PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2020 m. lapkričio 13 d.
įsakymu Nr. A-1583
LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI IR PARDUOTI PAVOJINGUS ŠUNIS
IŠDAVIMO TVARKOS ŠIAULIŲ MIESTE
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis išdavimo tvarkos
Šiaulių mieste aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų
gerovės ir apsaugos įstatymu, 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“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu
Nr. B1-5 patvirtintu „Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo“.
2. Aprašo tikslas – nustatyti leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus
šuns išdavimo tvarką.
3. Aprašas taikomas fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų
filialams (toliau – Asmenys), kurie įveža, įsigyja, laiko, veisia ir prekiauja pavojingais šunimis
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Savivaldybė).
4. Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis (toliau – Leidimas) –
dokumentas, suteikiantis Asmenims teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.
5. Draudžiama įvežti, veisti, įsigyti, parduoti ar perduoti kovinius šunis bei kovinių ir
pavojingų šunų mišrūnus.
6. Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija),
leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis išdavimo tikslu tvarko šiuos asmens
duomenis: asmens vardas, pavardė, parašas, telefono numeris, el. paštas, gyvenamoji vieta,
informacija apie sveikatą, juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas, juridinio asmens
darbuotojo vardas, pavardė, kartu gyvenančių asmenų vardas ir pavardė.
7. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Savivaldybės administracija gali teikti jos
tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Savivaldybės
administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.
8. Asmens duomenų saugojimo terminus ir veiksmus, kurie atliekami pasibaigus šiam
terminui, nustato teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys
saugomi ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs asmens dokumentų
(duomenų) saugojimo terminai nustatyti Savivaldybės administracijos Dokumentacijos plane. Kai
asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie
įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
9. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
10. Aprašo 3 punktas netaikomas:
10.1. asmenims, gyvenantiems kitose šalyse ir keliaujantiems Lietuvos Respublikos
teritorijoje su jiems priklausančiais pavojingais šunimis arba vežantiems juos per Lietuvos
Respublikos teritoriją tranzitu;
10.2. asmenims, laikinai atvykstantiems su jiems priklausančiais pavojingais šunimis iš

kitų šalių į Lietuvos Respublikoje organizuojamus renginius su gyvūnais.
11. Leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti išduoda
Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius (toliau – CSTS), leidimo
galiojimas sustabdomas ir panaikinamas CSTS įsakymu.
II SKYRIUS
LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA
12. Fizinis asmuo, siekdamas gauti Leidimą, CSTS pateikia:
12.1. fizinio asmens prašymą (Aprašo 1 priedas), kuriame nurodomas asmens vardas,
pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kartu
gyvenančius asmenis. Prašyme turi būti nurodytas pavojingo šuns nuolatinės laikymo vietos
adresas;
12.2 . asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
12.3. asmens gyvenamosios vietos deklaravimo ir patalpų, kurioje bus nuolat laikomas
pavojingas šuo, nuosavybės dokumentus ar savininko notariškai patvirtintą sutikimą, kad jo
patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;
12.4. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymas, kad asmuo ir su juo
gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar
psichinės ligos;
12.5. pažymas, kad asmuo ir su juo kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius
smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs arba panaikintas;
12.6. dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema;
12.7. tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamą dokumentą, patvirtinanti pavojingo šuns
kilmę ir veislę (toliau – Kilmės dokumentas)
12.8. dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį –
tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą;
13. Juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų filialai (toliau – juridinis asmuo),
siekdami gauti Leidimą, CSTS pateikia:
13.1. nustatytos formos prašymą (Aprašo 2 priedas);
13.2. dokumentą apie juridinio asmens įregistravimą juridinių asmenų registre;
13.3. juridinio asmens, kur (bus) laikomas šuo, buveinės patalpų teisėtą valdymą
patvirtinančių dokumentų kopiją;
13.4. juridinio asmens sprendimą, kuriuo paskirtas atsakingas asmuo už pavojingą šunį ir
dokumentus apie paskirtą asmenį, nurodytus šio Aprašo 12.1 – 12.8 punktuose.
14. Už Leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs
asmuo.
15. Asmenų duomenys, nurodyti jų pateiktuose dokumentuose, tvarkomi 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
16. Leidimas išduodamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų
Leidimui gauti, pateikimo dienos.
17. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai paskelbusiam Šiaulių miesto spaudoje bei
raštu informavusiam CSTS, išduodamas Leidimo dublikatas.
18. Leidimas neišduodamas, jeigu fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojas:
18.1. yra jaunesnis kaip 18 metų;
18.2. įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar
psichinės ligos;
18.3. teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba
nepanaikintas;

18.4. gyvena kartu su asmenimis, nurodytais Aprašo 18.2, 18.3 punktuose;
18.5. gyvenantiems daugiabučiuose namuose.
18.6. nepateikia Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamo dokumento, patvirtinančio
pavojingo šuns kilmę ir veislę;
18.7. nepateikia dokumento, patvirtinančio pavojingo šuns paženklinimą poodine
mikroschema;
18.8. nepateikia dokumentų, patvirtinančių pavojingo šuns skiepijimą, arba skiepų
galiojimas yra pasibaigęs;
19. Asmuo, turintis leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis, negali
jo parduoti asmeniui, kuris neturi Leidimo, jei pavojingas šuo bus laikomas Lietuvos Respublikoje.
20. Asmuo, norintis įsigyti ir įvežti pavojingą šunį į Lietuvos Respubliką, turi gauti leidimą
prieš įsigydamas ir įveždamas pavojingą šunį.
21. Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis išduodamas
pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, turinčiam teisę Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.
22. Jei leidimą išduoti atsisakoma, pareiškėjui raštu nurodoma atsisakymo priežastis ir
galimybė šį atsisakymą skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Leidimai neišduodami Asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymu draudžiama juos išduoti.
III. LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TVARKA
24. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis galiojimas
sustabdomas:
24.1. kai nustatoma, kad buvo pažeisti Aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
pavojingų šunų įvežimą, įsigijimą, veisimą, laikymą ir prekybą reikalavimai;
24.2. mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį.
25. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis panaikinamas:
25.1. kai Asmuo pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;
25.2. mirus šuns savininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo, ar įpėdiniui atsisakyta išduoti
leidimą laikyti pavojingą šunį;
25.3. kai per nustatytą terminą nepašalinami Aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
pavojingų šunų įvežimą, įsigijimą, veisimą, laikymą ir prekybą, reikalavimai;
25.4. kai per vienerius metus pakartotinai pažeidžiamas Aprašas ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių pavojingų šunų įvežimą, įsigijimą, veisimą, laikymą ir prekybą, reikalavimai.
26. Apie leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ir parduoti pavojingus šunis panaikinimą ar
sustabdymą raštu informuojamas Asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas bei Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas.
27. Gyvūnų globėjas, gavęs informaciją apie leidimo panaikinimą ar sustabdymą, iš
Asmens laikinajai globai paima pavojingą šunį, kol atsiradę pažeidimai bus pašalinti.
28. Jeigu paimtas pavojingas šuo kelia realią grėsmę žmonėms ar kitiems gyvūnams, jis
gali būti nugaišinamas.
29. Asmuo privalo kompensuoti gyvūnų globėjui visas laikinosios globos išlaidas,
įskaitant ir nugaišinimo išlaidas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą pagal savo kompetenciją vykdo CSTS, Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų kontroliuojančių valstybės institucijų pareigūnai.
31. Asmenys, pažeidę Aprašo ir teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų šunų įvežimą,
įsigijimą, veisimą, laikymą ir prekybą jais nuostatas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

tvarka.
32. Aprašas gali būti papildomas, keičiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu.
_______________________________________

