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Gyvūną, kurio egzistavimas priklauso nuo žmogaus rūpinimosi, palikti be priežiūros, norint
juo atsikratyti.
Treniruojantis naudoti gyvūnus kaip taikinius.
Laikyti daugiau gyvūnų nei numatyta pastato, tvarto, voljero ar aptvaro teritorijos projekte.
Mokyti ar dresuoti gyvūnus nuolat juos baudžiant.
Nesirūpinti gyvūno sveikata, nesuteikti susirgusiam veterinarinės pagalbos, laikyti be maisto,
vandens, kankinti.
Vestis, neštis, eiti su gyvūnais ar juos su savimi turėti teritorijose, patalpose ir kitose vietose,
pažymėtose draudžiamuoju ženklu, išskyrus gyvūnus, kuriuos naudoja pareigūnai, atlikdami
jų kompetencijai priskirtas funkcijas, ir šunis vedlius. Draudžiamasis ženklas turi būti ne
mažesnio kaip 8 cm pločio ar skersmens ir pakabintas matomoje vietoje prie įėjimo į tokias
teritorijas, patalpas ar vietas.
Vedžioti gyvūnus vaikų žaidimų aikštelėse, sporto aikštynuose, stadionuose.
Gyvūnams pasiekiamose vietose sąmoningai padėti ar kitaip pateikti nuodų arba jais apdoroto
maisto, pašaro ar lesalo.
Ganyti ūkinės paskirties gyvūnus skveruose, parkuose, pakelėse ir kitose bendrojo naudojimo
teritorijose.
Naudoti srutas dirvai tręšti miesto teritorijoje.
Kačių ir šunų priežiūrai imti smėlį iš vaikų žaidimo aikštelių ir į jas išpilti smėlį su gyvūnų
ekskrementais, taip pat vesti kates ir šunis tuštintis į vaikų žaidimo vietas ir smėlio dėžes.
Laikyti įvairius gyvūnus ant daugiabučių namų stogų, atviruose balkonuose, rūsiuose ir kitose
bendrojo naudojimo (ar pagalbinėse) patalpose.
Maudyti, prausti gyvūnus fontanuose, šaltiniuose. Vedžioti, maudyti gyvūną įrengtuose
paplūdimiuose ir 20 m teritorijoje aplink juos.
Šaudyti šunis, kates ar kitus gyvūnus koviniais, medžiokliniais, žvejybos ir sportiniais
šaunamaisiais, svaidomaisiais ginklais, išskyrus specialiai tam tikslui pritaikytus
šaunamuosius įtaisus gyvūnui užmigdyti ir atvejus, kai gyvūnas tiesiogiai kelia grėsmę
žmogui ir kitaip jo neįmanoma sutramdyti.
Vesti šunis su jiems nepritaikytais antsnukiais, antkakliais ar pavadėliais.
Šerti gyvūnus viešosiose ir bendrojo naudojimo vietose.
Organizuoti gyvūnų kovas su gyvūnais.
Vežti gyvūnus transporto priemonėmis, kurios yra nepritaikytos arba netinka tai gyvūno
rūšiai;
Gyvūnų gaišenas išmesti į šiukšlių konteinerius.
Laikyti žvėris, roplius, kurie gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų gyvybei ir sveikatai.
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reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas“.

