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Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:
1. P a k e i č i u Gyvūnų laikymo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose
vietovėse taisykles, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
liepos 31 d. įsakymu Nr. A-919 (3.1) ,,Dėl Gyvūnų laikymo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos
gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):
1.1 Pakeičiu 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
,,7.7. užtikrinti, kad jam priklausantys laikomi gyvūnai nesužeistų žmonių ar kitų gyvūnų,
nedarytų žalos kitų žmonių turtui, nekeltų grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, netrikdytų viešosios
rimties.“
1.2. Papildau 8.11 papunkčiu:
„8.11. lesinti laukinius paukščius (karvelius, balandžius, varnas, žvirblius ir kt.)
balkonuose, atvirose bendro naudojimo patalpose, daugiabučių namų teritorijose, išskyrus žiemą,
kai paukščiams to labiausiai reikia, tam specialiai pritaikytose lesyklėlėse, taip pat juos veisti.“
1.3 Papildau 8.12 papunkčiu:
„8.12. žemės valdoje gyvūnų laikymo statinius, kuriuos statyti nereikia leidimo ir projekto
derinimo (mažų žvėrelių ir paukščių narvai bei karvelidės, voljerai, ir pan.) statyti arčiau kaip 1
metras nuo kaimyninių sklypų ribos. Mažesniu atstumu šie statiniai gali būti statomi tik turint
rašytinį gretimo žemės sklypo savininko (naudotojo) sutikimą. “
1.4. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
,,26. Gyvenamojoje vietovėje ūkiniai gyvūnai laikomi žemės valdoje, specialiai ūkinių
gyvūnų laikymui pritaikytuose ūkiniuose pastatuose. Ūkinių gyvūnų laikytojas privalo užtikrinti:
26.1. kad mėšlas ir srutos būtų tvarkomos vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo
aplinkosaugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342;
26.2. kad asmenys, gyvenamojoje vietovėje laikantys mažiau kaip 10 SG, mėšlą ir srutas
kauptų tvartuose, mėšlidėse, srutų kauptuvuose arba uždengtose tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto.
Sukauptas mėšlas ir srutos turi būti šalinami ne rečiau kaip kas 6 mėnesius;
26.3. kad ūkinių gyvūnų laikymo patalpos, gardai, įrengimai, loviai, ėdžios ir pan. būtų
nuolat valomos, esant reikalui dezinfekuotos, nesuėsti ar išbarstyti pašarai turi būti reguliariai
šalinami.“
2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui.

3. Į p a r e i g o j u Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąją specialistę Stanislavą
Bartkuvienę paskelbti informacinį pranešimą apie Taisyklių pakeitimą bei visą šio įsakymo tekstą
Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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