


Atsakingas žingsnis
 Svarstote, jog jūsų gražią šeimą galėtų papildyti naujas narys? 
Nusprendėte, jog tai bus šuo? Sveikiname, nuo šiol jūsų namuose bus 
dar daugiau džiaugsmo, linksmo šurmulio ir išdaigų.

 Šuns įsigijimas – svarbus žingsnis, todėl tai būtina apsvarsty-
ti labai atsakingai. Atminkite, kad šuniukas nebus visą laiką mažas, jis 
augs ir jam reikės vis daugiau erdvės. Šunys vidutiniškai gyvena apie 
10–15 metų, tad visą šį laikotarpį jums teks šuneliu rūpintis, jį prižiūrėti, 
surasti laiko su juo pažaisti. 

 Išsirinkite sau priimtiniausias veisles ir pasidomėkite, koks šių 
šunų temperamentas, kokie išskirtiniai jų poreikiai, pagal tai lengviau 
išsirinksite savo gyvenimo būdą ir tempą atitinkančią šuns veislę.



 
 
 Kad džiaugsmo būtų daugiau, o rūpesčių mažiau, pasirūpinkite 
viskuo iš anksto: nupirkite augintiniui skirto specialaus ėdalo, priežiūros 
ir lavinimo priemonių. Iš anksto pasidomėkite, kur galėtumėte lankyti 
dresūros užsiėmimus arba susiraskite dresiravimo pamokėlių vaizdo 
įrašų bei straipsnių internete. Suraskite veterinarijos gydytoją, pas kurį 
lankysitės, kai augintinį reikės skiepyti ar dėl kitų priežasčių. Šuniuko 
atvykimui paruoškite ir savo namus. 

Ruošiamės šuniuko 
atvykimui



Pirmieji įspūdžiai 
naujuose namuose

 
Kelionė į namus, nauji žmonės, nauja vieta šuniukui gali sukelti 

stresą, todėl pirmomis dienomis leiskite mažyliui apsiprasti namų 
aplinkoje. Jokiu būdu nepervarginkite mažylio, todėl nepulkite tuoj 
pat su juo žaisti, jo auklėti ar jį nešioti. Parsivežus šuniuką ir leidus jam 
kiek laiko palakstyti po namus, supažindinkite su vieta, kur jis gali rasti 
maisto ir vandens. 

 Nenustebkite, jei pirmomis naktimis 
šuniukas ims cypti. Mažyliai atskirti nuo 
motinos jaučiasi prislėgti, jiems gali 
būti baisu, liūdna, o galbūt dar ne-
praėjęs patirtas stresas. Patariama 
atsivežti kažkokį daiktą iš šuniuko 
pirmųjų namų, kurio kvapai jį šiek 
tiek ramintų. Nakčiai galite pripilti 
šilto vandens pūslę ar plastikinį butelį, 
susukti į rankšluostį – sklindanti šiluma 
veiks raminančiai. 



Šuniuko mityba
 Šuns sveikata ir gyvenimo trukmė priklauso nuo atskirai veislei 
būdingos, subalansuotos mitybos. Kadangi šunys patys nemedžioja 
(nemoka ir negali), mes, žmonės, esame atsakingi už jų visavertę mitybą.
 Nešerkite šuns maisto likučiais nuo savo stalo. Maisto patiekalai 
su prieskoniais gali pakenkti šuns sveikatai.
 Šokoladas – nėra šuns maistas. Jis kenkia dantims 
ir gali sukelti alergiją. Skanėstų gyvūnams, net specialių 
„šokoladų“ galima įsigyti gyvūnų prekių parduotuvėse, bet 
ir juos reikia duoti su saiku – kaip atlygį ar paskatinimą.

 Dėmesio: ne visi kaulai tinka duoti šuniui! Sutrupinti 
kaulai gali traumuoti skrandį, sukelti vidurių užkietėjimą. 

Geriau nupirkite savo keturkojui specialius, iš galvijų odos 
pagaminus, kramtomuosius kaulus. Jie išvalys 

šuns dantis nuo apnašų. 



 7 šuns šėrimo taisyklės:

u Suaugusį šunį būtina šerti du kartus per 
dieną.

u Šerkite šunį prieš tai jį pavedžioję. Paėdęs 
šuo ilsisi. Jeigu paėdę didelių veislių šunys la-
bai judrūs, gali kilti skrandžio užsisukimo pavo-
jus.

u Jei įmanoma, šerkite šunį tuo pačiu metu.

u Ėdalas turi būti visada toje pačioje vietoje.

u Neduokite šuniui ėdalo tiesiai iš šaldytuvo. 
Labai šaltas ėdalas gali sukelti virškinimo 
problemas ir vėmimą.

u Šuniui paėdus visada karštu vandeniu 
išplaukite dubenėlį.

u Šuniui visada turi būti pasiekiamas dubenė-
lis su švariu geriamuoju vandeniu.



Gamtiniai reikalai
 Namuose atsiradus šuniukui, kyla nemažai klausimų, vienas 
aktualiausių tuo metu – kaip pripratinti šuniuką prie palutės ar 
specialaus šuniukų tualeto. Šis procesas reikalaus nemažai laiko ir 
kantrybės, todėl būtina tam nusiteikti.

 Šuniuko tualetui skirtoje vie-
toje patieskite švarią vienkartinę 
palutę, kurią, pagal poreikį, keiskite 
nauja. Galima įsigyti labai patogų 
šuniukų tualetą – natūralią žolę pri-
menantį kilimėlį. 



Šuniukas paprastai gamtinius rei-
kalus atlieka iš karto po miego, 
valgymo ir baigęs žaisti. Kai jis 
pradeda sukiotis ieškodamas 
vietos, reikia jį paimti ir nunešti 
į tam skirtą kampelį. Atlikus 

reikalus – šunelį būtinai pagirkite, paskatinkite gardžiu kąsneliu. Labai 
svarbu kruopščiai išvalyti šuniuko „pažymėtas“ vietas, nes, jausdamas 
savo kvapą, jis vėl ten žymės. 
 
 Svarbu nebausti šunelio praėjus ke-
lioms valandoms po gamtinių reikalų atli- 
kimo ne vietoje, mažylis nesupras, kodėl yra 
baudžiamas, o ilgainiui tai gali iššaukti ir 
didelius elgsenos sutrikimus, kuriuos ištaisy-
ti gali būti labai sunku. 

 Atėjus laikui, kada mažą šunelį jau ga-
lima vesti į lauką, reikėtų pamažu atpratinti nuo 
gamtinių reikalų atlikimo namuose. Po truputį 
ilginkite savo pasivaikščiojimus lauke, šuneliui reikia susipažinti su 
aplinka, apuostyti teritoriją ir kitų šunų ženklinimo vietas, tuomet ir jis 
supras, kad ir lauke galima atlikti savo reikalus. Kai tai nutiks – būtinai 
augintinį pagirkite, pamaloninkite skanėstu. 



Graužimas. 
Kaip atpratinti?

 Maži šuniukai graužia įvairius daiktus dantų augimo ir keitimosi 
metu. Tai sumažina skausmą ir niežulį patinusiose dantenose, padeda 
formuotis žandikauliui. Bausti už tai – beprasmiška, nes šuo tai daro 
jums nematant ir tikrai nesupras tokio jūsų elgesio priežasčių. Žymiai 
paprasčiau yra išmokyti šunį suprasti, ką graužti galima.

 Tam yra specialūs žaislai, pagaminti iš tvirtos 
medžiagos, turinčios patrauklų šuniui kvapą ir skonį, 
arba dirbtiniai kaulai. Jums belieka išmokyti savo 
augintinį graužti būtent juos. 



Prieš tai, žinoma, reikėtų paslėpti visus lengvai prieinamus ir tinkamus 
graužti daiktus. Jei daiktų paslėpti negalite, juos apipurškite specialia 
priemone, atbaidančia šunelį nuo graužimo.

 Skirkite savo augintiniui dėmesio – dresiruokite, pakankamai 
ilgai pavedžiokite lauke. Toks šuo visada kantriai lauks sugrįžtančio 
šeimininko ir nekels pavojaus namams.



Būstas – vieta, 
kur šuniukas jausis saugus

 Prieš parsivežant mažą šuniuką į naujus namus, reikėtų pa-
sirūpinti jo būstu. Čia šunelis ilsėsis ir jausis saugus, kol jūsų nebus 
namuose.

 Guolis – asmeninė 
šuniuko vieta. Jis turi būti 
lengvai valomas ir pa-
kankamai storas, kad šuo 
galėtų patogiai gulėti. Jį 
galima derinti ne tik prie 
augintinio poreikių ir pa-
togumo, bet ir prie namų 
interjero.



 Įsigijus mažą šuniuką arba energingą paaugusį šunį, sulanksto-
mas aptvaras taps vertingiausiu namuose esančiu daiktu. Taip augin-
tiniui suteiksite saugią vietą judėti ir žaisti, o patys galėsite užsiimti 
savo reikalais ir nesirūpinti, ar jūsų mažasis augintinis negraužia laidų, 
batų ir kitų daiktų, kuriuos neapdairiai palikote jam pasiekiamose vie-
tose.
 Narvas turi būti pakankamai didelis, kad šuo jame galėtų atsis-
toti, apsisukti ir patogiai atsigulti. 

 Svarbu! Aptvare ir narve augintinis turi visada turėti dubenėlį ar 
gertuvę su šviežiu vandeniu.



Išblaškykite augintinio 
nuobodulį!

 Augintinių žaislai rei-
kalingi ne tik jų nuoboduliui 
išsklaidyti ir linksmybėms, 
geri žaislai yra svarbūs jų 
fizinei bei psichinei gerovei, 
jie didina augintinio akty-
vumą. Tačiau itin svarbu 
tai, kad žaislai stiprina šei-
mininko ir augintinio ryšį 
– juk kartu praleistas laikas 
pats šauniausias.



 Žaislų pagalba galima netinkamą augintinio elgesį nukreipti 
kita kryptimi ir sukoncentruoti į alternatyvią stimuliuojančią veiklą. 

 Žaislai gali būti: sąveikaujantys ir veiklos.

 Sąveikaujantys žaislai – tai tokie žaislai, su 
kuriais gyvūnas žaidžia ne vienas, su juo žaidžia ir 
šeimininkas: žaislai, kuriuos reikia traukti; žaislai, pa-
dedantys šuniukui kažką surasti ir atnešti.
 Šie žaislai padeda tarp augintinio ir šeimininko 
sukurti stiprų ryšį arba padeda susidoroti su neįveikiamu 
augintinių elgesiu – tokiu kaip netinkamas vaikymasis 
(galima paskatinti ir išmokyti šuniukus vytis kažką kon-
kretaus, pvz., kamuolį). 

 Veiklos žaislai – tai tokie žaislai, su kuriais 
augintiniai žaidžia vieni. Tokie žaislai ypač naudingi 
tuo, kad gyvūnas yra nuolat užimtas tokiais mo-
mentais, kai šeimininkas negali aktyviai su juo 
bendrauti. Dažniausia yra gerai susieti šiuos veiklos 
žaislus su maistu, kadangi daugumą šunų tai labai 
motyvuoja. Be to, turėdami užsiėmimą, augintiniai 
negrauš ne vietoje paliktų šeimininko daiktų.



    Metas higienai

 Norint namuose turėti sveiką ir žvalų au-
gintinį, labai svarbu jį tinkamai prižiūrėti.

 Akių valymas. Šuns akis būtina retkarčiais pa-
valyti specialiai tam skirtu skysčiu. Juo suvilgykite 
vatos tamponėlį bei švelniais judesiais nuvalykite 
po akimis susidariusius ašarų takelius. 

 Ausų valymas. Sieros likučius 
pašalinsite pagaliuku su vata, pamirkyta ausų va-
liklyje. Po to į ausies landą atsargiai įlašinkite 2–4 
lašus ausų valiklio ir ausies pagrindą pamasažuokite 
(masažuojant turi girdėtis kliuksėjimas). Tada ausies 
landą išvalykite, tuo pačiu pašalindami nešvarumų 
likučius. Ausis patariama valyti kartą per savaitę. 
 

Nagų karpymas. Pirmiausia būtina įsigyti spe-
cialiai tam skirtas žnyples arba vadinamąsias 
„giljotinas“. Jos pritaikytos lenktam šuns nagui, 
todėl jomis kirpti bus labai lengva ir paprasta. 
Žnyplės turi ribotuvą, leidžiantį nukirpti 
1–3 mm nago ilgio. 



 Jei šuns nagučiai šviesūs, tuomet puikiai matysite, kur baigia-
si nejautrioji dalis ir prasideda gyvnagis. Rausvas gyvuonis aiškiai 
persišviečia pro pusiau permatomas sieneles. Esant tamsiam nagui, 
šio skirtumo taip aiškiai nematyti, todėl nagą pakirpkite 1–2 mm, kol 
imsis matytis baltas nedidelis taškelis – gyvnagio pradžia. Tuomet 
nebekirpkite, kad nepažeistumėte kraujagyslių. Pakirpti nagai neturi 
liesti grindų, o šuo turi pilnai remtis galūnėmis. 

 Dantų priežiūra. Šuo, ėdantis 
sausą maistą ar nuolat graužiantis 
dirbtinius kaulus, pats valosi sau 
dantis. Tačiau vis dėlto dantų akmenys 
susidaryti gali. Norint visiškai užkirsti 
kelią dantų akmenų bei geltonos 
spalvos apnašų susidarymui, reko-
menduojama šuns dantis valyti re-
guliariai, naudojant specialų dantų 
šepetuką ir pastą, skirtą šunims.



 Kailio priežiūra. Ilgaplaukius šunis reikia šukuoti 
kiekvieną dieną. Tuo tarpu trumpaplaukius 

šunis pakanka pašukuoti kas dvi–tris dienas. 
Trumpaplaukio šuns kailiui šukuoti parinkite 

šepetį, ilgaplaukio – šepetį su ilgais dantukais. 
Jei kailis lygus, naudokite masažines arba natūralių šerių 

šukas. Trumpaplaukiams lygaus kailio šunims galite parinkti metalinius 
„grėbliukus“, šepečius su metalu, gumines pirštines. Garbanotą plauką 
būtina reguliariai kirpti, kad nesusidarytų sąvėlos. O šiurkštus kailis 
reikalauja didžiausios priežiūros, nes jį reikia „triminguoti“.



 Maudymas. Lygaus kailio šuniukus pakanka maudyti tada, 
kai jie išsitepa. Trumpaplaukius šunis rekomenduojama maudyti du 
kartus per metus, o ilgo kailio – kas tris mėnesius. Plaunant šuns kailį, 
naudokite specialų šunims skirtą šampūną. Pirmiausia gerai suvilgykite 
kailį ir išmuiluokite stebėdami, kad šampūno nepatektų į gyvūno ausis 
ir akis. Tada dideliu vandens kiekiu nuplaukite šampūną. Išmaudę šunį, 
jo kailį gerai nusausinkite rankšluosčiu. Šuns kailiui labai svarbu naudoti 
kondicionierių, tuomet kailis bus lengvai 
iššukuojamas ir greičiau išdžius. 



Parazitai. 
Kaip su jais kovoti?

 Pasivaikščiojimai gamtoje – didžiausias malonumas mums 
ir mūsų augintiniams, tačiau šalia šių malonumų slypi pavojus, nes 
vos tik atšyla oras, suaktyvėja erkės ir kiti parazitai, kurie gali sukelti 
odos ligas ir pakenkti augintinio sveikatai. Erkės, blusos ir utėlės yra 
dažniausiai sutinkami išoriniai augintinių parazitai. Išvengti parazitų 
galima tik reguliariai prižiūrint gyvūno kailį, o, parazitams atsiradus, 
būtina skubiai juos išnaikinti.

  Norėdami apsaugoti augintinį nuo pa-
razitų, naudokite antiparazitinius antkaklius ar 
pakabukus. Tai labai patogios, lengvai naudojamos 
ir efektyvios priemonės nuo išorinių parazitų. Kita 
puiki prevencinė priemonė  – lašai nuo parazitų. 
Natūralūs lašai parazitus tik atbaido, tad jeigu 
gyvūnas jų jau turi, patartina naudoti lašus, kurių 
sudėtyje esančios medžiagos nepageidaujamus 
kailio „gyventojus“ sunaikina. Nepamirškite au-
gintinį reguliariai šukuoti, o jeigu 
įtariate, kad kailyje „apsigyveno“ 
nepageidaujami įnamiai – au-
gintinį išmaudykite specialiu 
antiparazitiniu šampūnu, ku-
ris pasižymi momentiniu po-
veikiu, todėl parazitų 
atsikratysite  itin 
greitai.



Rengti ar ne: 
kuriems šunims žiemą 

būtini rūbeliai?

 Paspaudus žiemos šaltukui pastebite, kad ne tik jums, bet ir 
jūsų augintiniui lauke ilgiau užsibūti nebesinori. Šaltis, darganotas 
oras ar speigas gena kuo greičiau skubėti į namus. Išeitis yra: šilti, ne-
perpučiami vėjo, neperšlampami rūbeliai – nepamainomas dalykas 
šunims, kai lauke šalta. 
 Ar būtinas jūsų šuneliui šiltesnis rūbas žiemą, priklauso 
nuo veislės ir kailio tipo. Pavyzdžiui, šunims, kilusiems iš šaltesnio 
klimato vietų (tokiems kaip: haskiams, malamutams, špicams, Berno 
zenenhundams) labai retais atvejais reikia lauko drabužių. 
Šių veislių šunims rengimas drabužiais 
netgi gali būti pavojingas. Šunys, 
turintys storus kailius (tokie kaip: 
samojedai, Berno zenenhundai 



ir haskiai) gali natūraliai išlaikyti savo kūno 
šilumą. Žieminiai drabužiai šios veislės šunims 
yra nepatogus aksesuaras, o dėl papildomo 
sluoksnio jie gali netgi perkaisti.
 Trumpaplaukius ar plono kailio šunis 
(tokius kaip: čihuahua, greihaundus) prieš 
vedant į lauką rekomenduojama aprengti šil-
tesniais drabužiais. Geriau kūno šilumą išlaiko 
didelių veislių (pvz., mastifai) ir atletiškesnio 
sudėjimo šunys (pvz., pitbuliai) nei itin liesos 
išvaizdos (pvz., kurtai) ir mažų veislių šunys (pvz., 
taksai).
 Neperšlampami apsiaustai ypač pravers 
ilgaplaukiams šunims, mat esant drėgnesniam 
orui jie neleis kailiui sušlapti ir šuo išliks sausas. 
Rūbai ilgesnėmis rankovėmis tiks vyresniems 
kaip 7 metų šunims, turintiems problemų dėl 
sąnarių. Šiltas ir gerai priglundantis drabužis ne-
leis sušalti ir padės išlikti sveikiems.



Keliaujame su augintiniu
 Labai svarbu nuo mažens pripratinti 
šunį keliauti automobiliu. Augintinis gali bijoti 
važiuoti automobiliu, tad būkite jam kantrus 
ir malonus. Nemaitinkite gyvūno bent 2–3 
valandas prieš kelionę. Mašinoje keturkojis 
turi būti sodinamas vis toje pačioje vietoje. 
Idealiausia, jei gyvūnas yra vežamas specialiame 
krepšyje, transportavimo dėžėje arba narve. 



Pasirūpinkite specialiomis petnešomis, kurios specialia jungtimi sega-
mos prie saugos diržo. Šios specialios priemonės apsaugos nuo ne-
tikėtų situacijų keliaujant.

Svarbu!  Niekada nepalikite gyvūno vieno mašinoje!



 
 Įsigijus gyvūną reikėtų pasirūpinti jo maistu ir priežiūros 
priemonėmis. Kad būtų lengviau tai padaryti – pasinaudok 
prekių krepšeliu, kurį sudaro keturios grupės. 
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