Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti
ir parduoti pavojingus šunis išdavimo
tvarkos Šiaulių mieste aprašo 2 priedas

(juridinio asmens pavadinimas)
(juridinio asmens kodas)
(juridinio asmens buveinė)
(telefono numeris)
(el. pašto adresas)

JURIDINIO ASMENS PRAŠYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI
AR PARDUOTI PAVOJINGĄ ŠUNĮ
20

Šiauliai

Prašau išduoti leidimą _______________________________________________________
(įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti)

pavojingą šunį, kurio veislė yra (reikalingą pažymėti „x“):
□ Amerikiečių Stafordšyro terjeras
□ Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)
□ Kangalas (Turkų aviganis)
□ Stafordšyro bulterjeras
□ Argentinos dogas
□ Amerikiečių buldogas
□ Pietų Rusijos aviganis
□ Kaukazo aviganis
Mūsų darbuotojas (-a) __________________________________,
(darbuotojo vardas, pavardė)

gyvenantis (-i) _____________________________________________________________ , laikys
pavojingą šunį ______________________________________________ .
Kartu su juo (ja) gyvena:
1. _____________________________________________________________________________ .
(asmens vardas, pavardė)

2. _____________________________________________________________________________ .
3. _____________________________________________________________________________ .
Leidimui gauti pateikiame šių dokumentų kopijas (reikalingą pažymėti „x“):
□ darbuotojo asmens dokumento, _______ lapas (-ai);
□ Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją, ____ lapas (-ai);
□ Juridinio asmens valdymo organo patvirtinto dokumento, apie asmens paskyrimą būti atsakingu

už pavojingus šunis, laikomus juridinio asmens patalpose ar teritorijoje _______ lapas (-ai);
□ dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojas ir kartu su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos
priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos, _______ lapas (-ai);
□ dokumentų, patvirtinančių, kad darbuotojas ir kartu su juo gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius
smurtinius nusikaltimus arba kad teistumas yra išnykęs ar panaikintas, _______ lapas (-ai);
□ Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamo dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns kilmę ir veislę,

____ lapas (-ai);
□ dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema, _______ lapas (-ai);
□ dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns skiepijimą, _______ lapas (-ai).

Patvirtinu, kad visi šiame prašyme ir jo prieduose pateikti duomenys yra teisingi.
Taip pat pavirtinu, kad esu susipažinęs ir įsipareigoju laikytis:
1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo.
2. 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 „Dėl pavojingų
šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresiravimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir
pavojingų šunų, mišrūnų laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis išdavimo tvarkos Šiaulių mieste
aprašu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti,
veisti ir parduoti pavojingus šunis išdavimo tvarkos Šiaulių mieste aprašo patvirtinimo“.
Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188771865, adresas:
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, el. p. info@siauliai.lt, tel. Nr. (8 41) 509 490). Asmens duomenys
tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą ir išduoti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti
pavojingus šunis. Tvarkymo pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo
intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra
būtina Jūsų prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų
nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime išnagrinėti Jūsų prašymo.
Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti
jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius) ir pasikonsultuoti su Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių
miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl Duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais ir
papildymais, nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite www.siauliai.lt .

________________________
(juridinio asmens vadovo pareigos, vardas ir pavardė)

______________________
(parašas)

