Daugiau informacijos rasite:
Europos Komisijos interneto svetainėje
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/
index_en.htm
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
interneto svetainėje
h t t p : / / v mv t . l t / l t / a s / k e l i a u t o j a s / k e l i a v i m a s.
su.gyvunais/http://vmvt.lt/en/travelling.with.pets/

Jei turite daugiau klausimų apie
keliavimą su gyvūnais augintiniais,
prašome kreiptis į:
Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą
Siesikų g. 19,
LT-07170 Vilnius
Tel. 8 (5) 240 4361
Faks. 8 (5) 240 4362
Nemokama linija 800 404 03
El. paštas: vvt@vet.lt

Nekomerciniais tikslais gyvūnus
augintinius, išskyrus kambarinius
paukščius, iš trečiųjų šalių galima
įvežti per šiuos muitinės postus:
> Kauno oro uosto postą
> Kenos geležinkelio postą
> Kybartų geležinkelio postą
> Kybartų kelio postą
> Lavoriškių kelio postą
> Malkų įlankos jūrų uosto postą
> Medininkų kelio postą
> Molo jūrų uosto postą
> Nidos kelio postą
> Nidos upių uosto postą
(tik navigacijos sezono metu)

Ką reikia žinoti
keliaujant
su gyvūnu
augintiniu

> Palangos oro uostą
> Panemunės kelio postą
> Pilies jūrų uosto postą
> Raigardo kelio postą
> Ramoniškių (Sudargo) kelio postą
> Stasylų geležinkelio postą
> Šalčininkų kelio postą
> Šiaulių oro uosto postą
> Vilniaus oro uosto postą
Muitinės departamentas prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
A. Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius, Lietuva
Informacija teikiama tel. 8 (5) 261 3027,
el. paštu info@cust.lt

Nekomerciniais tikslais kambarinius
paukščius iš trečiųjų šalių galima įvežti
per šiuos pasienio veterinarijos postus:
> Medininkų kelio postą

Medininkų k., Medininkų paštas, LT-13192 Vilniaus r. sav.
tel./faks 8 (5) 231 2037, el. paštas: medininkupvp@vet.lt
> Vilniaus oro uosto postą
Rodūnios kelias 18, LT-02188 Vilnius, tel. (8 5) 273 9042
faks. 8 (5) 232 9049, el. pašas: orouostas@vet.lt

Nuo 2004 m. liepos 3 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 998/2003, nustatančiu
gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir taisykles,
taikomas atliekant tokio judėjimo patikrinimus,
harmonizuoti reikalavimai gyvūnų augintinių judėjimui tarp ES šalių ir jų įvežimui į ES iš trečiųjų šalių.

Gyvūno savininkas ruošiantis kelionei su gyvūnais augintiniais (šuo, katė, šeškas) turėtų užtikrinti, kad gyvūnai
atititiktų sveikatai taikomus reikalavimus ir kelionės metu
juos lydėtų atitinkamos formos, veterinarijos gydytojo užpildyti atitinkami dokumentai.

Gyvūnai augintiniai turi būti identifikuoti:
poodine mikroschema arba
aiškiai įskaitoma tatuiruote, jei ji padaryta
iki 2011 m. liepos 3 d.
Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija
nuo pasiutligės
Gyvūno savininkas turi turėti vieningos
ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą,
kuriame būtų veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą vakcinaciją nuo
pasiutligės ir kitų ligų (neprivaloma), atliktas kitas privalomas profikaltines priemones nuo kitų ligų (pvz., Echinokokozės)
vykstant į tam tikras ES šalis.

Daugiau informacijos:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/
nocomm_intra_en.htm

Keliaujant iš trečiųjų šalių į ES šalis
taikomi šie reikalavimai:

Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą arba trečiosios šalies
valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos
sertifikatą, kurio pavyzdys yra patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/874/ES, kuriuose būtų veterinarijos
gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir kitų ligų (neprivaloma), atliktas kitas privalomas profikaltines priemones nuo kitų ligų (pvz., Echinokokozės) vykstant į tam tikras ES šalis.
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Atliktas antikūnų kiekio prieš pasiutligę nustatymo tyrimas. Praėjus bent 30 dienų po vakcinacijos ir
likus 3 mėn. iki įvežimo į ES, patvirtintoje laboratorijoje
ištyrus gyvūno augintinio kraują, nustatytas ne mažesnis
kaip 0,5 TV/ml neutralizuojamų antikūnų titras.
Minėtas 3 mėn. laikotarpis netaikomas pakartotinai
įvežamiems gyvūnams augintiniams, kurių pase nurodyta, kad titravimas atliktas prieš juos išvežant iš Bendrijos
teritorijos ir kad tyrimo rezultatai yra teigiami.

US Jungtinės
Amerikos
Valstijos (įskaitant
Amerikos Samoa,
Guamą, Marianos
Šiaurines s.,
Puerto Riką ir VI –
Mergelių s. (JAV))

Reikalavimai taikomi gyvūnus augintinius vežant iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003
II priede C dalyje išvardintų trečiųjų šalių.
Gyvūnai augintiniai turi būti identifikuoti
Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija
nuo pasiutligės

Daugiau informacijos
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_
third_en.htm

Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse patvirtintų
laboratorijų sąrašas:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/
approval_en.htm

