ŠUNS ĮSIGIJIMO ANKETA
Prieš pirkdami šunį įsitikinkite, kad šuns pardavėjas jums suteikė visą reikalingą informaciją. Užpildę žemiau pateiktą
anketą, būsite tikri, jog žinote viską apie šuns pardavėją bei jūsų būsimąjį augintinį. Anketa gali pasitarnauti kaip
paruoštukė pokalbiui su šuns pardavėju.
Informacija apie pardavėją/veisėją:
1. Pardavėjo/veisėjo kontaktai
Vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Veislyno pavadinimas (jei yra) ___________________________________________________________________________________________________
Adresas _____________________________________________________________________________________________________________________________
Telefono numeris __________________________________________________________________________________________________________________
E.pašto adresas ____________________________________________________________________________________________________________________
Informacija apie šunį
2. Gimimo data _____________________________________________________________________________________________________________
3. Lytis: ☐patinas ☐patelė
4. Spalva/ypatingos žymės _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Ar šuo yra veislinis (t.y., jis turi veislę patvirtinančius kilmės dokumentus)? ☐Taip ☐ Ne
6. Jei šuo – veislinis (t.y., jis turi veislę patvirtinančius kilmės dokumentus) kokiame šuns kilmės dokumentus
išduodančiame klube jis yra registruotas?
Klubo pavadinimas ____________________________________________________________________________________________________
Registracijos numeris _________________________________________________________________________________________________
Šuniuko registracijos vardas __________________________________________________________________________________________
7. Ar yra nustatyti tam tikri veisėjo reikalavimai šunis laikymui (pvz. šuo negali būti naudojamas veisimui, šuo
ne parodoms ar pan.)
☐Taip (nurodykite, kokie) _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
☐Ne
8. Ar šuo yra mišrūnas (t.y., jis neturi veislę patvirtinančių kilmės dokumentų)? ☐Taip ☐Ne
9. Ar šuo yra ženklintas mikročipu? ☐Taip ☐Ne
10. Ar šuo yra vakcinuotas:
Prieš pasiutligę? ☐Taip ☐Ne
Prieš užkrečiamąsias ligas? ☐Taip ☐Ne
11. Ar šuniui atlikta dehelmintizacija (suduoti vaistai nuo kirmėlių)? ☐Taip ☐Ne
12. Ar šuniui yra kirpta uodega, ausys arba atliktos kitos procedūros siekiant pakeisti šuns išvaizdą? ☐Taip
☐Ne
13. Ar šuo iki pardavimo buvo apžiūrimas ar gydomas pas veterinarijos gydytoją (pažymėkite)?
☐ Buvo pristatytas pas veterinarijos gydytoją apžiūrai. Veterinarijas gydytojas pateikė išvadą, kad šuo yra
sveikas
(nurodykite
pas
kokį
veterinarijos
gydytoją
šuo
buvo
apžiūrėtas)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
☐ Buvo pristatytas pas veterinarijos gydytoją gydymui (aprašykite dėl kokių ligų ar ligos požymių šuo buvo
gydomas) ________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
14. Kur šuo buvo laikomas didžiąją dalį iki pardavimo:
☐ Voljere
☐ Gyveno kartu namuose
☐ Kita (įvardinkite) ____________________________________________________________________________________________________
15. Ar prieš pardavimą pirkėjas turi galimybę pamatyti ir pabendrauti su šuniuko mama, tėvu ir kitais vados
šuniukais jų veisimo vietoje (jei perkamas jaunas šuniukas)?
☐ Taip, su šuniuko mama
☐ Taip, su šuniuko tėvu
☐ Taip, su kitais vados šuniukais
Informacija apie šuniuko mamą (jei perkamas jaunas šuniukas)

16. Gimimo data ____________________________________________________________________________________________________________
17. Ar šuo yra veislinis (t.y., jis turi veislę patvirtinančius kilmės dokumentus)? ☐ Taip ☐ Ne
18. Jei šuo veislinis, ar jis yra registruotas šuns kilmės dokumentus išduodančiame klube? ☐ Taip ☐ Ne
Klubo pavadinimas _____________________________________________________________________________________________________
Registracijos numeris __________________________________________________________________________________________________
Šuniuko registracijos vardas __________________________________________________________________________________________
22. Ar šuo yra mišrūnas (t.y., jis neturi veislę patvirtinančių kilmės dokumentų)? ☐ Taip ☐ Ne
23. Ar šuo yra ženklintas mikročipu? ☐ Taip ☐ Ne
24. Ar šuo yra vakcinuotas:
Prieš pasiutligę? ☐ Taip ☐ Ne
Prieš užkrečiamąsias ligas? ☐ Taip ☐ Ne
24. Ar šuniui suduoti vaistai nuo kirminų? ☐ Taip ☐ Ne
25. Kokio amžiaus buvo šuo, kai turėjo pirmą vadą ir kiek jų turėjo iki šios vados?
Metai ir mėnuo: ________________________________________________________________________________________________________
Vadų skaičius iki šiol: __________________________________________________________________________________________________
27. Ar kalė turėjo kitų veterinarinių susirgimų/operacijų?
☐ Taip (nurodykite, kokių) __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
☐ Ne
Informacija apie šuniuko tėvą (jei perkamas jaunas šuniukas)
28. Gimimo data ____________________________________________________________________________________________________________
31. Ar šuo yra veislinis (t.y., jis turi veislę patvirtinančius kilmės dokumentus)? ☐ Taip ☐ Ne
32. Jei šuo veislinis, ar jis yra registruotas šuns kilmės dokumentus išduodančiame klube? ☐ Taip ☐ Ne
Klubo pavadinimas ____________________________________________________________________________________________________
Registracijos numeris _________________________________________________________________________________________________
Šuniuko registracijos vardas __________________________________________________________________________________________
33. Ar šuo yra mišrūnas (t.y., jis neturi veislę patvirtinančių kilmės dokumentų)? ☐ Taip ☐ Ne
34. Ar šuo yra ženklintas mikročipu? ☐ Taip ☐ Ne
35. Ar šuo veterinarinių susirgimų/operacijų?
☐ Taip (nurodykite, kokių) ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
☐ Ne
Kita informacija
36. Koks ryšys yra tarp šuniuko tėvų?
☐ Giminingi:
☐ vienas iš tėvų ir jo vaikas
☐ brolis ir sesuo
☐ to paties tėvo, skirtingų motinų (arba atvirkščiai) palikuonys
☐ kiti giminingi (nurodyti) ________________________________________________________________________
☐ Negiminingi
☐ Nežinoma
37. Papildoma informacija apie parduodamą šunį, kuri gali būti naudinga ar aktuali apsisprendime dėl šuns
įsigijimo: ________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

ANKETOS PAAIŠKINIMŲ GIDAS
1 ir 2 punktas
Rekomenduojame pirkti gyvūną iš asmens, kuris sutinka pateikti savo asmens duomenis. Gyvūnus būtina apžiūrėti ir
pirkti pardavėjo namuose, t. y. vietoje, kur gyvūnai gimė ir auga. Jei gyvūnus veisiantis ar jais prekiaujantis asmuo
vengia suteikti savo asmens duomenis, gyvūno įsigyti iš tokio asmens nerekomenduojame. Daugintojai paprastai
šuniukus pardavinėja turguose arba per skelbimus internete, o susitikti su pirkėju siūlo kokioje nors viešoje vietoje
(prie prekybos centrų, degalinėse, šalikelėse ir pan.), o ne namuose. Pasidomėkite pardavėjo veikla ir reputacija.
Patikrinkite, ar pardavėjas yra registruotas LR Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (www.vmvt.lt) kaip
veisėjas bei veislės patvirtinimo dokumentus išduodančiame kinologiniame klube. Žinodami veislyno pavadinimą ar
pardavėjo duomenis, paieškokite informacijos internete. Apsilankykite šunų parodose. Kad išvengtumėte
impulsyvaus pirkimo, prieš priimdami galutinį sprendimą dėl veisėjo ir šuniuko, apsilankykite bent 2-3 kituose
veislynuose.
7, 19 ir 31 punktas
E.kinologija.lt įvedę šuns duomenis, pvz. vardą arba registracijos numerį, gausite visą informaciją apie planuojamą
įsigyti veislinį šunį, jei jis yra Lietuvos kinologų draugijos sąraše.
Šuns registracijos ir kilmės dokumentus atsakingas pardavėjas turi perduoti naujajam savininkui. Atkreipiame
dėmesį: dokumentai negali būti „padaryti ar perduoti vėliau“! Atkreipkite dėmesį ir į šuns vardą – visų vienos vados
šuniukų vardai turi prasidėti ta pačia raide.
Jei veisėjas yra nustatęs atitinkamus reikalavimus parduodamam šuniui, prieš parduodamas šunį jis turėtų paaiškinti,
ką tie reikalavimai reiškia.
8, 21 ir 33 punktas
Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nustato, kad veislinis gyvūnas – gyvūnas, kurio kilmė ir individualios
veislinės savybės atitinka tam tikros gyvūnų veislės reikalavimus ir kuriam yra išduotas jo kilmę ir veislę
patvirtinantis dokumentas. Įsidėmėkite, jei planuojate pirkti šunį, kuris neturi kilmę ir veislę patvirtinančių
dokumentų, jūs įsigyjate tiesiog mišrūną. Labai didelė dalis žmonių norėdami tam tikros veislės augintinio, perka juos
būtent iš daugintojų, tikėdami, kad įsigijo veislinį šunį. Tai dažnai lemia noras sutaupyti. Patikimuose veislynuose
veisiami gyvūnai iš tiesų kainuoja daugiau. Tačiau tai – natūralu, juk reikia nemenkų lėšų suteikti gyvūnams palankias
gyvenimo sąlygas ir rūpestingai juos prižiūrėti – skiepyti, šerti kokybišku maistu, jų tėvams atlikti būtinus genetinius
tyrimus, ieškoti fiziškai ir psichiškai sveikos poros kergimui, dėl ko neretai tenka vykti ir į kitas šalis.
Gyvūnų daugintojų tikslas – kuo didesnis pelnas, kuris pasiekiamas kuo mažiau išleidžiant kergiamų gyvūnų bei jų
jauniklių sveikatos ir gerovės priežiūrai.
9 punktas
Kiekvienas atsakingas pardavėjas, norėdamas užtikrinti šuniuko gerovę, savo noru paženklina tiek parduodamų
šuniukų tėvus, tiek pačius šuniukus poodinėmis mikroschemomis. Tuo tarpu nesąžiningi daugintojai gali sakyti, jog
tai – didelė investicija, kelianti šuniukų kainą. Visgi, ženklinimas nėra prabangos paslauga. Turėdami ženklintą
šuniuką galėsite įrodyti, kad augintinį pirkote būtent iš šio pardavėjo, kadangi jo duomenys jau bus įvesti į šunų
registracijos duomenų bazę. Ateityje ženklinimas taip pat pasitarnaus – jo pagalba daug lengviau rasite savo
augintinį, jei jis pasimestų ar pabėgtų.
10 ir 23 punktas
Vakcinacija, ypatingai prieš užkrečiamąsias ligas, yra labai svarbi siekiant apsaugoti gyvūną nuo mirtinų ligų, tokių
kaip parvo virusas ir kt. Jei perkate jauno amžiaus šuniuką, svarbu atsakingai įsitikinti, ar šuniuko mama buvo
reguliariai skiepijama ir turi tai patvirtinančius dokumentus (gyvūno pasą, vakcinacijos pažymėjimą). Yra dvi šuniukų
vakcinavimo schemos. Pirmoji: 6 savaičių amžiaus šuniukas skiepyjamas nuo parvo viruso; 9 savaičių – kompleksinis
skiepas nuo užkrečiamųjų ligų; 12 savaičių – antrasis kompleksinis skiepas nuo užkrečiamųjų ligų ir skiepas nuo
pasiutligės. Antroji: 8 savaičių amžiaus šuniukas skiepyjamas kompleksine vakcina nuo visų užkrečiamųjų ligų,
įskaitant parvo virusą; 12 savaičių – antrasis kompleksinis skiepas nuo užkrečiamųjų ligų ir skiepas nuo pasiutligės.
Atminkite, kad pagal nustatytus gyvūnų gerovės reikalavimus šuniuko atskyrimas nuo mamos ir perdavimas naujam
savininkui galimas tik tada, kai šuniukas yra 8 savaičių amžiaus. Tad jūsų perkamas šuniukas visada turi turėti
pirmąjį skiepą, kuris atliekamas, kai šuniukui sueina 6 savaitės. Reikalaukite iš pardavėjo tai patvirtinančio
dokumento.
11 ir 24 punktas
Jauniems šuniukams vaistai nuo kirmėlių (helmintų) sušeriami jau nuo 1 mėnesio (~4 savaičių) amžiaus (kartais
pasitarus su veterinarijos gydytoju vaistus galima sušerti ir 2 sav. amžiaus šuniukams). Šuniukus iki 6 mėn.
rekomenduojama dehelmintizuoti (sušerti vaistų) kas mėnesį, vyresnius nei 6 mėn. ir suaugusius šunis – kas 3 mėn.
(visą gyvenimą). Kales papildomai reikia dehelmintizuoti 2 savaitės prieš kergimą.

Svarbu žinoti, kad suaugę gyvūnai, turintys žarnyno parazitų, dažniausiai atrodo visiškai kliniškai sveiki. Tačiau su
išmatomis jie platina mikroskopinius helmintų kiaušinėlius, kurių dauguma yra pavojingi ir žmogui, o ypač – vaikams.
Todėl laiku dehelminizuodami savo augintinius, Jūs apsaugosite ne tik jų, bet ir savo bei savo vaikų sveikatą. Venkite
pirkti gyvūną iš asmens, kuris neatliko tokios procedūros gyvūnui.
12 punktas
Remiantis Lietuvos gyvūnų gerovę reglamentuojančiais teisės aktais chirurginės operacijos siekiant pakeisti namuose
laikomo gyvūno išvaizdą arba kitais su gydymu nesusijusiais tikslais yra draudžiamos, būtent: uodegų kirpimas; ausų
trumpinimas; balso stygų pašalinimas; nagų ir ilčių pašalinimas.
Išimtys šiems draudimams taikomos, kai jos atliekamos veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos. Jei
jūs perkate šunį, kuriam atlikta kuri nors iš išvardintų procedūrų aukščiau, reikalaukite tai atlikusio veterinarijos
gydytojo pažymos.
13, 27 ir 35 punktai
Jei jaunam šuniukui ar šuniui, kurį planuojate įsigyti, buvo atliktos tam tikros veterinarinės procedūros (be
vakcinacijos, dehelmintizacijos ir ženklinimo), jūs turėtumėte būti apie tai informuotas, jei ateityje tai pasikartotų ar
atsirastų tam tikri gyvūno sveikatos sutrikimai. Rekomenduojame įsigijus gyvūną jį kaip įmanoma greičiau nuvesti
bendrai apžiūrai pas veterinarijos gydytoją, su kuriuo jūs galėsite pasitarti dėl tolimesnės gyvūno mitybos,
vakcinacijos ir kitų svarbių dalykų, kurie užtikrintų tinkamą jūsų augintinio gerovę.
14 punktas
Geriausia, kai šuniukas yra auginamas namų aplinkoje, šalia žmonių ir standartiškai namuose vykstančių įvykių bei
triukšmo. Jei planuojate įsigyti šuniuką iš pardavėjo, kuris veisia ir augina šuniukus voljere, nesuteikiant jiems
galimybės patirti kasdieninių natūralių įvykių, turite žinoti, kad tokiam šuniukui gali prireikti intensyvaus jūsų darbo
siekiant jį tinkamai socializuoti ir užtikrinti, kad jūsų augintinis gebės reaguoti į įvairias gyvenimo aplinkybes be
agresijos, susierzinimo, baimės ar kitokios nepageidaujamos reakcijos. Jei šuniukas nuo pat pirmųjų savaičių yra
tinkamai socializuojamas, turėjo galimybę susipažinti su įvairiais daiktais, garsais, kitais šunimis ir žmonėmis, toks
šuniukas turės daugiau pasitikėjimo aplinka, nei tie, kurie tokios galimybės neturėjo. Todėl labai svarbu žinoti, kaip
jūsų šuniukas gyveno pirmas 8 savo gyvenimo savaites. Atminkite, kad dažniausiai pasitaikančios suaugusio šuns
elgesio problemos (tokios kaip agresija, baimė, problemos paliekant augintinį vieną namuose ir pan.) atsiranda
šunims, kurie vaikystėje neturėjo arba turėjo nedaug kontaktų su žmonėmis ir jiems būtinos socializacijos.
15 punktas
Jei perkate jauną šuniuką yra labai svarbu, kad jums būtų sudaryta galimybė pamatyti šuniuką kartu su mama ir
kitais vados šuniukais. Stebėkite, kaip kalė elgiasi su jumis (gal itin baikšti arba agresyvi) – charakterio savybės gali
būti paveldimos. Be to, pirmosiomis savo gyvenimo dienomis šuniukai būtent iš mamos mokosi daugybės dalykų –
taip pat ir reakcijos į žmones. Jei pardavėjas nesutinka parodyti Jums kalės kartu su mažyliais arba matote, kad kalė
nepripažįsta mažylių – gali būti, kad tai ne jos šuniukai. Tokiais būdais pardavėjas gali jus bandyti apgauti norėdamas
parduoti neveislinius šuniukus už veislinių šunų kainą. Taip pat gali būti, kad šuniukų turinti kalė laikoma tokiomis
sąlygomis, kokių pardavėjas nenori jums rodyti – nešvari, netvarkinga aplinka, kurioje vyrauja nemalonus kvapas, ji
nepakankamai maitinama, prastai prižiūrima, yra blogos išvaizdos ir pan.
Šuniukams gimus, būtina apsilankyti bent keletą kartų: stebėkite šuniukus, kokioje aplinkoje jie auga, kaip elgiasi, ar
atrodo sveiki. Pirmą kartą pamatę šuniukus, įsitikinkite, kad jie žaismingi ir noriai ėda. Jokiu būdu „neužkibkite“ už
eilinės frazės „jei nepasiimsite šuns dabar, kitą kartą galite jo neberasti“. Atsakingas pardavėjas neturi daryti
spaudimo.
25 punktas
Nėštumas, gimdymas ir šuniukų žindymas pareikalauja labai daug energijos iš Jūsų būsimo šuniuko mamos. Kalių,
kurios kentė nuo prastos mitybos, ekstremalių temperatūros sąlygų, psichinės ar fizinės įtampos, šuniukai yra daug
labiau linkę turėti elgesio problemų ateityje, todėl kalės priežiūra iki kergimo ir iki šuniukų gimimo yra itin svarbi bei
reikšminga. Moksliniai tyrimai rodo, kad jei kalė buvo nuolatos glostoma ir rūpestingai prižiūrima, tikėtina, kad
šuniukai bus paklusnesni, labiau emociškai stabilūs ir labiau mylintys žmones. Jei tarp kalytės ir jos savininko yra
artimas ryšys, būdama šalia savo žmogaus ji jausis atsipalaidavusi, saugi, bus laiminga, kai savininkas norės paimti
ant rankų jos šuniukus. Tai labai svarbu nuosekliam šuniukų vystymuisi. Be to, tą malonų žmogaus prisilietimo pojūtį
kalytė perduos ir savo šuniukams.
Kalė negali būti kergiama jaunesnė nei 18 mėn. ir vyresnė nei aštuonerių metų. Gimus šuniukams, būtina daryti bent
metų tarpą leidžiant kalytei pailsėti, atstatyti organizmą. Kalėms nerekomenduojama vesti šuniukus daugiau nei šešis
kartus per gyvenimą.
Tai parodo, kaip svarbu elgtis su savo augintiniais kaip su šeimos nariais, o ne „tik šunimis“, arba – dar blogiau – kaip
su pasipelnymo priemone.
36 punktas
Parenkant ir poruojant veislinius šunis labai svarbu jų giminingumas. Giminingų individų poravimas genetikoje
vadinamas įvaisa. Rekomenduojama vengti įsigyti šuniukus, kurie yra giminingų individų poravimo rezultatas, nes
įvaisos gali lemti rimtas sveikatos problemas.

