
KONTROLINIS SĄRAŠAS –  
KLAUSIMYNAS, PADĖSIANTIS IEŠKANT  
ATSAKINGO ŠUNŲ VEISLYNO. 
 
Į  veterinarijos kliniką atsineškite užpildytą klausimyną.  

Jums padėsime rasti geriausią ir atsakingiausią šunų veislyną.

PRIEŠ ĮSIGYJANT ŠUNIUKĄ: GERAI ABEJOTINA RIZIKINGA

Prieš perkant šuniuką konsultavausi su veterinarijos klinika Taip Ne

Aš jau išsirinkau šuns veislę Taip Abejoju Ne

Išsirinkau šuns veislę ir dėl pirkimo konsultavausi su veterinarijos klinika Taip   Ne

Kelių veislių šunis veisėjas parduoda? 1 ar 2 3 >3

Aš šuniuko aplinka veislyne atrodo kaip namai ar kaip gyvūnėlių parduotuvė? Namai Nežinau Parduotuvė

Ar prieš perkant, turite galimybę pamatyti kalę su šuniukais jų įprastoje aplinkoje? Taip Ne

Ar veisėjas jums atneša šuniuką į atskirą patalpą ir neleidžia jo pamatyti įprastoje  
aplinkoje su mama?

Ne Taip

INFORMATYVUS POKALBIS  
SU VEISĖJU:

Mačiau konkretaus šuniuko (mėlyną) skiepų pasą. Taip   Ne

Skiepų pase buvo žyma apie pirmąjį skiepą. Jis buvo atliktas toje pačioje šalyje, kur šuniukas 
gimė. Pase buvo skiepo data, gydytojo antspaudas ir parašas, šalia vakcinos lipduko.

Taip   Ne

Veisėjas pasiūlė įsigyti kitos veislės šuniuką. Tokiu atveju konsultuokitės  
su veterinarijos klinika.

Ne   Taip

Pasiūlius patikrinti šuniuko sveikatą jūsų veterinarijos klinikoje, veisėjas neprieštarauja. Taip   Ne

Veterinarijos kliniką galite rinktis laisvai. Veisėjas nedaro spaudimo rinktis jo  
rekomenduojamą kliniką.

Taip   Ne

PAPRAŠYKITE PAMATYTI LIKUSIUS ŠUNIUKUS  
JŲ ĮPRASTOJE APLINKOJE:

Ar su šuniukais yra kalė? Taip   Ne

Ar norėtumėte, kad jūsų šuniuko elgsena būtų tokia pati kaip ir jo mamos? Taip Iš dalies Ne

Ar šuniukai yra auginami namų aplinkoje? Taip Nežinau Ne

Ar veisėjas stengiasi šuniukus kuo labiau socializuoti? Taip Nėra aišku Ne

Ar visi šunys (kalė ir šuniukai) atrodo gyvybingi? Taip (visi) Kai kurie Ne

Ar šuniukai (visi ar keletas jų) kosti? Ne   Taip

Ar matote nosies išskyrų? Ar kuriam nors šuniukui ašaroja akys arba jos yra nešvarios? Ne   Taip

Ar matosi kokių nors viduriavimo požymių? Ne   Taip

Ar šuniukai kasosi? Ne   Taip

Ar veisėjas jums leidžia išsirinkti patinkantį šuniuką? Veisykla negali jums brukti kurio  
nors kokretaus gyvūno.

Taip Ne



ATIDŽIAI APŽIŪRĖKITE IŠSIRINKTĄ ŠUNIUKĄ GERAI ABEJOTINA RIZIKINGA

Ar šuniukas laisvai leidžiasi paimamas ant rankų? Taip Iš dalies Ne

Ar jo sąkandis yra teisingas? Taip Nežinau Ne

Ar jo akys, ausys ir nosis yra švarūs? Taip Nežinau Ne

Ar kailis yra švarus? Neturi būti išplikusių kailio plotų, žaizdų, pleiskanų ir parazitų. Taip Nežinau Ne

Ar šuniuko išangė švari? Taip   Ne

Ar šuniukas viduriuoja? Ne Nežinau Taip

Jeigu įsigyjate patiną: ar šuniukas turi abi sėklides?  
Paprašykite veisėjo patikrinti ir parodyti jums.

Taip,  2 Nežinau Ne

PRIEŠ SUMOKANT!

Ar skiepų pasas tikrai yra jūsų šuniuko? Pasą privalote gauti iš karto, pirkimo momentu. 
Įsitikinkite, kad dokumentų duomenys sutampa. Būkite atidūs! 

Taip Pasą reikia keisti Ne

Ar pasirašėte pirkimo-pardavimo sutartį? Taip   Ne

Ar veisėjas jums siūlo papildomai įsigyti kitų reikmenų  
(pvz., žaislų, šampūno, guolį, maisto…)?

Ne Taip

Ar sumokėjote tik šuniuko kainą, be papildomų reikmenų? Taip   Ne

Ar veisėjas jums kelia pasitikėjimą? Taip Nežinau Ne

NAMUOSE

Užsiregistruokite apsilankymui veterinarijos klinikoje, bei atsineškite šį užpildytą klausimyną. Taip Neplanuoju
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