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NUTARIMAS
DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJŲ IR GYVŪNŲ GLOBĖJŲ LAIKOMŲ KAČIŲ,
ŠUNŲ IR ŠEŠKŲ PRIVALOMO ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO IŠLAIDŲ
KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 7 straipsnio 8 ir 9
dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a,
Patvirtinti Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo
ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Ministras Pirmininkas
Žemės ūkio ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m.
nutarimu Nr.
SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJŲ IR GYVŪNŲ GLOBĖJŲ LAIKOMŲ KAČIŲ, ŠUNŲ IR
ŠEŠKŲ PRIVALOMO ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo
ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato socialinės pašalpos gavėjų,
socialinę pašalpą gaunančių pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymą (toliau – socialinės pašalpos gavėjai), ir gyvūnų globėjų (toliau kartu – paslaugos
gavėjai) laikomų kačių, šunų ir šeškų (toliau – gyvūnai augintiniai) ženklinimo ir registravimo išlaidų
kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarką.
2. Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugos teikėjas – asmuo, turintis teisę pagal
Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą ženklinti šunis, kates ir šeškus ir teikti jų duomenis Gyvūnų augintinių
registrui (toliau – Augintinių registras) (veterinarijos gydytojas, turintis veterinarijos praktikos
licenciją, arba asmuo, baigęs kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo Augintinių registrui
mokymus ir turintis mokymų baigimo patvirtinimo dokumentą) (toliau – paslaugos teikėjas). Kitos Apraše
vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatyme bei Gyvūnų augintinių registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1268 „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo
nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“.
II SKYRIUS
IŠLAIDŲ UŽ SUTEIKTAS GYVŪNŲ AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO
PASLAUGAS KOMPENSAVIMO SĄLYGOS
3. Pagal Aprašą išlaidos už paslaugos teikėjo suteiktas privalomo ženklinimo ir registravimo
Augintinių registre paslaugas, suteiktas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.,
kompensuojamos:
3.1. socialinės pašalpos gavėjams už jų laikomus ne daugiau kaip 3 gyvūnus augintinius, atvestus
iki 2021 m. gegužės 1 d.;
3.2. gyvūnų globėjams už jų laikomus gyvūnus augintinius, atvestus iki 2021 m. gegužės 1 d.
4. Už paslaugos gavėjo laikomo vieno gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo paslaugas
kompensuojamos gyvūno augintinio ženklinimo ir registravimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 15 Eur
(įskaitant PVM). Į šią sumą įskaičiuotos išlaidos, patirtos už suteiktas gyvūno augintinio ženklinimo ir
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registravimo paslaugas, bei išlaidos už paslaugos teikėjo įsigytą ir paslaugos gavėjo gyvūnui augintiniui
ženklinimo metu įvestą mikroschemą.

III SKYRIUS
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS GYVŪNUS AUGINTINIUS PAŽENKLINUS IR
UŽREGISTRAVUS IKI APRAŠO ĮSIGALIOJIMO
IR DUOMENŲ DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PATIKRA
PIRMASIS SKIRSNIS
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJAMS
5. Socialinės pašalpos gavėjas savivaldybių administracijų nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės
administraciją, skyrusią socialinę pašalpą, prašydamas išduoti pažymą, patvirtinančią socialinės pašalpos
jam skyrimą (toliau – Pažyma). Asmeniui skirtos socialinės pašalpos skyrimo laikotarpis ar socialinės
pašalpos skyrimo laikotarpio dalis turi patekti į laikotarpį nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės 1
d.
6. Socialinės pašalpos gavėjas, norėdamas gauti kompensaciją už gyvūnų augintinių paženklinimo
ir įregistravimo Augintinių registre paslaugas, suteiktas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo
dienos, įsigaliojus Aprašui, bet ne vėliau kaip iki 2022 metų gegužės 1 d., tiesiogiai atvykdamas, paštu arba
elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt kreipiasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau –Agentūra), pateikdamas šiuos dokumentus (Agentūrai gali būti teikiamos ir nurodytų
dokumentų skaitmeninės kopijos):
6.1. Pažymą;
6.2. Augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugos gavėjo prašymą dėl išlaidų už socialinės
pašalpos gavėjui arba gyvūnų globėjui suteiktas paslaugas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo
dienos kompensavimo (toliau – Paslaugos gavėjo prašymas) (1 priedas).
7. Agentūra, gavusi 6 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo
paslaugos gavėjo prašymo gavimo dienos kreipiasi į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą
(toliau – VĮ ŽŪIKVC) prašydama nustatyti, ar Paslaugos gavėjo prašyme įrašyti gyvūnai augintiniai buvo
įregistruoti Augintinių registre Paslaugos gavėjo prašymą pateikusio asmens vardu nuo 2021 m. gegužės 1
d. iki Aprašo įsigaliojimo dienos.
VĮ ŽŪIKVC, gavusi Agentūros pateiktą Paslaugos gavėjo prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo
dienų nuo Paslaugos gavėjo prašymo gavimo dienos atrenka Paslaugos gavėjo prašyme nurodyto asmens
duomenis Augintinių registre pagal Aprašo 3.1 ir 6 punktų nuostatas ir Agentūrai raštu pateikia Socialinės
pašalpos gavėjų, kuriems paslaugų teikėjai nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo datos suteikė
gyvūnų augintinių, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo paslaugas, augintinių sąrašą
(toliau – Socialinės pašalpos gavėjų augintinių sąrašas) (2 priedas).
8. Agentūra, gavusi VĮ ŽŪIKVC pateiktą Socialinės pašalpos gavėjų augintinių sąrašą, ne vėliau
kaip per 20 darbo dienų nuo VĮ ŽŪIKVC pateikto Socialinės pašalpos gavėjų augintinių sąrašo gavimo
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dienos priima sprendimą dėl lėšų išmokėjimo ir jas išmoka socialinės pašalpos gavėjui žemės ūkio ministro
nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.
9. Jeigu VĮ ŽŪIKVC Agentūrai pateiktame Socialinės pašalpos gavėjų augintinių sąraše nėra
informacijos apie tai, kad socialinės pašalpos gavėjo prašyme įrašyti augintiniai nuo 2021 m. gegužės 1 d.
iki Aprašo įsigaliojimo dienos buvo įregistruoti Augintinių registre prašymą pateikusio asmens vardu,
Agentūra išlaidų nekompensuoja.
10. Paslaugos gavėjo prašyme įvardyta kompensuojamų išlaidų suma atitinkamai sumažinama,
jeigu Paslaugos gavėjo prašyme įrašytų gyvūnų augintinių skaičius yra didesnis, nei nustatyta Aprašo 3.1
papunktyje, arba Paslaugos gavėjo prašyme įrašyta suma yra didesnė, nei nustatyta Aprašo 4 punkte.

ANTRASIS SKIRSNIS
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS GYVŪNŲ GLOBĖJAMS
11. Gyvūnų globėjas, norėdamas gauti kompensaciją už gyvūnų augintinių paženklinimo ir
įregistravimo Augintinių registre paslaugas, suteiktas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo
dienos, nuo Aprašo įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 metų gegužės 1 d., tiesiogiai
atvykdamas, paštu arba elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt kreipiasi į Agentūrą, pateikdamas:
11.1. Paslaugos gavėjo prašymą (arba Paslaugos gavėjo prašymo skaitmeninę kopiją);
11.2. paslaugos teikėjo už suteiktas paslaugas gyvūnų globėjui išrašytą sąskaitą faktūrą arba PVM
sąskaitą faktūrą (arba sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros skaitmeninę kopiją, jeigu Paslaugos
gavėjo prašymas teikiamas elektroniniu paštu);
11.3. apmokėjimo už gautas paslaugas įrodymo dokumentą (arba šio dokumento skaitmeninę
kopiją, jeigu Paslaugos gavėjo prašymas teikiamas elektroniniu paštu).
12. VĮ ŽŪIKVC ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo įsigaliojimo dienos atrenka paslaugos
teikėjų nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo dienos į Augintinių registrą įvestus gyvūnų globėjų
ir jų augintinių duomenis pagal Aprašo 3.2 papunkčio ir 11 punkto nuostatas ir Agentūrai pateikia Gyvūnų
globėjų, kuriems paslaugų teikėjai nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki aprašo įsigaliojimo datos suteikė gyvūnų
augintinių, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo paslaugas, augintinių sąrašą (toliau
– Globėjų augintinių sąrašas) (3 priedas), suformuotą MS Excel arba kita atviro kodo programa išsaugotu
formatu.
13. Agentūra, gavusi Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus, įvertina Paslaugos gavėjo prašyme
esančių duomenų atitiktį Globėjų augintinių sąraše esantiems duomenims ir gyvūnų globėjo Agentūrai
pateiktos (-ų) sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) arba PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų), taip pat išlaidų apmokėjimo
patvirtinimo dokumento (-ų) duomenims, ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Paslaugos gavėjo
prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų išmokėjimo ir jas išmoka gyvūnų globėjui žemės ūkio
ministro nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.
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14. Paslaugos gavėjo prašyme įvardyta kompensuojamų išlaidų suma atitinkamai sumažinama arba
išlaidos nekompensuojamos, jeigu Paslaugos gavėjo prašyme įrašyta suma yra didesnė, nei nustatyta
Aprašo 4 punkte, arba yra didesnė lyginant su sąskaitoje (-se) faktūroje (-se) / PVM sąskaitoje (-se)
faktūroje (-se) ir apmokėjimo už gautas paslaugas įrodymo dokumente (-uose) įrašyta suma. Esant
Paslaugos gavėjo prašyme įrašytų duomenų neatitikčiai Aprašo 4 punkto nuostatoms arba Paslaugos gavėjo
prašyme įrašytų duomenų neatitikčiai pateiktoje sąskaitoje (-se) faktūroje (-se) / PVM sąskaitoje (-se)
faktūroje (-se) arba apmokėjimo už gautas paslaugas įrodymo dokumente (-uose) įrašytiems duomenims,
Agentūra atlieka paslaugos gavėjo patikrą arba paprašo paslaugos gavėjo pateikti su išmokėta / prašoma
išmokėti išlaidų kompensavimo suma susijusią informaciją ir dokumentus. Jei per Agentūros nustatytą
terminą gyvūnų globėjas nepateikia prašomų dokumentų ar juos pateikia ne visus, išlaidos
nekompensuojamos.

IV SKYRIUS
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS GYVŪNUS AUGINTINIUS PAŽENKLINUS IR
UŽREGISTRAVUS PO APRAŠO ĮSIGALIOJIMO
IR DUOMENŲ DĖL IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PATIKRA
15. Socialinės pašalpos gavėjas dėl jo laikomų gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo
paslaugos gavimo nuo Aprašo įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 1 d., žemės ūkio
ministro patvirtintų Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta
tvarka kreipiasi į pasirinktą paslaugos teikėją, kartu jam pateikdamas Pažymą.
16. Gyvūnų globėjas, siekiantis gauti jo laikomų gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo
paslaugas nuo Aprašo įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 1 d., Taisyklių nustatyta
tvarka kreipiasi į paslaugos teikėją.
17. Paslaugos teikėjas, norėdamas gauti lėšas už gyvūnų augintinių paženklinimo ir įregistravimo
Augintinių registre paslaugas, prieš suteikdamas augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugą socialinės
pašalpos gavėjui, įvertina, ar paslaugos gavėjas, kai jis yra socialinės pašalpos gavėjas, yra gavęs socialinę
pašalpą Aprašo 5 punkte nustatytu laikotarpiu, ir Augintinių registre patikrina, kiek socialinės pašalpos
gavėjo laikomų augintinių buvo paženklinta ir užregistruota nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 m. gegužės
1 d.:
17.1. jeigu Augintinių registre duomenų apie socialinės pašalpos gavėjo laikomus gyvūnus
augintinius nėra, paslaugos teikėjas Taisyklėse nustatyta tvarka paženklina ir registruoja ne daugiau kaip 3
iki 2021 m. gegužės 1 d. atvestus socialinės pašalpos gavėjo laikomus gyvūnus augintinius, o Augintinių
registre papildomai pažymi, kad socialinės pašalpos gavėjas prašo kompensuoti gyvūno augintinio
paženklinimo ir registravimo Augintinių registre išlaidas;
17.2. jeigu pagal Augintinių registrą socialinės pašalpos gavėjas laiko gyvūnus augintinius,
paženklintus ir registruotus Augintinių registre nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2022 metų gegužės 1 d., už
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kurių ženklinimo ir registravimo paslaugas buvo sumokėta kompensacija, paslaugos teikėjas, norėdamas
gauti lėšas už gyvūnų augintinių paženklinimo ir įregistravimo Augintinių registre paslaugas, paženklina ir
registruoja tiek socialinės pašalpos gavėjo laikomų gyvūnų augintinių, kad bendras nuo 2021 m. gegužės 1
d. iki 2022 metų gegužės 1 d. paženklintų ir užregistruotų gyvūnų augintinių skaičius sudarytų ne daugiau
kaip 3.
18. Paslaugos teikėjas, paženklinęs ir užregistravęs iki 2021 m. gegužės 1 d. atvestus paslaugų
gavėjo laikomus gyvūnus augintinius, už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjui išrašo sąskaitą faktūrą arba
PVM sąskaitą faktūrą.
19. Išlaidos už paslaugų gavėjams suteiktas jų laikomų gyvūnų augintinių privalomo ženklinimo ir
registravimo Augintinių registre paslaugas kompensuojamos paslaugų teikėjams asmeniškai (kai paslaugos
teikėjai užsiima ūkine komercine veikla kaip fiziniai asmenys) arba jų darbdaviams (kai paslaugos teikėjai
minėtas paslaugas teikia kaip ūkio subjekto, užsiimančio ūkine komercine veikla, darbuotojai).
20. Paslaugos teikėjas, norėdamas gauti lėšas už gyvūnų augintinių paženklinimo ir įregistravimo
Augintinių registre paslaugas, suteiktas nuo Aprašo įsigaliojimo dienos iki 2022 m. gegužės 1 d., kreipiasi
į Agentūrą, pateikdamas užpildyto ir paslaugų teikėjo pasirašyto popierinio Augintinių ženklinimo ir
registravimo paslaugos teikėjo prašymo dėl išlaidų už asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą, ir gyvūnų
globėjams suteiktas paslaugas po Aprašo įsigaliojimo kompensavimo (toliau – Paslaugos teikėjo prašymas)
(4 priedas) skaitmeninę kopiją arba elektroniniu paštu pateikdamas kvalifikuotu elektroniniu parašu
pasirašytą Paslaugos teikėjo prašymą. Paslaugos teikėjo prašymas Agentūrai siunčiamas elektroniniu paštu
dokumentai@nma.lt.
21. Paslaugos teikėjo prašymas už praėjusį mėnesį suteiktas gyvūnų augintinių paženklinimo ir
įregistravimo Augintinių registre paslaugas teikiamas iki kiekvieno mėnesio 10 d.
22. VĮ ŽŪIKVC iki kiekvieno mėnesio 10 d. atrenka paslaugos teikėjų per praėjusį mėnesį į
Augintinių registrą įvestus duomenis pagal Aprašo 3, 15 ir 16 punktų nuostatas ir Agentūrai raštu pateikia
Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų, kuriems paslaugų teikėjai nuo Aprašo įsigaliojimo dienos iki
2022 metų gegužės 1 d. suteikė gyvūnų augintinių, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir
registravimo paslaugas, augintinių sąrašą, kurio turinys suformuojamas MS Excel arba kita atviro kodo
programa išsaugotu formatu (toliau – Sąrašas) (5 priedas). Sąrašas už suteiktas paslaugas teikiamas
laikotarpiu nuo Aprašo įsigaliojimo dienos iki 2022 m. birželio 10 d.
23. Agentūra, gavusi Sąrašą ir Paslaugos teikėjo prašymą, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d.
patikrina Paslaugos teikėjo prašyme pateiktų duomenų atitiktį Aprašo 4 punkto nuostatoms ir Sąrašo
duomenims, ir įsitikinusi, kad Paslaugos teikėjo prašyme pateikti duomenys atitinka Aprašo 4 punkto
nuostatas bei Sąrašo duomenis, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo VĮ ŽŪIKVC pateikto Sąrašo gavimo
dienos priima sprendimą dėl lėšų išmokėjimo ir jas išmoka paslaugos teikėjui žemės ūkio ministro nustatyta
tvarka, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.
24. Paslaugos teikėjo prašyme įvardyta kompensuojamų išlaidų suma atitinkamai sumažinama arba
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išlaidos nekompensuojamos, jeigu Paslaugos teikėjo prašyme įrašyta suma yra didesnė nei nustatyta Aprašo
4 punkte arba yra didesnė lyginant su Sąraše pateiktais duomenimis. Esant Paslaugos teikėjo prašymo
duomenų neatitikčiai Aprašo 4 punkto nuostatoms arba Sąrašo duomenims, Agentūra apskaičiuoja
kompensuojamų išlaidų sumą, vadovaudamasi Aprašo 4 punktu ir (arba) Sąrašo duomenimis. Jei,
vadovaujantis Aprašo 4 punktu ir (arba) Sąrašo duomenimis, neaišku, kokia turėtų būti apskaičiuota
kompensuojamų išlaidų suma, Agentūra atlieka paslaugos teikėjų patikrą arba paprašo paslaugos teikėjų
pateikti su išmokėta / prašoma išmokėti išlaidų kompensavimo suma susijusią informaciją ir dokumentus.
Jei per Agentūros nustatytą terminą paslaugos teikėjas nepateikia prašomų dokumentų arba juos pateikia
ne visus, išlaidos nekompensuojamos.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Agentūra, paslaugos teikėjai ir paslaugos gavėjai visus su išmokėtu išlaidų kompensavimu
susijusius dokumentus privalo saugoti 10 (dešimt) metų.
26. Paslaugos teikėjai, gyvūnų globėjai ar socialinės pašalpos gavėjai, taip pat asmenys, prisidėję prie
neteisėto išlaidų už augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas kompensavimo iš valstybės biudžeto,
atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
27. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Paaiškėjus, kad išlaidos buvo kompensuotos neteisėtai, jos susigrąžinamos žemės ūkio ministro
nustatyta tvarka.
29. Pagal Aprašą išlaidų kompensavimo tikslais gauti asmens duomenys negali būti naudojami kitais
tikslais.

______________________

Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų
laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo
ženklinimo ir registravimo
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugos gavėjo prašymo
dėl išlaidų už socialinės pašalpos gavėjui arba gyvūnų globėjui suteiktas paslaugas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki aprašo įsigaliojimo dienos
kompensavimo forma)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugų gavėjo vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(asmens / įmonės kodas, fizinio asmens gyvenamosios vietos / juridinio asmens buveinės adresas, tel. Nr., el. p. adresas)

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO PASLAUGOS GAVĖJO PRAŠYMAS
DĖL IŠLAIDŲ UŽ SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJUI ARBA GYVŪNŲ GLOBĖJUI SUTEIKTAS PASLAUGAS
NUO 2021 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI APRAŠO ĮSIGALIOJIMO DIENOS KOMPENSAVIMO
m.

d. Nr.

(data, registracijos numeris (jeigu prašymą teikia juridinis asmuo))

Prašau kompensuoti išlaidas už socialinės pašalpos gavėjui / gyvūnų globėjui suteiktas privalomo gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo
(reikalingą pabraukti)

paslaugas, suteiktas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo dienos.
Eil. Nr.
1

1.
2.

Paženklintų ir įregistruotų gyvūnų augintinių mikroschemų numeriai (ne
daugiau kaip 3 augintiniai vienam socialinės pašalpos gavėjui)
2

Suteiktos paslaugos kaina (Eur)
3

2
...
Kompensuotina suma, iš viso:

Lėšas už suteiktas privalomo augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas prašau mokėti į:
(paslaugos gavėjo banko sąskaitos Nr.)

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.
Patvirtinu, kad išlaidoms, kurios kompensuojamos pagal Aprašą, finansuoti nesu gavęs kompensavimo sumų iš jokių kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos
finansavimo šaltinių.
Pridedami privalomi dokumentai:
1. Savivaldybės administracijos pažyma, patvirtinanti socialinės pašalpos skyrimą (teikia tik socialinės pašalpos gavėjas).
2. Paslaugų teikėjo už suteiktas paslaugas paslaugos gavėjui išrašyta sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra (teikia tik gyvūnų globėjas);
3. Apmokėjimą už gautas paslaugas įrodantis dokumentas (teikia tik gyvūnų globėjas).
Augintinių ženklinimo ir registravimo
paslaugos gavėjas
(pareigos (jeigu prašymą teikia juridinis asmuo))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų
laikomų kačių, šunų ir šeškų
privalomo ženklinimo ir registravimo
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Socialinės pašalpos gavėjų, kuriems paslaugų teikėjai nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo datos suteikė gyvūnų augintinių,
atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo paslaugas, sąrašo forma)
VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
___________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo duomenys)

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJŲ, KURIEMS PASLAUGŲ TEIKĖJAI NUO 2021 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI APRAŠO ĮSIGALIOJIMO
DATOS SUTEIKĖ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ, ATVESTŲ IKI 2021 M. GEGUŽĖS 1 D., ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO PASLAUGAS,
AUGINTINIŲ SĄRAŠAS
m.

d. Nr.

(data)

Sąraše pateikiami duomenys apie socialinės pašalpos gavėjui (-ams) suteiktas paslaugas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo dienos.
Eil. Nr.

Socialinės pašalpos
gavėjo vardas,
pavardė

Socialinės
pašalpos gavėjo
asmens kodas

Socialinės pašalpos gavėjo
paženklinto ir registruoto
gyvūno augintinio
mikroschemos (-ų) Nr.

Gyvūno augintinio
įregistravimo Gyvūnų
augintinių registre data (os)

Paslaugų teikėjo
vardas, pavardė /
įmonės pavadinimas

1.
...
_________________
(pareigos)

(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

Paslaugų teikėjo
asmens / įmonės
kodas

Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų
laikomų kačių, šunų ir šeškų
privalomo ženklinimo ir registravimo
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
3 priedas
(Gyvūnų globėjų, kuriems paslaugų teikėjai nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo datos suteikė gyvūnų augintinių, atvestų iki 2021
m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo paslaugas, augintinių sąrašo forma)
VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
___________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo duomenys)

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
GYVŪNŲ GLOBĖJŲ, KURIEMS PASLAUGŲ TEIKĖJAI NUO 2021 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI APRAŠO ĮSIGALIOJIMO DATOS
SUTEIKĖ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ, ATVESTŲ IKI 2021 M. GEGUŽĖS 1 D., ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO PASLAUGAS, AUGINTINIŲ
SĄRAŠAS
m.

d. Nr.

(data)

Sąraše pateikiami duomenys apie gyvūnų globėjams suteiktas augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki Aprašo įsigaliojimo
dienos.
Eil. Nr.

Gyvūnų globėjo
pavadinimas

Gyvūnų globėjo
įmonės kodas

Gyvūnų globėjo paženklintų
ir užregistruotų augintinių
skaičius
nuo 2021-05-01 iki Aprašo
įsigaliojimo datos

Gyvūnų globėjo
paženklinto ir
registruoto gyvūno
augintinio
mikroschemos (-ų) Nr.

Gyvūno augintinio
įregistravimo Gyvūnų
augintinių registre
data (-os)

Paslaugų teikėjo
vardas, pavardė /
įmonės
pavadinimas

1.
...
_________________
(pareigos)

(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

Paslaugų teikėjo
asmens / įmonės
kodas

Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų
laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo
ženklinimo ir registravimo išlaidų
kompensavimo tvarkos aprašo
4 priedas
(Augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugos teikėjo prašymo dėl išlaidų už socialinės pašalpos gavėjams bei gyvūnų globėjams suteiktas
paslaugas po aprašo įsigaliojimo kompensavimo forma)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugų teikėjo vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(asmens / įmonės kodas, fizinio asmens gyvenamosios vietos / juridinio asmens buveinės adresas, tel. Nr., el. p. adresas (privaloma nurodyti visus duomenis))
__
___________gavėjas)

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
AUGINTINIŲ ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO PASLAUGOS TEIKĖJO PRAŠYMAS
DĖL IŠLAIDŲ UŽ SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJAMS BEI GYVŪNŲ GLOBĖJAMS SUTEIKTAS PASLAUGAS PO APRAŠO
ĮSIGALIOJIMO KOMPENSAVIMO
m.

d. Nr.

(data, registracijos numeris (jeigu prašymą teikia juridinis asmuo))

(savivaldybės, kurioje suteiktos paslaugos (seniūnijos), pavadinimas)

Prašau kompensuoti išlaidas už socialinės pašalpos gavėjams bei gyvūnų globėjams suteiktas privalomo jų laikomų gyvūnų augintinių ženklinimo ir
registravimo paslaugas 20_______m. ____________ mėn.
(įrašyti metus)

(įrašyti mėnesį)

Privalomo gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugos suteiktos

...........

asmenims

(įrašyti skaičių)

(-iui), gaunantiems (-čiam) socialinę pašalpą, ir
Eil. Nr.

Socialinės
pašalpos
gavėjo vardas, pavardė /

gyvūnų globėjams (-ui):

(įrašyti skaičių)
Socialinės
pašalpos Savivaldybės
gavėjo / gyvūnų globėjo išduotos pažymos

Paženklintų ir įregistruotų
gyvūnų
augintinių

Už
suteiktas
paslaugas

2
gyvūnų
pavadinimas

1

globėjo

asmens kodas / įmonės
kodas

dėl
socialinės
pašalpos skyrimo
data ir numeris

mikroschemų numeriai (ne
daugiau kaip 3 augintinių
vienam socialinės pašalpos
gavėjui)

Suteiktos paslaugos
kaina (Eur)

3

4

5

6

2

Prašoma
kompensuoti išlaidų
už
suteiktas
augintinių
ženklinimo
ir
registravimo
paslaugas suma, Eur
7

išrašytų sąskaitų
faktūrų
arba
PVM sąskaitų
faktūrų datos ir
numeriai

8

1.
...
Kompensuotina
suma, iš viso:

Lėšas už socialinės pašalpos gavėjams bei gyvūnų globėjams suteiktas privalomo jų laikomų augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas prašau
mokėti į:
(paslaugų teikėjo banko sąskaitos Nr.)

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.
Patvirtinu, kad išlaidoms, kurios kompensuojamos pagal Aprašą, finansuoti nesu gavęs kompensavimo sumų iš jokių kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos
finansavimo šaltinių.
Augintinių ženklinimo ir registravimo
paslaugos teikėjas
__________________
(pareigos (jeigu prašymą teikia juridinis asmuo))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų
globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų
privalomo ženklinimo ir registravimo
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo
5 priedas
(Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų, kuriems paslaugų teikėjai nuo Aprašo įsigaliojimo dienos iki 2022 metų gegužės 1
d. suteikė gyvūnų augintinių, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo paslaugas, augintinių sąrašo forma)
VĮ ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
___________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo duomenys)

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
SOCIALINĖS PAŠALPOS GAVĖJŲ IR GYVŪNŲ GLOBĖJŲ, KURIEMS PASLAUGŲ TEIKĖJAI NUO APRAŠO
ĮSIGALIOJIMO DIENOS IKI 2022 METŲ GEGUŽĖS 1 D. SUTEIKĖ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ, ATVESTŲ IKI 2021 M. GEGUŽĖS 1
D., ŽENKLINIMO IR REGISTRAVIMO PASLAUGAS, AUGINTINIŲ SĄRAŠAS
m.

d. Nr.
(sąrašo data)

Sąraše pateikiami duomenys apie socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų globėjams suteiktas paslaugas 20__ m. ____________ mėn.
___________ paslaugos teikėjai Augintinių ženklinimo ir registravimo paslaugas suteikė
(įrašyti skaičių)

socialinės pašalpos gavėjams ir
(įrašyti skaičių)

gyvūnų globėjams (-ui):
(įrašyti skaičių)

Eil. Nr.

Socialinės
pašalpos gavėjo
vardas, pavardė /
gyvūnų globėjo

Asmens,
gaunančio
socialinę pašalpą
/ gyvūnų globėjo

Socialinės pašalpos
gavėjo / gyvūnų
globėjo paženklintų ir
užregistruotų

Socialinės pašalpos
gavėjo / gyvūnų
globėjo paženklinto
ir registruoto gyvūno

Gyvūno
augintinio
įregistravimo
Gyvūnų

Paslaugų
teikėjo
vardas,
pavardė /

Paslaugų
teikėjo
asmens /
įmonės

2

pavadinimas

asmens kodas /
įmonės kodas

augintinių skaičius
nuo 2021-05-01

augintinio
mikroschemos (-ų)
Nr.

augintinių
registre data (os)

įmonės
pavadinimas

1.
...
_________________
(pareigos)

(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)

kodas

