PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-677
LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI
PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS PREKIAUTI JONIŠKIO RAJONE IŠDAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Joniškio rajone
išdavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti,
pavojingus šunis ir jais prekiauti Joniškio rajone išdavimo tvarką.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126), Pavojingų šunų įvežimo,
įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų
mišrūnų laikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 (Žin., 2013, Nr. 41-2032).
3. Leidimai įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Joniškio rajone
(toliau – leidimas), vadovaujantis tvarkos aprašu, išduodami Joniškio rajono savivaldybėje nuolat
gyvenantiems fiziniams asmenims ir Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje pavojingą šunį
laikysiantiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – asmuo),
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 apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126)
ir kituose taisės aktuose.
II. REIKALAVIMAI IR RIBOJIMAI LEIDIMUI GAUTI
6. Leidimai yra išduodami, jei pavojingas šuo yra:
6.1. paskiepytas ar nepraėjo daugiau nei 3 mėnesiai nuo datos, kai būtinas kartotinis
skiepijimas;
6.2. registruotas, paženklintas, turintis kilmės dokumentus.
7. Leidimai neišduodami asmenims:
7.1. jaunesniems nei 18 metų;
7.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar
psichinės ligos;
7.3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba
nepanaikintas;
7.4. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais 7.2 ir 7.3 punktuose.
III. LEIDIMUI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI
8. Fizinis asmuo, norintis gauti leidimą, Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė)
administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui (toliau – Viešosios tvarkos
poskyriui) pateikia:
8.1. užpildytą nustatytos formos prašymą (priedas), kuriame nurodomas vardas, pavardė,
asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, pavojingo šuns nuolatinės laikymo vietos adresas,
asmens telefono numeris;
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8.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
8.3. asmens gyvenamosios vietos ir gyvenamųjų patalpų, kurioje bus nuolat laikomas
pavojingas šuo, deklaravimo bei nuosavybės dokumentus ar notaro patvirtintą savininko sutikimą,
kad jo patalpose asmuo gali laikyti pavojingą šunį;
8.4. pažymas, kad asmuo ir kartu su juo gyvenantys asmenys:
8.4.1. nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar
psichinės ligos;
8.4.2. nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba teistumas išnykęs ar panaikintas;
8.5. dokumentus apie pavojingo šuns kilmę, skiepus, registravimą, paženklinimą poodine
mikroschema.
9. Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, Viešosios tvarkos poskyriui pateikia:
9.1. užpildytą nustatytos formos prašymą (priedas), pasirašytą juridinio asmens vadovo,
kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, už
pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos
adresas, telefono numeris;
9.2. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimą;
9.3. juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens dokumentą, patvirtinantį apie asmens
paskyrimą būti atsakingu už pavojingus šunis;
9.4. pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo neteistas už tyčinius
smurtinius nusikaltimus arba teistumas išnykęs ar panaikintas;
9.5. pažymą, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos
priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
9.6. dokumentus apie pavojingo šuns kilmę, skiepus, registravimą, paženklinimą poodine
mikroschema.
10. Juridinio asmens pateikti dokumentai turi būti patvirtinti vadovo parašu ir antspaudu.
11. Už leidimui gauti pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako juos pateikęs
asmuo.
IV. LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA
12. Prašymai dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti
išdavimo registruojami Viešosios tvarkos poskyryje.
13. Prie prašymo pateikiami dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka
patvirtintos kopijos. Dokumentų originalai, pasidarius kopijas, grąžinami asmenims.
14. Prašymas dėl leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti
išdavimo priimamas ir registruojamas tik tada, kai pateikiami visi nurodyti dokumentai.
15. Leidimus išduoda, jų galiojimą sustabdo arba panaikina savivaldybės administracijos
direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
16. Leidimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo registravimo Viešosios tvarkos
poskyryje dienos.
17. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, turinčiam teisę
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka atstovauti
pareiškėjui.
18. Duomenys apie išduotą leidimą įrašomi Leidimo išdavimo registracijos žurnale,
kuriame pasirašo leidimą gavęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas.
19. Atsisakius išduoti leidimą, pareiškėjui raštu nurodoma atsisakymo priežastis.
V. LEIDIMŲ KEITIMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO
PANAIKINIMAS
20. Pakeitus pavojingo šuns laikymo vietą Joniškio rajone ar pasikeitus sąlygoms, į kurias
atsižvelgiant buvo išduotas leidimas, asmuo turi kreiptis į Viešosios tvarkos poskyrį ir patikslinti
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informaciją. Atsižvelgiant į pasikeitimus yra išduodamas naujas leidimas.
21. Naujas leidimas išduodamas pateikus senojo leidimo originalą. Duomenys apie išduotą
naują leidimą įrašomi Leidimo išdavimo registracijos žurnale, kuriame pažymima, kad anksčiau
registruotas leidimas neteko galios.
22. Asmeniui, pažeidusiam 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, Gyvūnų laikymo Joniškio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse
taisyklių reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus) ir šio
tvarkos aprašo reikalavimus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu leidimo galiojimas
sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti.
23. Viešosios tvarkos poskyris per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo
galiojimo sustabdymą ir nustatytą terminą pažeidimams pašalinti.
24. Asmuo, pašalinęs pažeidimus, apie tai raštu informuoja Viešosios tvarkos poskyrį.
25. Viešosios tvarkos poskyris patikrina, ar asmuo pašalino pažeidimus. Asmeniui,
pašalinusiam pažeidimus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu panaikinamas leidimo
galiojimo sustabdymas.
26. Viešosios tvarkos poskyris per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo
galiojimo sustabdymo panaikinimą.
27. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu leidimo galiojimas panaikinamas,
jeigu:
27.1. asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;
27.2. asmuo per vienerius metus du kartus pažeidžia šio tvarkos aprašo 22 punkte nurodytų
teisės aktų reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus);
27.3. buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus
dokumentus.
28. Viešosios tvarkos poskyris per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie leidimo
galiojimo panaikinimą.
29. Asmuo, gavęs raštą apie leidimo galiojimo panaikinimą, per 5 darbo dienas grąžina
leidimą Viešosios tvarkos poskyriui.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
___________________________

