BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015 m. rugsėjo 28 d. Nr. APA-69
Biržai

Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
paslaugos
pavadinimas
2.
Administracinės
paslaugos
versija
3.
Administracinės
paslaugos
apibūdinimas
4.
Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
Leidimų agresyviems koviniams ir pavojingiems šunims įsigyti,
laikyti, veisti ir jais prekiauti, išdavimas.
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Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius, kovinius ir
pavojingus šunis ir jais prekiauti Biržų rajone.
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
liepos 17 d. įsakymas Nr. A-535 „Gyvūnų laikymo Biržų rajono
savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės“
http://www.infolex.lt/birzai1/Default.aspx?Id=3&DocId=10540.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013
m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-290 patvirtintas „Pavojingų
šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresiravimo, prekybos,
laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų
laikymo
tvarkos
aprašas“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.64AFD4D3951A.
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015
m kovo 24 d. įsakymas Nr. A-228 „Dėl leidimų išdavimo
asmenims, norintiems įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti,
parduoti pavojingus šunis Biržų rajone, tvarkos aprašo
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/dd1a4820d21911e4bcd1a882e9a189f1
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR
APSAUGOS
ĮSTATYMAS
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8DDDD8D87491/KrAcZhVwrh

5.

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)

1. Nustatytos formos prašymas;
2. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
3.Asmens gyvenamosios vietos, kurioje bus laikomas
pavojingas šuo, deklaravimo dokumentus;
4. Pažymas, kad Atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys
nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl
alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
5. Pažymas, kad Atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys
nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų
teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
6. Pažymą, kad Atsakingas asmuo yra išklausęs Vidaus
reikalų ministerijos parengtą asmenų, laikančių, veisiančių,
dresuojančių agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo
programą;
7. Šuns kilmės dokumentus;
8. Pažymą apie pavojingo šuns sterilizaciją, jei pavojingas šuo
yra kovinės veislės;
9. Pažymą apie skiepus;
10. Pažymą apie šuns identifikavimą;
11. Kitų šeimų pilnamečių asmenų raštišką sutikimą, jei name
gyvena ne viena šeima.
1. Nustatytos formos prašymas;
2. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
3.Asmens gyvenamosios vietos, kurioje bus laikomas
pavojingas šuo, deklaravimo dokumentus;
4. Pažymas, kad Atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys
nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl
alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos;
5. Pažymas, kad Atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys
nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų
teistumas yra išnykęs ar panaikintas;
6. Pažymą, kad Atsakingas asmuo yra išklausęs Vidaus
reikalų ministerijos parengtą asmenų, laikančių, veisiančių,
dresuojančių agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo
programą;
7. Šuns kilmės dokumentus;
8. Pažymą apie pavojingo šuns sterilizaciją, jei pavojingas šuo
yra kovinės veislės;
9. Pažymą apie skiepus;
10. Pažymą apie šuns identifikavimą;
11. Kitų šeimų pilnamečių asmenų raštišką sutikimą, jei name
gyvena ne viena šeima.
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Eil. Pavadinimas
Nr.
7.
Administracinės
paslaugos
teikėjas
8.
Administracinės
paslaugos
vadovas
9.
Administracinės
paslaugos
suteikimo
trukmė
10. Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)
11. Prašymo forma,
pildymo
pavyzdys ir
prašymo turinys
12. Informacinės ir
ryšių
technologijos,
naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
13. Administracinės
paslaugos
teikimo
ypatumai
14. Administracinių
paslaugų
teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnysis specialistas
Vytautas Džėja, tel. (8 450) 42 114, el. p. ekologas@birzai.lt.
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Giedrius Neviera,
tel. (8 450) 43 153, el. p. giedrius.neviera@birzai.lt.
10 darbo dienų

Neatlygintai

Prašyme nurodoma: besikreipiančio asmens kontaktai (vardas,
pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), adresas, kuriame
bus laikomas agresyvus šuo.
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis –
informacinis. Teikiant administracinę paslaugą gali būti
naudojamas elektroninis paštas ar kitos duomenų perdavimo
informacinės sistemos.

Administracinė paslauga galutinė.
Prašymai, teikiami elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti
elektroniniu parašu.
Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Giedrius Neviera
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Leidimų išdavimo asmenims, norintiems
įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti,
parduoti pavojingus šunis Biržų rajone,
tvarkos aprašas
2 priedas
(Prašymo forma)
_____________________________________________________________________________
(Vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

_____________________________________________________________________________
(Asmens kodas)

______________________________________________________________________________
(Adresas, telefonas, elektroninis paštas)

Biržų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriui
PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO ASMENIMS, NORINTIEMS ĮVEŽTI, ĮSIGYTI, LAIKYTI,
VEISTI, DRESUOTI, PARDUOTI PAVOJINGUS ŠUNIS
__________________
(Data)

Prašau išduoti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, parduoti pavojingus šunis Biržų
rajone (kas reikalinga pabraukti).
Nurodytu adresu kartu gyvena _______________________________________________________
(Nurodyti suaugusius asmenis)

Pavojingo šuns laikymo vieta ______________________________________________________
PRIDEDAMA:
1. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas (kopija), ___ l.
2. Asmens gyvenamosios vietos, kurioje bus laikomas pavojingas šuo, deklaravimo dokumentai (kopija), ___ l.
3. Pažymos, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą
dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos (kopijos), ___ l.
4. Pažymos, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus
arba kad jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas (kopijos), ___ l.
5. Pažyma, kad atsakingas asmuo yra išklausęs Vidaus reikalų ministerijos parengtą asmenų, laikančių,
veisiančių, dresuojančių pavojingus šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programą (kopija), ___ l.
6. Šuns kilmės dokumentai (kopijos), ___ l.
7. Pažyma apie pavojingo šuns sterilizaciją, jei pavojingas šuo yra kovinės veislės (kopija),___ l.
8. Pažyma apie skiepus (kopija),___ l.
9. Pažyma apie šuns registravimą ir identifikavimą (kopija), ___ l.
10. Kitų šeimų pilnamečių asmenų raštiškas sutikimas, jei name gyvena ne viena šeima, ___ l.

______________________
(Parašas)

______________________________
(Vardas,pavardė)

