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LEIDIMO ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI IR PREKIAUTI AGRESYVIAIS
ŠUNIMIS IŠDAVIMO IR LEIDIMO PANAIKINIMO
INSTRUKCIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis (toliau – leidimas)
instrukcija nustato leidimų išdavimo ir panaikinimo tvarką Pakruojo rajono savivaldybėje.
1. Instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. geguţės 24 d. įsakymu Nr. 242 ,,Dėl agresyvių
šunų įveţimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių patvirtinimo“
(Ţin.,2002, Nr. 56-2289), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birţelio 17 d. įsakymu Nr. IV-21-/B1-548 ,,Dėl
agresyvių šunų paėmimo ir realizavimo taisyklių patvirtinimo“, Pakruojo rajono gyvūnų
laikymo taisyklių, patvirtintų 2005 m. spalio 20 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-353, nuostatomis bei kitais teisės aktais.
2.

Leidimai išduodami Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams, laikantiems,

veisiantiems bei prekiaujantiems agresyviais šunimis Pakruojo rajono teritorijoje.
II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA
3. Norintys įsigyti, laikyti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti arba jau įsigiję,
laiko, veisia agresyvius šunis privalo per 3 mėnesius kreiptis į Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos Juridinį skyrių dėl leidimo (1 priedas) išdavimo įsigyti, laikyti, veisti ir
prekiauti agresyvius šunis.
4. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norėdami gauti leidimą įsigyti,
laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis, turi pateikti rašytinį prašymą (2 priedas) ir šiuos
dokumentus:
4.1. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
4.2. vietos, kurioje bus laikomas agresyvus šuo, nuosavybę įrodančius dokumentus;
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4.3. paţymas, kad asmuo laikantis agresyvų šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra
įrašyti į sveikatos prieţiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.
Tokias paţymas išduoda VŠĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos
sveikatos centras, adresu J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis. Paţyma mokama.
4.4. paţymas, kad asmuo, laikantis agresyvų šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra
teisti uţ tyčinius smurtinius nusikaltimus arba, kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas.
Paţymas išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, adresu Šventaragio g. 2, Vilnius. Šios paţymos išdavimas fiziniams asmenims
yra mokamas.
Prašymas Informatikos ir ryšių departamentui gali būti teikiamas pareiškėjui ar jų
atstovui tiesiogiai atvykus į departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2, siunčiamas
paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos adresu: Šventaragio g.2, LT-01510 Vilnius). Siunčiant prašymą paštu ar
per kurjerį, pridedamas asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, ir
rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.
4.5. paţymą, kad atsakingas asmuo, laikantis agresyvų šunį, yra išklausęs Vidaus
reikalų ministerijos parengtą Asmenų laikančių, veisiančių, dresuojančių agresyvius šunis ar
jais prekiaujančių mokymo programą.
4.6. raštišką sutikimą daugiabučio namo pilnamečių gyventojų ar sodo bendrijos
valdybos, priklausomai kur agresyvus šuo bus laikomas.
5. Juridiniams asmenims leidimai išduodami pateikus juridinio asmens sprendimą
paskirti atsakingą asmenį uţ agresyvų šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus 4
punkte.
6. Juridinis asmuo, norėdamas gauti įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų ţinybinio
registro duomenų pagrindu parengtą paţymą apie save, pateikia prašymą Informatikos ir ryšių
departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, adresu Šventaragio g.2,
Vilnius. Juridinis asmuo prašyme nurodo juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą,
telefono ir fakso numerius, paţymos gavimo teisinį pagrindą, paţymos gavimo tikslą, paţymos
gavimo būdą (paštu ar atsiimant juridinio asmens atstovo asmeniškai), pageidaujamų paţymų
kiekį. Prašymą pasirašo įmonės vadovas ar kitas įgaliotas asmuo. Paţymos išduodamos
juridiniams asmenims, registruotiems Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Juridinis
asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai, siųsti paštu ar per pasiuntinį, ar faksu.
7. Prašymas pateikiamas tiesiogiai Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
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Juridiniam skyriui, adresu Kęstučio g. 4, Pakruojis, 207 kab. (tel. 8 421 69079). Prašymas gali
būti pateiktas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę Civilinio kodekso nustatyta tvarka
atstovauti pareiškėjui.
8. Prašymas priimamas tik pateikus visus 4, 5, 6 punktuose nurodytus dokumentus.
9. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo
dienos. Šis terminas gali būti ilgesnis tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomų dokumentų
leidimui parengti.
10. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiam
asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
11. Duomenys apie išduodamus leidimus įrašomi į leidimų išdavimo ţurnalą, kuriame
pasirašo leidimą gavęs asmuo.
12. Leidimo galiojimas pratęsiamas kiekvienais metais, patikrinus privalomus
leidimui turėti dokumentus. Atsakingas asmuo, pasikeitus kartu su juo gyvenantiems
asmenims, privalo per mėnesį pratęsti leidimo galiojimą.
III. LEIDIMŲ PANAIKINIMO TVARKA

13. Leidimas panaikinamas:
13.1. kai asmuo, kurio vardu buvo išduotas leidimas agresyviam šuniui įsigyti,
laikyti, veisti ir prekiauti, pateikė klaidingą informaciją;
13.2. kai nustatoma, kad agresyvus šuo kelia grėsmę asmenų sveikatai ir jų gyvybei;
13.3. atsiradus 4.3, 4.4 ir 6 punktuose nurodytiems paţeidimams;
13.4. esant Lietuvos Respublikos administracinių teisės paţeidimų kodekso 110
straipsnio ,,Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais
taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir Agresyvių
šunų įveţimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo, ir prekybos jais taisyklių
paţeidimas“ paţeidimams;
13.5. kai asmuo, kurio vardu buvo išduotas leidimas per vienerius metus du kartus
paţeidţia Pakruojo gyvūnų laikymo taisykles.
IV. AGRESYVIŲ ŠUNŲ PAĖMIMAS
14. Agresyvių šunų paėmimą vykdo savivaldybė (tuo tikslu gali būti pasitelkiami ir kitų
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Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymą
kontroliuojančių institucijų pareigūnai). Agresyvius šunis galima paimti esant šiems
pagrindams:
14.1. agresyvaus šuns savininkas neturi savivaldybės išduoto leidimo įsigyti, laikyti,
veisti ir prekiauti agresyviais šunimis;
14.2. savininkas įrašomas į sveikatos prieţiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos
ar psichinės ligos;
14.3. savininkas nuteisiamas uţ tyčinį smurtinį nusikaltimą;
14.4. savininkas gyvena kartu su asmeniu, įrašytu į sveikatos prieţiūros įskaitą dėl
alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos arba teistu uţ tyčinį smurtinį nusikaltimą, kuriam
teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
14.5. sustabdytas leidimo galiojimas, kol išnyks leidimo sustabdymo pagrindai;
14.6. panaikintas leidimas;
14.7. mirus savininkui, kol įpėdiniui bus išduotas leidimas;
14.8. mirus savininkui, o įpėdiniui nepriėmus palikimo arba įpėdiniui atsisakyta išduoti
leidimą;
14.9. paţeidus Agresyvių šunų įveţimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais
taisykles;
14.10. kai agresyvus šuo netenka savininko globos;
14.11. kai specialiai ugdomas agresyvaus šuns ţiaurumas (ţiauriai elgiantis su gyvūnu,
pjudant kitus gyvūnus ar naudojant juos agresyviam šuniui testuoti, dalyvaujant organizuotose
šunų pjautynėse).
V. AGRESYVIŲ ŠUNŲ VEISLIŲ SĄRAŠAS
15. Agresyvių šunų veislių sąrašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 ,,Dėl agresyvių šunų veislių sąrašo
patvirtinimo ((Ţin., 2002, Nr. 32-1241).
15.1. Kovinių šunų veislės ir sąrašas:
15.1.1. Amerikiečių pitbulterjeras,
15.1.2. Bandogas (Amerikiečių mastifas),
15.2. Pavojingų šunų veislės ir jų mišrūnai:
15.2.1. Amerikiečių Stafordšyro terjeras,
15.2.2. Stafordšyro bulterjeras,
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15.2.3. Amerikiečių buldogas,
15.2.4. Argentinos dogas,
15.2.5. Fila Brasileiro (Brazilų mastifas),
15.2.6. Kangalas (Turkų aviganis),
15.2.7. Kaukazo aviganis,
15.2.8. Pietų Rusijos aviganis,

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16 .Jei leidimą išduoti atsisakoma, pareiškėjui raštu nurodoma atsisakymo prieţastis ir
galimybė šį atsisakymą skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________________________

