Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus
šunis ir jais prekiauti Joniškio rajone išdavimo
tvarkos aprašo
priedas
(Prašymo forma)
____________________________________
(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

_____________________________________
(asmens kodas)

____________________________________________________________________________________________
(adresas, telefonas)

Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui
PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI PAVOJINGUS ŠUNIS IR JAIS
PREKIAUTI IŠDAVIMO
(reikalinga pabraukti)

_____________
(data)

Joniškis
1. Atsakingo asmens,
2. Asmens vardas ir pavardė, juridinio asmens pavadinimas
juridinio asmens
______________________________________________________
________________________ ______________________________________________________
(kodas)

3. Atsakingo asmens
3.1. Gatvės pavadinimas
gyvenamoji vieta, buveinės
______________________________
adresas
______________________________
________________________
(seniūnija, gyvenvietė)

4.1. Šeima:
Vedęs

4.2. Nepilnamečiai
vaikai:

Nevedęs

Neturiu

Sutuoktinis (-ė)

Išsiskyręs (usi)

Vienas

Tėvai

Du ir daugiau

Seneliai

Ištekėjusi
Netekėjusi

Brolis
Sesuo
Kiti

5. Pavojingo šuns ar jo
mišrūno veislė

3.3. Buto
(patalpos)
Nr. _______

3.5. Mobilusis telefonas
______________________
4.3. Kartu gyvenantys
asmenys:

3.4. Namų telefonas _____________
4. Šeiminė padėtis

3.2. Namo
(pastato)
Nr. ______

____________
(nurodyti skaičių)

______________________________________________________
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Asmens tapatybę liudijančio dokumento / juridinio asmens
įregistravimo pažymėjimo / atsakingo asmens tapatybę liudijančio
dokumento kopija, ___ l.
Asmens gyvenamosios vietos / juridinio asmens buveinės vietos,
kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, deklaravimo, nuosavybės
dokumentų ar notaro patvirtinta sutarties kopija, ___ l.
Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos
priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės
ligos, __ l.

6. Pateikiami dokumentai

Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos
priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės
ligos ___ l.
Pažyma, kad asmuo / atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius
smurtinius nusikaltimus arba kad teistumas išnykęs ar panaikintas,
___ l.
Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius
smurtinius nusikaltimus arba kad teistumas išnykęs ar panaikintas,
___ l.
Pažyma apie pavojingo šuns skiepus, ___ l.
Pažymos apie šuns registravimą, paženklinimą poodine schema
kopija, ___ l.
Šuns kilmės dokumento kopija, ___ l.

Tvirtinu,
kad pateikti duomenys yra teisingi

_____________
(parašas)

__________________________________

_______________________________

(vardas ir pavardė)

