
SAVIVALDYB Vilniaus miesto Vilniaus rajono Kauno miesto Kauno rajono Klaipėdos miesto Klaipėdos rajono

Vedžiojimas 

pavadėliu
*

Pavadėlis turi būti 
sutrumpinamas tiek, kad šuo 
nekeltų grėsmės aplinkiniams

Pavadėlis turi būti 
sutrumpinamas tiek, kad šuo 
nekeltų grėsmės aplinkiniams. 
Bendro naudojimosi patalpose 
pavadėlis turi būti sutrumpintas 
iki 1 m

Pavadėlis turi būti 
sutrumpinamas tiek, kad šuo 
nekeltų grėsmės aplinkiniams. 
Bendro naudojimosi patalpose 
pavadėlis turi būti sutrumpintas 
iki 1 m

Pavadėlis turi būti 
sutrumpinamas tiek, kad šuo 
nekeltų grėsmės aplinkiniams

Pavadėlis turi būti 
sutrumpinamas tiek, kad šuo 
nekeltų grėsmės aplinkiniams

Vežimas liftu
Gyvūną vežti liftu galima, jei 
neprieštarauja žmonės, 
esantys lifte

Gyvūną vežti liftu galima, jei 
neprieštarauja žmonės, esantys 
lifte

Gyvūną vežti liftu galima, jei 
neprieštarauja žmonės, esantys 
lifte. Taisykles sprendžia namų 
bendrijos ar gyventojai 
susirinkimo metu

Gyvūną vežti liftu galima, jei 
neprieštarauja žmonės, esantys 
lifte

* *

Vedimas laiptine *

Gyvūnai nešami, laikomi 
rankose, specialiuose 
narveliuose, kuprinėse ir pan., ar 
vedami tik su pavadėliu, 
sutrumpintu tiek, kad nekeltų 
grėsmes aplinkiniams. Pavojingų 
veislių šunys vedami su 
antsnukiu. Draudžiama gyvūnus 
palikti vienus, be priežiūros, 
privaloma užtikrinti tvarką bei 
rimtį

Gyvūnai nešami specialiuose 
narveliuose, kuprinėse, ant 
rankų arba vedami su 
sutrumpintu iki 1 m pavadėliu bei 
antsnukiu (priklauso nuo 
veislės). Privaloma užtikrinti rimtį 
bei nesukelti grėsmės 
aplinkiniams

Gyvūnai nešami specialiuose 
narveliuose, kuprinėse, ant 
rankų arba vedami su 
sutrumpintu iki 1 metro pavadėliu 
bei antsnukiu (priklauso nuo 
veislės). Privaloma užtikrinti 
rimtį, nesukelti grėsmės 
aplinkiniams, bei susirinkti 
taršalus

Negalima palikti ar paleisti be 
priežiūros. Privaloma vesti su 
pavadėliu, sutrumpintu tiek, kad 
nekeltų grėsmės aplinkiniams. 
Pavojingi ir koviniai šunys bei 
kovinių ir pavojingų šunų 
mišrūnai bendrojo naudojimo 
patalpose, viešojoje vietoje 
vedami laikant už pavadėlio ir 
su antsnukiu. Privaloma 
užtikrinti tvarką ir rimtį

Negalima palikti ar paleisti be 
priežiūros. Privaloma vesti su 
pavadėliu, sutrumpintu tiek, 
kad nekeltų grėsmės 
aplinkiniams. Pavojingi ir 
koviniai šunys bei kovinių ir 
pavojingų šunų mišrūnai 
bendrojo naudojimo 
patalpose, viešojoje vietoje 
vedami laikant už pavadėlio ir 
su antsnukiu. Privaloma 
užtikrinti tvarką ir rimtį

Ekskrementų 

surinkimas
Privaloma turėti priemones 
ekskrementams surinkti

Privaloma surinkti ekskrementus 
ar kitus gyvūno paliktus teršalus 

Privaloma turėti priemones 
ekskrementams surinkti ir 
išvalyti priterštą vietą

Privaloma turėti priemones 
ekskrementams surinkti ir 
išmesti juos į šunų išmatų ar kitą 
šiukšlių dėžę

Privaloma surinkti gyvūnų 
ekskrementus ar kitus teršalus

Privaloma surinkti gyvūnų 
ekskrementus ar kitus 
teršalus



Keliavimas 

viešuoju 

transportu

*

Vežti leidžiama. Privaloma turėti 
šuns dokumentus, kuriuose 
nurodoma jo būklė ir skiepai. 
Nemokamai gūvunai vežami tik 
specialiose transportavimo 
priemonėse (krepšiuose, 
narvuose ir pan.), gyvūnui 
užėmus sėdimą vietą, būtina 
įsigyti bilietą. Privaloma užtikrtinti 
švarą. Gyvūną vežant ne 
specialioje transportavimo 
priemonėje, privalomas 
antsnukis ir pavadėlis

Vežti leidžiama tik ne 
ūkinius,sveikus gyvūnus. 
Transporto priemonių 
konteineriai turi būti pakankamo 
pločio ir aukščio, jų negalima 
dėti ant viešojo transporto 
priemonių sėdynių. Privaloma 
užtiktrinti, kad gyvūnas nebus 
žalojamas ir nepatirs streso. 
Ilgesnio vežimo metu gyvūnas 
turi būti reguliariai maitinamas ir 
girdomas. Gyvūnui priteršus 
transporto priemonę, privaloma 
nedelsiant ją išvalyti bei 
informuoti vairuotoją. Reikia 
turėti gyvūno registravimo 
pažymėjimą ir paskiepijimo 
(vakcinavimo) pažymėjimą bei 
užtikrinti rimtį

Tik specialiai pritaikytomis ir 
tinkamomis tai gyvūno rūšiai 
transporto priemonėmis, 
netrugdant aplinkinių rimties. 
Transporto priemonių 
konteineriai, kuriuose vežami 
gyvūnai, turi būti pakankamo 
ploto ir aukščio, šunys privalo 
būti su antsnukiais, jei vežami 
krepšiuose ar pintinėse.  Gyvūnų 
negalima dėti ant viešojo 
transporto priemonių sėdynių.  
Privaloma užtikrinti gyvūno 
saugumą, ilgesnio vežimo metu 
gyvūnas turi būti reguliariai 
maitinamas ir girdomas. Gyvūnui 
priteršus transporto priemonę, 
privaloma nedelsiant ją išvalyti. 
Reikia turėti gyvūno registravimo 
pažymėjimą ir paskiepijimo 
(vakcinavimo) pažymėjimą

* *

Antsnukio 

naudojimas

Draudžiama vesti šunis su 
jiems nepritaikytais 
antsnukiais, antkakliais ar 
pavadėliais 

Antsnukis privalomas žmonių 
susibūrimo vietose bei 
visuomeninėse transporto 
priemonėse, augintinį vežant ne 
taroje. Pavojingi šunys 
viešosiuose vietose turi būti 
vedami su antsnukiu. 

Pavojingi ir koviniai šunys bei 
kovinių ir pavojingų šunų 
mišrūnai bendrojo naudojimo 
patalpose, viešose vietose 
vedžiojami su antsnukiu. Kiti 
šunys - atsižvelgiant į charakterį 
bei veislę

Bendrojo naudojimo patalpose ir 
viešosiose vietose, šunys 
vežiojami su anstnukiu, 
atsižvelgiant į veislės ar rūšies 
ypatumus. Viešajame transporte 
privalo būti su antsnukiais, jei 
vežami krepšiuose ar pintinėse. 
Pavojingus šunis be antsnukio 
vedžioti draudžiama. 

Pavojingi ir koviniai šunys bei 
kovinių ir pavojingų šunų 
mišrūnai bendrojo naudojimo 
patalpose, viešojoje vietoje 
vedami su antsnukiu

Pavojingi ir koviniai šunys bei 
kovinių ir pavojingų šunų 
mišrūnai bendrojo naudojimo 
patalpose, viešojoje vietoje 
vedami su antsnukiu

Voljero 

įrengimas
*

Voljeras turi būti įrengtas iš 
nekenksmingų gyvūnams 
medžiagų, reguliariai plaunamas 
bei dezinfekuojamas. Privaloma 
užtikrinti, jog šuo negalėtų iš 
voljero pabėgti. Atviroje 
savininko valdoje, šunis 
leidžiama laikyti tik pririštus arba 
palaidus aptvertuose voljeruose, 
kurių aukštis ne mažesnis kaip 
1,8 m

Atviroje savininko valdoje, 
gyvūnai laikomi uždaryti 
aplinkiniams žmonėms ir 
gyvūnams saugiuose ne 
žemesniuose kaip 2 m aukščio 
voljeruose

Privaloma užtikrinti, jog šuo 
negalėtų iš voljero pabėgti. 
Atvirose žemės valdose 
pavojingi šunys turi būti pririšti 
arba uždaryti ne žemesniuose 
kaip 2 m aukščio aptvertuose 
voljeruose

Privaloma užtikrinti, jog šuo 
negalėtų iš voljero pabėgti

Privaloma užtikrinti, jog šuo 
negalėtų iš voljero pabėgti, o 
voljeras būtų pagamintas iš 
nekenksmingų medžiagų



Voljero nuotolis 

nuo kaimynų
*

Voljeras turi būti įrengta ne 
arčiau kaip 2 metrai nuo 
kaimyninių sklypų ribos. 
Atstumai gali būti keičiami tik 
turint kaimyninių valdų savininkų 
raštiškus sutikimus

Voljeras turi būti įrengtas ne 
arčiau, kaip 3 metrai nuo 
kaimyninio sklypo, kelio ar 
šaligatvio ribos. Nurodytą 
atstumą galima pakeisti tik turint 
raštišką kaimyninių valdų 
savininkų sutikimą

Voljeras turi būti įrengtas ne 
arčiau, kaip 3 metrai nuo 
kaimyninio sklypo, kelio ar 
šaligatvio ribos. Nurodytą 
atstumą galima pakeisti tik turint 
raštišką kaimyninių valdų 
savininkų sutikimą

* *

Būdos įrengimas *

Būda turi būti įrengta ne arčiau 
kaip 2 metrai nuo kaimyninių 
sklypų ribos. Atstumai gali būti 
keičiami tik turint kaimyninių 
valdų savininkų raštiškus 
sutikimus.

Būda turi būti įrengta ne arčiau, 
kaip 3 metrai nuo kaimyninio 
sklypo, kelio ar šaligatvio ribos. 
Nurodytą atstumą galima 
pakeisti tik turint raštišką 
kaimyninių valdų savininkų 
sutikimą

Būda turi būti įrengta ne arčiau, 
kaip 3 metrai nuo kaimyninio 
sklypo, kelio ar šaligatvio ribos. 
Nurodytą atstumą galima 
pakeisti tik turint raštišką 
kaimyninių valdų savininkų 
sutikimą

Būda turi būti įrengta 
prieinamoje vietoje, pakelta nuo 
žemės paviršiaus ar kito 
pagrindo, uždengta nuo kritulių 
bei saulės, pakankamo dydžio, 
kad šuo į ją galėtų lengvai įlįsti, 
joje apsisukti ir atsigulti

Būda turi būti įrengta 
prieinamoje vietoje, pakelta 
nuo žemės paviršiaus ar kito 
pagrindo, uždengta nuo 
kritulių bei saulės, 
pakankamo dydžio, kad šuo į 
ją galėtų lengvai įlįsti, joje 
apsisukti ir atsigulti

Grandinės ilgis *

Šuo turi būtii rišamas taip, kad 
neišeitų už žemės valdos, 
kurioje laikomas, ribos. Be 
raštiško kaimyno sutikimo 
individualioje valdoje šuo negali 
būti pririšamas arčiau kaip 2 
metrai nuo kaimyno sklypo ribų

Šuo turi būtii rišamas taip, kad 
neišeitų už žemės valdos, 
kurioje laikomas, ribos

Šuo turi būtii rišamas taip, kad 
neišeitų už žemės valdos, kurioje 
laikomas, ribos

Šuo turi būtii rišamas taip, kad 
neišeitų už žemės valdos, 
kurioje laikomas, ribos

Šuo turi būtii rišamas taip, 
kad neišeitų už žemės valdos, 
kurioje laikomas, ribos

Laikymas savo 

žemės valdose

Neaptvertose žemės 
valdose, į kurias galima 
laisvai patekti, šunys turi 
būti laikomi uždaryti 
voljeruose ar pririšti, bet ne 
palaidi. Esant valdos 
bendraturčiams, būtinas jų 
sutikimas

Uždaroje žemės valdoje šuo gali 
būti laikomas nepririštas, jei 
užtikrinama, kad šuo iš jos 
neišbėgs. Matomoje vietoje turi 
būti pakabintas ne mažesnis 
kaip 8 cm pločio ar skersmens 
įspėjamasis ženklas su užrašu, 
pvz., „Atsargiai, šuo!"

Uždaroje savininko valdoje šuo 
gali būti laikomas nepririštas, jei 
užtikrinama, kad šuo iš jos 
neišbėgs. Matomoje vietoje turi 
būti pakabintas ne mažesnis 
kaip 8 cm pločio ar skersmens 
įspėjamasis ženklas su užrašu, 
pvz., „Atsargiai, šuo!“. 
Rekomenduojama įrengti 
skambutį valdos savininkui 
pakviesti

Uždaroje savininko valdoje šuo 
gali būti laikomas nepririštas, jei 
užtikrinama, kad šuo iš jos 
neišbėgs, o valda aptverta ne 
žemesne, nei 2 m tvora. 
Matomoje vietoje turi būti 
pakabintas ne mažesnis kaip 8 
cm pločio ar skersmens 
įspėjamasis ženklas su užrašu, 
pvz., „Atsargiai, šuo!“. 
Rekomenduojama įrengti 
skambutį valdos savininkui 
pakviesti

Uždaroje savininko valdoje šuo 
gali būti laikomas nepririštas, jei 
užtikrinama, kad šuo iš jos 
neišbėgs. Matomoje vietoje turi 
būti pakabintas ne mažesnis 
kaip 8 cm pločio ar skersmens 
įspėjamasis ženklas su užrašu, 
pvz., „Atsargiai, šuo!“. 
Rekomenduojama įrengti 
skambutį valdos savininkui 
pakviesti

Uždaroje savininko valdoje 
šuo gali būti laikomas 
nepririštas, jei užtikrinama, 
kad šuo iš jos neišbėgs. 
Matomoje vietoje turi būti 
pakabintas ne mažesnis kaip 
8 cm pločio ar skersmens 
įspėjamasis ženklas su 
užrašu, pvz., „Atsargiai, šuo!“. 
Rekomenduojama įrengti 
skambutį valdos savininkui 
pakviesti



Papildomos 

laikymo lauke 

sąlygos

Draudžiama gyvūnus palikti 
lauke ar patalpoje 
ekstremaliomis karščio ir 
šalčio sąlygomis 

Privaloma užtikrinti, kad laikomi 
gyvūnai be savininko ar laikytojo 
priežiūros nepatektų į kitas 
privačias valdas, bendrojo 
naudojimo teritorijas, patalpas. 
Kai gyvūnai laikomi lauke, jie turi 
būti apsaugomi nuo nepalankių 
oro sąlygų

Gyvūnai turi būti auginami ir 
laikomi jiems nekenksmingomis 
sąlygomis

Gyvūnai turi būti auginami ir 
laikomi jiems nekenksmingomis 
sąlygomis

Lauke laikomi gyvūnai  turi būti 
apsaugomi nuo nepalankių oro 
sąlygų

Lauke laikomi gyvūnai  turi 
būti apsaugomi nuo 
nepalankių oro sąlygų

* Taisyklėse nenurodoma


