15. Apie leidimo panaikinimą ir (ar) sustabdymą informuojamas asmuo, kuriam buvo išduotas
leidimas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir (ar) kita Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliota institucija.
16. Panaikinus leidimą, organizuojama šuns konfiskacija, o asmuo gavęs raštą apie leidimo
galiojimo panaikinimą, per 5 darbo dienas grąžina leidimą Savivaldybės administracijos direktoriui
ar jo įgaliotam asmeniui.
IV. ATSAKOMYBĖ PAŽEIDUS TAISYKLES
17. Tvarką pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Jei leidimą išduoti atsisakoma, pareiškėjui raštu nurodoma atsisakymo priežastis ir
galimybė šį atsisakymą skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________________________________

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti
pavojingus šunis išdavimo tvarkos
1 priedas

Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, PARDUOTI (reikalingą pabraukti)
PAVOJINGUS ŠUNIS
_____________

(Data)
Naujoji Akmenė
1. Atsakingo asmens
kodas, juridinio
asmens kodas:

2. Asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas

3. Atsakingo asmens
3.1. Gatvės pavadinimas
gyvenamoji vieta,
buveinės adresas:
(seniūnija, gyvenvietė)
3.4. Namų telefonas

3.2. Namo
(pastato) Nr.

3.5. Mobilus telefonas

4. Šeiminė padėtis

4.1. Šeima:

4.2. Nepilnamečiai vaikai:

4.3. Kartu gyvenantys asmenys:

Vedęs

Neturiu

Sutuoktinis (-ė)

Nevedęs

Vienas

Tėvai

Išsiskyręs (-usi)

Du ir daugiau

Seneliai

Ištekėjusi

Brolis

Netekėjusi

Sesuo
Kiti

5. Pavojingo šuns
veislė

5.1. Pavojingo šuns veislė:
Amerikiečių Stafordšyro terjeras
Stafordšyro bulterjeras
Amerikiečių buldogas
Argentinos dogas
Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)
Kangalas (Turkų aviganis)
Kaukazo aviganis
Pietų Rusijos aviganis

6. Pateikti dokumentai

3.3. Buto
(patalpos) Nr.

________
(nurodyti skaičių)

šuniui įsigyti

Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija* ..... lapas (-ų);
Asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, deklaravimo
dokumentų kopija*, ....... lapas (-ų);
Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą
dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos, ....... lapas (-ų);
Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos
įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos, ....... lapas (-ų);
Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba
kad teistumas išnykęs ar panaikintas, ....... lapas (-ų);
Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius
nusikaltimus arba kad teistumas išnykęs ar panaikintas, ....... lapas (-ų);

6.1. Šuniui laikyti

Papildomai pateikiami dokumentai:
Pažyma apie skiepus, ....... lapas (-ų);
Pažymos apie šuns registravimą, identifikavimą kopija, ........ lapas (-ų);

6.2. Jei šuo yra
įvežamas

Šuns kilmės dokumento kopija*, ....... lapas (-ų);
Tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo su įrašytu identifikavimo
numeriu kopija*, ........ lapas (-ų);

6.3. Kiti pateikiami
dokumentai

*- pateikiami dokumentų originalai, kurie turi būti grąžinti atsakingam asmeniui
Patvirtinu, kad pateikti duomenys ir dokumentai yra teisingi.
_____________
(parašas)

_________________________
(vardas ir pavardė)

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti
pavojingus šunis išdavimo tvarkos
2 priedas
(Leidimo forma)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
LEIDIMAS
ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, PARDUOTI PAVOJINGUS ŠUNIS
_________Nr. ________
Naujoji Akmenė
Atsakingam asmeniui____________________________________________________
(Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
l e i d ž i a m a pavojingus šunis:
□ įvežti
□ įsigyti
□ laikyti
□ veisti
□ parduoti
nurodytu adresu ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________
(Pareigos)

_______________
(Parašas)

_______________________
(Vardas, pavardė)

