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1. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS LIETUVOJE1 
 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Vežami gyvūnai turi būti skiepyti, neužimti atskiros sėdimos vietos. Vietinio susisiekimo 

traukiniais leidžiama vežti gyvūnus taroje, kurios matmenų suma ne didesnė nei 115 cm, o 

bendras svoris ne didesnis kaip 8 kg. 

Neleidžiama vežtis daugiau nei dviejų šunų. Šuo turi būti su trumpu pavadžiu, antsnukiu. Be 

antsnukio gali keliauti šunys, išlaikę socializacijos testą „šuo mieste“ arba BH egzaminą 

(išskyrus pavojingus ir kovinius šunis bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus). Privaloma 

pateikti testo/egzamino išlaikymo pažymėjimą, kuris turi būti išduotas ne anksčiau nei prieš 

trejus metus.  

Pirmos klasės vietose gyvūnus vežti draudžiama, gyvūnai vežami tose vietose, kurios specialiai 

pažymėtos. 3 klasėje gyvūnai vežami nemokamai, 2 klasėje mokamas 30 proc. dydžio mokestis, 

Šunys vedliai vežami be antsnukio, su trumpu pavadžiu.  

 

2. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS UŽSIENIO 

VALSTYBĖSE 
 

2.1. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS ŠVEDIJOJE2 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Šunys ir kiti gyvūnai gali būti vežami traukiniu specialiai pažymėtose traukinio vietose. Visi 

gyvūnai turi neužimti sėdimos vietos.  

Gyvūnai vežami antroje klasėje rezervuojant specialią vietą toje traukinio dalyje, kur leidžiama 

juos vežti. Leidžiama nemokamai vežti du gyvūnus, jei jie telpa ant žemės prie sėdynės, vežant 

daugiau vietos užimantį gyvūną perkamas vaiko bilietas.  

Šunys vedliai gali būti vežami ir kitose traukinio vietose (jei šuo dėvi petnešas, liemenę ar kitus 

skiriamuosius ženklus iš ko galima suprasti, jog tai yra šuo vedlys). Šunų vedlių vieta prieš 

kelionę turi būti rezervuota (kelionė ir rezervacija nemokama). 

                                                           
1 Šaltinis internete: https://www.traukiniobilietas.lt/portal/info/bendrosios  
2 Šaltinis internete: https://www.sj.se/en/travel-terms/general-terms-and-conditions-of-travel.html  

https://www.traukiniobilietas.lt/portal/info/bendrosios
https://www.sj.se/en/travel-terms/general-terms-and-conditions-of-travel.html
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2.2. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS DANIJOJE3 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Maži šunys ir kiti maži gyvūnai: galima vežti nemokamai, jei visos kelionės metu vežama taroje. 

Tara neturi būti didesnė nei 100x60x30 cm, tara turi būti laikoma po sėdyne, ant kelių arba 

bagažui skirtoje vietoje. 

Dideli šunys: galima vežti nusipirkus vaiko bilietą. Šuo turi būti laikomas ant grindų. 

Šunys vedliai: vežami nemokamai visose traukinio zonose (išskyrus tylos zoną, kuri yra ne 

visuose traukiniuose). 

Zonos be gyvūnų: traukiniuose įrengtos zonos be gyvūnų (animal free area) skirtos alergiškiems 

žmonėms.  

2.3. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS NORVEGIJOJE4 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Šunys vedliai keliauja nemokamai. Kiti gyvūnai, kurių ūgis ties ketera mažiau nei 40 cm, taip pat 

keliauja nemokamai. Keliaujant su šunimi, kurio ūgis ties ketera didesnis nei 40 cm, perkamas 

suaugusiojo bilietas su 50 proc. nuolaida. 

Šuo turi su pavadžiu visą kelionės laiką. Kai kuriais atvejais  šuo gali būti neįleidžiamas į tam 

tikras traukinio dalis (miegojimo, kavines).  

2.4. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS SUOMIJOJE5 

Gyvūnų vežimas leidžiamas.  

Visuose traukiniuose įrengtos vietos kelionei su gyvūnu. Miesto (priemiesčio) traukiniais kelionė 

nemokama, keliaujant naktiniais ar tarpmiestiniais maršrutais imamas 5 EUR mokestis (jei du 

gyvūnai keliauja vienoje taroje, mokama kaip už vieną gyvūną). Jei norima vežti gyvūną ant 

sėdynės turi būti perkamas bilietas (suteikiama 50 proc. nuolaida nuo pilnos bilieto kainos) + 

sumokamas 5 EUR gyvūno mokestis (jei taikomas). Persėdant į kitą traukinį gyvūno mokestis iš 

naujo nemokamas. 

Gyvūnas turi būti skiepytas, šeimininkas turi turėti indelį vandeniui, kilimėlį, jei gyvūnas 

vežamas ant grindų. 

 

 

 

                                                           
3 Šaltinis internete: https://www.dsb.dk/rejsende/hunde/  
4 Šaltinis internete: https://www.nsb.no/en/on-board/pets-on-board  
5 Šaltinis internete: https://www.vr.fi/cs/vr/en/travelling_with_pets  

https://www.dsb.dk/rejsende/hunde/
https://www.nsb.no/en/on-board/pets-on-board
https://www.vr.fi/cs/vr/en/travelling_with_pets
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2.5. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS LATVIJOJE6 

Gyvūnų vežimas leidžiamas.   

Viename vagone negali būti daugiau nei 10 šunų, viename sėdėjimo skyriuje negali būti daugiau 

nei 2 vieno žmogaus šunų.  

Šuo turi būti vežamas su trumpu pavadžiu, antsnukiu. Šuo turi būti skiepytas, neleidžiama šuns 

vežti ant sėdynės. Jei gyvūnas vežamas taroje, mokama kaip už vieną bagažo vienetą. Šunys 

vedliai keliauja nemokamai. 

2.6. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS ESTIJOJE7 

Gyvūnų vežimas leidžiamas.  

Gyvūnas turi būti vežamas tam tikroje traukinio zonoje (C area), atskiro bilieto pirkti nereikia. 

Gyvūnas turi turėti antsnukį ir būti su pavadžiu. Antsnukio nereikia, jei vežama taroje arba 

keliaujama su šunimi vedliu. Gyvūnų neleidžiama laikyti ant sėdynių. 

2.7. GYVŪNŲ VEŽIMAS TRAUKINIAIS LENKIJOJE8 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Lenkijoje vežimo traukiniu paslaugas teikia ne viena įmonė. Pateikiamos keleto įmonių 

taisyklės: 

WKD: leidžiama, jei šuo skiepytas, neagresyvus, su antsnukiu ir pavadžiu, neužima sėdynės. 

Mažiems šunims bilieto pirkti nereikia, kitiems šunims perkama: a) vienkartinis bilietas su 50 

proc. nuolaida; b) mėnesio bilietas su 50 proc. nuolaida. Šunims vedliams suteikiama 95 proc. 

nuolaida. 

PKP Intercity: maži gyvūnai vežami nemokamai taroje. Kitiems gyvūnams perkamas atskiras 

bilietas. Kitiems keleiviams reiškiant nepasitenkimą dėl gyvūno, gyvūno savininkas gali būti 

persodintas į kitą vietą. Gyvūnai neišleidžiami į traukinio kavinę, miegojimo zoną, ant sėdynių. 

2.8.  IŠVADOS 

Visose valstybėse keliauti su šunimi traukiniu leidžiama.  

Beveik visose valstybėse su gyvūnu keliauti galima tam tikroje traukinio zonoje, taip pat gyvūno 

bilietui taikomos nuolaidos. Pastebėtina, kad Skandinavijos valstybėse nereikalaujama šuniui 

uždėti antsnukio. Tuo tarpu Baltijos valstybėse (o taip pat ir Lenkijoje) antsnukio dėvėjimas yra 

privalomas.  

                                                           
6 Šaltinis internete: http://www.pv.lv/en/information-for-passengers/transportation-of-pets/ 
7 Šaltinis internete: http://elron.ee/en/teenused/ 
8 Šaltiniai internete: http://www.wkd.com.pl/en/for-passengers/carriage-of-animals.html; https://www.intercity.pl/en/site/for-

passengers/services/transport-of-bicycles,-items-and-pets/przewoz-zwierzat-en/  

http://www.wkd.com.pl/en/for-passengers/carriage-of-animals.html
https://www.intercity.pl/en/site/for-passengers/services/transport-of-bicycles,-items-and-pets/przewoz-zwierzat-en/
https://www.intercity.pl/en/site/for-passengers/services/transport-of-bicycles,-items-and-pets/przewoz-zwierzat-en/
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3. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU 

LIETUVOJE 
 

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI9 

Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais draudžiama vežti gyvūnus be taros. 

Gyvūnų vežimo tvarką vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais nustato savivaldybių institucijos. 

Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik 

turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys 

vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju aukšiau nurodytas ribojimas 

netaikomas. 

3.2.  GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU VILNIAUS MIESTE 

Vilniaus miesto viešajame transporte taikomi reikalavimai10 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Keleivis turi teisę nemokamai vežti gyvūną taroje. Tara, kurioje vežamas gyvūnas, neturi 

trukdyti keleiviams praeiti, būti griozdiška, tepti transporto priemonės sėdynes ar keleivių 

drabužius. 

Keleivis, turėdamas dokumentus, kuriuose nurodomos skiepų žymos, turi teisę vežti šunį be taros 

nemokamai. Šuo turi būti su antsnukiu, laikomas už ne ilgesnio nei 0,5 m. pavadžio ir neturi 

užimti sėdimos vietos. 

Keleivis atsako už jo vežamų gyvūnų sukeltą žalą kitų keleivių sveikatai, gyvybei, nuosavybei, 

ramybei ir privalo ją atlyginti, taip pat laikytis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų 

Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių. 

3.3.  GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU KAUNE 

Kauno miesto viešajame transporte taikomi reikalavimai11 

Gyvūnų vežimas leidžiamas iš dalies. 

Gyvūnai nemokamai vežami krepšiuose, pintinėse, narveliuose ir kt., kurių matmenys ne didesni 

kaip 60 x 40 x 20 cm. Krepšiuose ir pintinėse vežami šunys privalo būti su antsnukiais. 

                                                           
9 Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 “Dėl keleivių ir bagažo 

vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo”. 
10 Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-402 “Dėl keleivių ir bagažo vežimo 

autobusais ir troleibusais Vilniaus mieste taisyklių tvirtinimo”. 
11 Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-294 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo 

vietinio susiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“. 
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Keleivis, vežantis gyvūną, privalo laikytis Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2015 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A-2094 patvirtintų Gyvūnų laikymo Kauno mieste 

taisyklių reikalavimų. 

Keleivinėmis transporto priemonėmis draudžiama vežti gyvūnus be taros. 

Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik 

turėdamas gyvūno skiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir 

neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju reikalavimas vežti gyvūnus taroje netaikomas. 

3.4.  GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU ŠIAULIUOSE 

Šiaulių miesto viešajame transporte taikomi reikalavimai12 

Gyvūnų vežimas leidžiamas iš dalies. 

Draudžiama vežti miesto viešuoju transportu gyvūnus, išskyrus tuos, kurie vežami specialioje 

taroje (krepšyje, pintinėje, narvelyje ir kt.) ir neužima atskiros stovimos ar sėdimos vietos, 

dviračius, jeigu autobuse nėra numatyta speciali vieta ar įranga dviračiams vežti. 

Autobusais  draudžiama vežti gyvūnus be taros. 

3.5.  GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU KLAIPĖDOJE 

Gyvūnų vežimas leidžiamas iš dalies. 

Klaipėdos miesto viešajame transporte taikomi reikalavimai13 

Autobusais ir maršrutiniais taksi draudžiama vežti gyvūnus be taros išskyrus tuos, kurie vežami 

specialioje taroje (krepšyje, pintinėje, narvelyje ir kt.) ir neužima atskiros stovimos ar sėdimos 

vietos. 

3.6.  GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU PANEVĖŽYJE 

Gyvūnų vežimas leidžiamas iš dalies. 

Panevėžio miesto viešajame transporte taikomi reikalavimai14 

Keleivis turi teisę nemokamai vežti gyvūną taroje (gali būti rankinė), kurios matmenys ne 

didesni kaip 60 x40 x 20 arba kurios bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm. 

 

                                                           
12 Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-32 “Dėl keleivių ir bagažo vežimo 

autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“. 
13 Patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T2-268 “Dėl keleivių vežimo 

Klaipėdoje tvarkos aprašo patvirtinimo”. 
14 Patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-83 “Dėl keleivių ir bagažo vežimo 

autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Panevėžio mieste taisyklių patvirtinimo“. 
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3.7.  PRIVAČIŲ VEŽĖJŲ TAIKOMOS TAISYKLĖS 

Apžvelgiamos dalies Lietuvoje vežimo paslaugas teikiančių įmonių taisyklės: 

VEŽĖJO 

PAVADINIMAS 

TAIKOMI 

APRIBOJIMAI 

ŠALTINIS 

ECOLINES Draudžiama vežti gyvūnus 

ir paukščius. 

https://ecolines.net/lt/lt/info/taisykles-

ir-salygos 

LUXexpress Vežti naminius gyvūnus 

tarptautinių ir vietinių 

Lenkijos maršrutų 

autobusuose draudžiama. 

Išimties tvarka aklas 

žmogus gali pasiimti šunį-

vedlį, jei vežėjas apie tai 

yra iš anksto informuotas. 

Už šuns-vedlio vežimą 

mokėti nereikia. 

Estijos vietinių maršrutų 

autobusuose leidžiama 

vežti mažus naminius 

gyvūnus ar paukščius 

specialiuose 

transportavimo narvuose 

su sąlyga, kad turi būti 

įsigytas Kelionės bilietas 

su gyvūnų nuolaida (-40 

%) jų pervežimui. Gyvūnai 

turi būti lydimi atsakingo 

asmens. 

https://luxexpress.eu/lt/bilietu-

pardavimo-bagazo-vezimo-ir-

vaziavimo-taisykles 

EuroLines Draudžiamas gyvūno 

vežimas be taros. 

http://www.eurolines.lt/lt/vezimo-

taisykles/ 

Busturas Taikomos Šiaulių miesto 

patvirtintos taisyklės. 

Vežti gyvūnus be taros 

draudžiama. 

http://www.busturas.lt/lt/vaziavimo-

miesto-autobusais-taisykles 

 

3.8.  IŠVADOS 

Gyvūno vežimas be taros leidžiamas tik Vilniaus miesto viešajame transporte (tačiau taikomas 

reikalavimas vežti šunį su antsnukiu).  

Tuo tarpu visų kitų miestų viešojo transporto taisyklės numato, kad gyvūnas gali būti vežamas 

tik taroje, ir tik taikant maksimalius taros išmatavimus, dėl ko didesnio šuns transportavimas 

tampa neįmanomas. 
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4. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU UŽSIENIO 

VALSTYBĖSE 
 

Apžvelgiamos valstybių sostinėse taikomos taisyklės. 

4.1. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU ŠVEDIJOJE15 

Gyvūnų vežimas leidžiams. 

Gyvūnas turi būti taroje arba su pavadžiu. Gyvūnai vežami nemokamai. 

Viešajame transporte yra zonų, kuriuose gyvūnai neįleidžiami (siekiant apsaugoti alergiškus 

keleivius). Šunys vedliai įleidžiami į visas viešojo transporto zonas. 

4.2. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU DANIJOJE16 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Nemokamai vežami gyvūnai taroje (ne didesnėje nei 100 x 60 x 30 cm), neturi užimti sėdimos 

vietos. Dideli šunys vežami su vaiko bilietu ir privalo būti ant žemės. 

Šunys neleidžiami į A- autobusus (išskyrus tam tikras teritorijas). Didesni šunys taip pat 

neįleidžiami į tam tikrų maršrutų atobusus tam tikru paros metu (nuo 7 iki 9 val ir nuo 15.30 iki 

17.30 val.) leidžiama vežtis vieną šunį tam tikroje autobuso dalyje.  

4.3. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU NORVEGIJOJE17 

Gyvūnų vežimas leidžiamas.  

Šuo privalo būti vežamas su pavadžiu.  

4.4. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU SUOMIJOJE18 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Gyvūnus vežtis leidžiama nemokamai. Metro ir miesto traukiniuose gyvūnai gali keliauti tik 

pažymėtuose vagonuose. Gyvūnai turi būti ant kelių arba ant grindų. 

Šunims vedliams jokie apribojimai netaikomi. 

 

                                                           
15 Šaltinis internete: http://sl.se/en/getting-around/ 
16 Šaltinis internete: http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/transportation/what-are-you-allowed-bring-public-

transportation 
17 https://ruter.no/en/getting-help/terms-and-conditions/transport-regulations/ 
18 https://www.hsl.fi/en/information/how-use-public-transport/board 
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4.5. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU LATVIJOJE19 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Galima keliauti su ne daugiau kaip dviem šunimis. Šunys turi būti su pavadžiu, kiekvienam 

perkamas bilietas. Nemokamai šunys vežami taroje. Šunį vedlį galima vežtis tik turint 

dokumentus apie negalią. Šunys turi būti skiepyti. 

4.6. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU ESTIOJE20 

Gyvūnų vežimas leidžiamas. 

Gyvūnai turi būti vežami su antsnukiu ir pavadžiu (išskyrus gyvūnus ant kelių ar taroje). Šis 

reikalavimas netaikomas šunims vedliams, tarnybiniams šunims. 

4.7. GYVŪNŲ VEŽIMAS VIEŠUOJU TRANSPORTU LENKIJOJE 

Gyvūnų vežimas leidžiamas.  

Gyvūnai vežami nemokamai. Draudžiama gyvūnus kelti ant sėdynių, maži gyvūnai turi būti 

vežami taroje. Šunys turi būti su antsnukiu ir pavadžiu, gyvūno šeimininkas turi turėti 

dokumentą, įrodantį, kad šuo vakcinuotas.  

4.8.  IŠVADOS 

Visuose miestuose gyvūnų vežimas leidžiamas (nepaisant to, kad keleivis su gyvūnu gali būti 

neįleidžiamas į tam tikrą transporto priemonės dalį). Iš visų tirtų valstybių tik Estijoje ir 

Lenkijoje taikomas reikalavimas vežti šunis su antsnukiais. 

Atsižvelgiant į tai, kas minėta anksčiau, nagrinėjant Lietuvoje taikomas taisykles, matyti, kad jos 

iš esmės sutampa su taikomomis taisyklėmis Estijoje ir Lenkijoje. Tuo tarpu kitose valstybėse 

(įskaitant ir Latviją) gyvūnų vežimas paprastesnis, nereikalaujama dėti antsnukio. 

Visų nagrinėtų valstybių sostinėse (įskaitant ir Vilnių), nepaisant anksčiau minėtų ribojimų, 

gyvūno vežimas viešuoju transportu galimas, tuo tarpu kituose Lietuvos miestuose susiduriama 

su situacija, kuomet keleivis neturi galimybės vežtis didesnio gyvūno.  

 

                                                           
19 https://www.rigassatiksme.lv/en/for-riga-guests/what-a-public-transport-passenger-has-to-know/ 
20 http://www.tallinnlt.ee/en/contact/repeating-questions/#lemmiklooma 


