PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A-525
LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI
PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI IŠDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimo
Šiaulių mieste tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos leidimų išdavimo tvarką Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje nuolat
gyvenantiems asmenims (fizinis asmuo) arba norintiems laikyti (juridinis asmuo, kita organizacija
ar jų filialai) pavojingą šunį.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 8 straipsnio 5 ir 10 dalimis bei 3
dalies 4 punktu, Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir
kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 (Žin.,
2013, Nr. 41-2032), 5, 6, 7 punktais.
3. Leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau –
Leidimas) išduoda Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos
skyrius (toliau – Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyrius).
4. Leidimai neišduodami asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymu draudžiama juos išduoti.
II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA
5. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norintys gauti Leidimą, Viešosios
tvarkos ir civilinės saugos skyriui turi pateikti:
5.1. asmens, rašytinį prašymą išduoti Leidimą. Prašyme turi būti nurodytas pavojingo
šuns nuolatinės laikymo vietos adresas;
5.1.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
5.1.3. asmens gyvenamosios vietos ir gyvenamųjų patalpų, kurioje bus nuolat laikomas
pavojingas šuo, deklaravimo bei nuosavybės dokumentus ar savininko notaro patvirtintą sutikimą,
kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;
5.1.4. šias pažymas, kad asmuo ir kartu su juo gyvenantys asmenys:
5.1.4.1. nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos
ar psichinės ligos;
5.1.4.2. nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba
nepanaikintas.
6. Juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų filialams (toliau – juridinis
asmuo) Leidimai išduodami juridinio asmens valdymo organo įsakymu (sprendimu, sutartimi ir
pan.) paskirtam už pavojingą šunį atsakingam asmeniui (toliau – pavojingo šuns laikytojas), ne
jaunesniam nei 18 metų, ir pateikusiam:
6.1. juridinio asmens rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas pavojingo šuns
nuolatinės laikymo vietos adresas;
6.2. juridinio asmens valdymo organo dokumentą, patvirtinantį apie asmens paskyrimą
būti atsakingu už pavojingus šunis, laikomus juridinio asmens patalpose ar teritorijoje, 6.1 punkte

įvardintame prašyme nurodytu adresu;
6.3. pavojingo šuns laikytojo tapatybę liudijantį dokumentą;
6.4. šias pažymas, kad pavojingo šuns laikytojas:
6.4.1. nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos
ar psichinės ligos;
6.4.2. nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba
nepanaikintas.
7. Prašymas su dokumentais pateikiamas tiesiogiai. Prašymas gali būti pateikiamas ir
per pareiškėjo atstovą, turintį teisę atstovauti pareiškėjui civilinio kodekso nustatyta tvarka.
8. Prašymas priimamas iš karto pateikus visus 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus.
9. Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Viešosios tvarkos ir
civilinės saugos skyriuje dienos.
10. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems
asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Apie išduotą Leidimą pranešama suinteresuotam juridiniam
asmeniui.
11. Duomenys apie išduotą Leidimą įrašomi į Leidimo išdavimo registracijos žurnalą,
kuriame pasirašo Leidimą gavęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas, turintis teisę civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
12. Atsisakius išduoti Leidimą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
nustatytais terminais pareiškėjui raštu nurodoma atsisakymo priežastis ir galimybė šį atsisakymą
skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Asmeniui, pakeitus pavojingo šuns laikymo vietą Šiaulių mieste, ar pasikeitus
sąlygoms, į kurias atsižvelgus jam buvo išduotas Leidimas, Viešosios tvarkos ir civilinės saugos
skyrius patikslina, ar išduotu Leidimu neprieštaraujama Leidimo išdavimo tvarkai.
14. Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Šiaulių mieste, ar nustačius,
kad išduotu Leidimu prieštaraujama Leidimo išdavimo tvarkai, siūloma kreiptis dėl naujo Leidimo
išdavimo šio aprašo nustatyta tvarka. Naujas Leidimas išduodamas pateikus senojo Leidimo
originalą. Duomenys apie išduotą naują Leidimą įrašomi į Leidimo išdavimo registracijos žurnalą
šio aprašo 11 punkte nustatyta tvarka bei pažymint, kad anksčiau registruotas Leidimas neteko
galios.
VI. KITOS SĄLYGOS
15. Leidimų išdavimo tvarka netaikoma:
15.1. asmenims, gyvenantiems kitose šalyse ir keliaujantiems Lietuvos Respublikos
teritorijoje su jiems priklausančiais pavojingais šunimis arba vežantiems juos per Lietuvos
Respublikos teritoriją tranzitu;
15.2. asmenims, laikinai atvykstantiems su jiems priklausančiais pavojingais šunimis iš
kitų šalių į Lietuvos Respublikoje organizuojamus renginius su gyvūnais.
16. Leidimo forma tvirtinama Administracijos direktoriaus įsakymu.
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