Dėl gyvūnų registravimo, rinkliavos už gyvūnus mokėjimo tvarkos Vilniaus mieste ir
rinkliavos už gyvūnus pasikeitimų nuo 2014 m. sausio 1 d.
Vilniaus mieste šunų ir kačių savininkai privalo registruoti, identifikuoti laikomus gyvūnus nuo 4
mėnesių amžiaus ir mokėti Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą vietinę rinkliavą už gyvūnų
registravimą. Asmenys, laikantys šunis, kates daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, taip pat
privalo mokėti Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą vietinę rinkliavą už gyvūnų laikymą
daugiabučiuose namuose.
Rinkliava už gyvūno registravimą taikoma visiems gyvūnų (šunų, kačių) savininkams, tiek
laikantiems gyvūną privačioje valdoje, tiek daugiabučiame name. Rinkliava už gyvūno laikymą
mokama tik tuo atveju, jei gyvūnas laikomas daugiabučiame name (pagal Lietuvos Respublikos
daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 8
dalį daugiabutis namas yra apibrėžiamas kaip „trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas.
Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo
maitinimo ir kitų“). Jei gyvūnas laikomas privačioje valdoje, rinkliavos už gyvūno laikymą mokėti
nereikia.
Vilniaus miesto gyvūnų registracijos duomenų bazės ir rinkliavos už gyvūnus
administratorius
Pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto gyvūnų registracijos
duomenų bazę tvarko ir rinkliavą už gyvūnus administruoja UAB „Idamas“ (Savanorių pr. 178,
Vilnius, verslo centre „GRID“, kontaktinis telefonas – (8 5) 203 0833, el. paštas:
gyvunai@idamas.lt, interneto svetainė: www.manogyvunai.lt). Į bendrovę reikia kreiptis dėl
gyvūno išregistravimo, gyvūno savininko duomenų pasikeitimo, pakeitus gyvūno laikymo adresą,
dėl rinkliavos už gyvūnus mokėjimo, dokumentų pateikimo rinkliavos lengvatai gauti.
Gyvūno registracijos tvarka
Nežinote, kaip tinkamai užregistruoti augintinį? Pateikiame gyvūno registracijos planą:
Pirmas žingsnis – gyventojui nueiti į banką* ir sumokėti registracijos įmoką (40 Lt).
Antras žingsnis – kartu su gyvūnu nuvykti į veterinarijos kliniką (gyvūnus registruojančių gydyklų
sąrašas pateikiamas žemiau) ir pateikti įmoką patvirtinantį kvitą bei asmens dokumentą. Reikėtų
pasiimti gyvūno kilmės, įsigijimo dokumentus, jeigu tokie yra. Klinikoje gyvūnas bus
identifikuotas** ir užregistruotas.
*Įmokas taip pat galima sumokėti AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose; per UAB „EVP“ interneto
portalą www.mokėjimai.lt; UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos
terminaluose FOXBOX; UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose; UAB „Virtualių paslaugų
operatorius“ spaudos kioskuose.
**Gyvūno identifikacija – gyvūno ženklinimas integriniu grandynu (mikroschema).
Rinkliava už gyvūnus (šunis, kates) ir rinkliavos lengvatos iki 2013 m. gruodžio 31 d.
(įskaitytinai)
Rinkliava:
– vienkartinė įmoka už gyvūno registravimą – 40 Lt;
– kasmėnesinė įmoka už šuns laikymą daugiabučiame name – 10 Lt/mėn.;
– kasmėnesinė įmoka už katės laikymą daugiabučiame name – 3 Lt/mėn.;

– kasmėnesinė įmoka už pavojingos veislės šuns laikymą daugiabučiame name (kai tokių šunų
laikyti daugiabučiuose namuose nedraudžia įstatymas); už kovinės veislės šuns, pavojingos veislės
šuns mišrūno ar kovinės veislės šuns mišrūno laikymą daugiabučiame name (kai tokių šunų
nedraudžia įstatymai) – 25 Lt/mėn.
Rinkliavos lengvatos suteikimo pagrindai:
1. Nuo mėnesio įmokos už gyvūno (šuns, katės) laikymą daugiabučiame name atleidžiami:
– aklieji, laikantys šunis vedlius;
– vienas gyvenantis neįgalusis ar vienas gyvenantis pensininkas, laikantis vieną gyvūną (vienu
gyvenančiu pensininku ar vienu gyvenančiu neįgaliuoju laikomas asmuo, kuris gyvūno laikymo
adresu gyvenamąją vietą yra deklaravęs vienas. UAB „Idamas“ privalo kreiptis į Savivaldybės
administraciją dėl pažymos, patvirtinančios, kad gyvūno laikymo adresu neįgalusis ar pensininkas
deklaruotoje gyvenamojoje vietoje gyvena vienas, išdavimo, išskyrus atvejus, kai neįgalusis ar
pensininkas pats sutinka pateikti minėtą pažymą UAB „Idamas“;
– šeimos (vieni gyvenantys asmenys), kurioms (kuriems) yra skiriama piniginė socialinė parama –
socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui
kompensacijos.
2. Savininkas, pateikęs veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno sterilizaciją ar kastraciją,
atleidžiamas nuo rinkliavos tai sumai, kuri buvo sumokėta už sterilizavimą arba kastravimą, bet ne
ilgiau kaip nuo 12 mėnesių mokėjimų.
3. Asmenys, pasiėmę globoti šunį arba katę iš UAB „Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinės
tarnybos arba Vilniaus mieste registruotų gyvūnų prieglaudų, atleidžiami nuo vienkartinės įmokos
už šuns arba katės registravimą (registruojant augintinį būtina pateikti UAB „Grinda“ arba
prieglaudos, iš kurios paimtas gyvūnas, išduotą gyvūno perdavimo globai aktą) ir nuo 12 mėnesių
įmokų už šuns arba katės laikymą daugiabučiame name.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti UAB „Idamas“, norint gauti lengvatą (teikiami priklausomai
nuo lengvatos suteikimo pagrindo, tačiau prašymas pateikiamas visais atvejais):
– Prašymas suteikti rinkliavos lengvatą.
– Pensininko pažymėjimo kopija.
– Neįgaliojo pažymėjimo kopija.
– Pažyma apie šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriamą piniginę socialinę paramą –
socialinę pašalpą ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui
kompensacijas. Pažymas išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir
sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius.
– Veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno sterilizaciją ar kastraciją.
Rinkliava už gyvūnus (šunis, kates) ir rinkliavos lengvatos nuo 2014 m. sausio 1 d.
(įskaitytinai)
Rinkliava:
1) vienkartinė rinkliava už šuns, katės registravimą – 40 Lt;
2) mėnesio rinkliava už nekastruoto mažo šuns*** ir ne vyresnio kaip 1 metų nekastruoto šuns
laikymą daugiabučiame name – 8 Lt;
3) mėnesio rinkliava už kastruoto**** mažo šuns ir ne vyresnio kaip 1 metų kastruoto šuns laikymą
daugiabučiame name – 5 Lt;
4) mėnesio rinkliava už nekastruoto vyresnio kaip 1 metų šuns laikymą daugiabučiame name – 15
Lt;
5) mėnesio rinkliava už kastruoto vyresnio kaip 1 metų šuns laikymą daugiabučiame name – 10 Lt;

6) mėnesio rinkliava už nekastruoto pavojingos veislės šuns ir pavojingos veislės šuns mišrūno,
kuriam laikyti Savivaldybės administracija išdavė leidimą iki 2013 m. sausio 1 d., laikymą
daugiabučiame name – 30 Lt;
7) mėnesio rinkliava už kastruoto pavojingos veislės šuns ir pavojingos veislės šuns mišrūno,
kuriam laikyti Savivaldybės administracija išdavė leidimą iki 2013 m. sausio 1 d., laikymą
daugiabučiame name – 20 Lt;
8) mėnesio rinkliava už kovinio šuns ir kovinio šuns mišrūno, kuriam laikyti Savivaldybės
administracija išdavė leidimą iki 2013 m. sausio 1 d., laikymą daugiabučiame name – 60 Lt;
9) mėnesio rinkliava už nekastruotos katės laikymą daugiabučiame name – 4 Lt;
10) mėnesio rinkliava už kastruotos katės laikymą daugiabučiame name – 2 Lt.
***Mažas šuo – bet koks šuo, kuris suaugęs (vyresnis kaip 1 metų) sveria ne daugiau kaip 10 kg.
****Gyvūno kastravimas – gyvūno lytinių liaukų (sėklidžių arba kiaušidžių) pašalinimas arba jų
hormoninės veiklos nuslopinimas.
Jei UAB „Idamas“ neturi informacijos apie gyvūno kastravimą ir gyvūno savininkas nėra pateikęs
UAB „Idamas“ veterinarijos gydytojo išduoto dokumento apie gyvūno kastravimą, gyvūno
savininkas privalo mokėti mėnesio rinkliavą, kuri yra nustatyta už nekastruoto gyvūno laikymą
daugiabučiame name. Kai UAB „Idamas“ iš veterinarijos gydytojo gauna oficialią informaciją arba
veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno kastravimą, mėnesio rinkliava už nekastruoto gyvūno
laikymą daugiabučiame name skaičiuojama nuo po to einančio mėnesio pradžios.
Jei šuns savininkas nėra pateikęs UAB „Idamas“ veterinarijos gydytojo išduoto dokumento apie
vyresnio kaip 1 metų šuns svorį, jis privalo mokėti mėnesio rinkliavą, kuri yra nustatyta už vyresnio
kaip 1 metų šuns laikymą daugiabučiame name. Kai UAB „Idamas“ gauna veterinarijos gydytojo
pažymą apie vyresnio kaip 1 metų šuns svorį, mėnesio rinkliava už mažo šuns laikymą
daugiabučiame name skaičiuojama nuo po to einančio mėnesio pradžios.
Rinkliavos lengvatos suteikimo pagrindai:
1. Nuo vienkartinės rinkliavos už gyvūno registravimą atleidžiami:
1.1. asmenys, pasiėmę gyvūną iš UAB „Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos ar
Vilniaus mieste registruoto gyvūnų globėjo (registruojant augintinį būtina pateikti UAB „Grinda“
arba prieglaudos, iš kurios paimtas gyvūnas, išduotą gyvūno perdavimo globai aktą);
1.2. UAB „Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinė tarnyba ir gyvūnų globos organizacijos, kai
paženklina šunį (katę) poodine mikroschema ir UAB „Idamas“ pateikia gyvūnui registruoti būtinus
duomenis.
2. Nuo mėnesio rinkliavos už gyvūno laikymą daugiabučiame gyvenamajame name atleidžiami:
2.1. aklieji, laikantys šunis vedlius;
2.2. vienas gyvenantis neįgalusis ar vienas gyvenantis pensininkas, laikantis vieną gyvūną (vienu
gyvenančiu pensininku ar vienu gyvenančiu neįgaliuoju laikomas asmuo, kuris gyvūno laikymo
adresu gyvenamąją vietą yra deklaravęs vienas. UAB „Idamas“ privalo kreiptis į Savivaldybės
administraciją dėl pažymos, patvirtinančios, kad gyvūno laikymo adresu neįgalusis ar pensininkas
deklaruotoje gyvenamojoje vietoje gyvena vienas, išdavimo, išskyrus atvejus, kai neįgalusis ar
pensininkas pats sutinka pateikti minėtą pažymą UAB „Idamas“);
2.3. šeima (vienas gyvenantis asmuo), kuriai (kuriam) skiriama piniginė socialinė parama –
socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui
kompensacijos.
3. Nuo 12 mėnesių rinkliavos už gyvūno laikymą daugiabučiame gyvenamajame name atleidžiami
asmenys, pasiėmę gyvūną iš UAB „Grinda“ Vilniaus benamių gyvūnų sanitarinės tarnybos ar
Vilniaus mieste registruoto gyvūnų globėjo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti UAB „Idamas“, norint gauti lengvatą (teikiami priklausomai
nuo lengvatos suteikimo pagrindo, tačiau prašymas pateikiamas visais atvejais):
– Prašymas suteikti rinkliavos lengvatą.
– Pensininko pažymėjimo kopija.
– Neįgaliojo pažymėjimo kopija.
– Pažyma apie šeimai ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriamą piniginę socialinę paramą –
socialinę pašalpą ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui
kompensacijas. Pažymas išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir
sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius.
Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka
Vienkartinė rinkliava už gyvūno registravimą ir mėnesio rinkliava už gyvūno laikymą
daugiabučiame name tiek šiuo metu mokama, tiek nuo 2014 m. sausio 1 d. turės būti mokama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas:
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Kodas 188659752
Įmokos kodas 53913
Įmokos pavadinimas – Už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą/ laikymą
Mokama pasirinktinai į vieną iš šių sąskaitų:
Sąskaitos Nr.

Banko pavadinimas

LT24 7300 0101 1239 4300

„Swedbank“

LT12 2140 0300 0268 0220

Nordea Bank

LT05 7044 0600 0788 7175

SEB bankas

LT74 4010 0510 0132 4763

DNB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

Danske Bank

LT42 7230 0000 0012 0025

Medicinos bankas

Įmokos kvite būtina nurodyti asmens, kurio vardu bus registruojamas ar yra užregistruotas gyvūnas,
duomenis (giminaičio ar kito asmens duomenys netinka).
Gyvūno savininkas privalo mokėti jam priklausančią rinkliavą kiekvieną mėnesį arba gali iš karto
sumokėti rinkliavą už tolesnį laikotarpį.
Teisės aktai:
Gyvūnų registravimo tvarką Vilniaus mieste reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 30-2001 „Dėl Gyvūnų laikymo
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių tvirtinimo“.
Rinkliavos už Vilniaus mieste laikomus gyvūnus mokėjimo tvarką nuo 2014 m. sausio 1 d.
reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 1-1540
„Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų
tvirtinimo“.

Veterinarijos gydyklų, vykdančių gyvūnų identifikaciją ir registraciją Vilniaus mieste,
sąrašas:
1. Veterinarijos gydykla „VETPULSAS“
Pavilnionių g. 35-41
Tel. Nr.: 852736387, 862081292
El. p. vetpulsas@gmail.com
www.vetpulsas.lt
2. UAB „Greitoji žirafa“
Žemynos g. 2B
Tel. Nr.: 852705945, 860698886
El. p. info@greitojizirafa.lt
www.greitojizirafa.lt
3. Veterinarijos klinika „BAFO“
Pylimo g. 31
Tel. Nr.: 852127868, 865532172
El. p. info@bafo.lt
www.bafo.lt
4. Jakovo veterinarijos centras
Gerosios Vilties g. 1
Tel. Nr.: 852105048, 852132982
El. p. info@vetmed.lt
www.vetmed.lt
5. Antakalnio veterinarijos gydykla
Antakalnio g. 50
Tel. Nr.: 852344522
El. p. antakalniovet@info.lt
www.vetpaslaugos.lt
6. Vytauto Valčiuko IĮ
P. Žadeikos g. 9
Tel. Nr.: 852304530
El. p. valciukas.v@gmail.com
7. Jeruzalės veterinarijos gydykla
K. Aleksejūno įmonė
Jeruzalės g. 7
Tel. Nr.: 852472555, 865251003
El. p. vetgydykla@delfi.lt
www.vetgydykla.lt
8. UAB Zooveterinarijos centras „TOTO“
I. Šimulionio g. 5
Tel. Nr.: 852402308, 868468558
El. p. info@vetklinika.lt
www.zoovet.lt

9. UAB „Žvėryno veterinarijos gydykla“
Kęstučio g. 54/1
Tel. Nr.: 852755035, 868653277
El. p. veterinaras@ymail.com
www.veterinaras.com
10. Ritos Žilinskienės veterinarijos gydykla
Fabijoniškių g. 61
Tel. Nr.: 852387371, 868989355
El. p. vetrita@gmail.com
www.vetcentras.lt
11. UAB „Ex toto“
Papilėnų g. 3
Tel. Nr.: 852307094, 861436823
El. p. bshalnaite@yahoo.com
12. Naujosios Vilnios veterinarijos gydykla
UAB „Vilniaus veterinarijos klinikinė ligoninė“
Kojelavičiaus g. 150A
Tel. Nr.: 852672594
El. p. antanasb@man.lt
www.veterinarijavilniuje.lt
13. UAB „Zookomfort“
Prūsų g. 2
Tel. Nr.: 852165112
El. p. zookomfort@zebra.lt
www.zookomfort.lt
14. UAB „VETA“
Kalvarijų g. 62
Tel. Nr.: 852754196
El.p. gydykla@veta.lt
www.veta.lt
15. VšĮ „Buivydiškių veterinarijos klinika“
Klinikų g. 1, Buivydiškės.
Tel. 852353280
El. paštas: bvkklinika@gmail.com
www.bvk.lt
16. UAB „Antigenas“
Šeškinės 26/Ukmergės 222, Vilnius
Tel. +370 677 90977
El.paštas : vetgyd@gmail.com
http://www.vetgyd.lt

