Asociacija „Belamuro katės“
Įmonės kodas: 304492908
Adresas: Afindevičių g. 3, Vilniaus m. sav.,
Grigiškių m., 27119 Lietuva

Tel. +370 681 54444
El. paštas: info@belamur.lt
Interneto svetainė: www.belamur.lt

PATVIRTINTA
Asociacijos „Belamuro katės“
tarybos posėdžio
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2017-04-02

Pakeitimas
Kačių registracijos kaina padidinama nuo 2 iki 5 eur
Nustatoma dokumentų dublikatų išdavimo kaina 3 eur.
Papildyta punktais:
Kačių registracijos mokestis netaikomas, jei aktuojant vadą nurodoma, kad kačiukas lieka
veislyne;
Patikslinama, kad paraiškos gauti kačiukų kilmės dokumentus data, laikoma diena, kai veisėjas
užpildo aktavimo paraiškos formą ir, jei taikoma, atsiunčiamas paaiškinimas dėl veisimo taisyklių
pažeidimo bei sumokamas spec. kergimo leidimo mokestis.
Patvirtintas dokumentas

MOKESČIŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
DYDŽIŲ IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asociacijos „Belamuro katės“ (toliau Asociacijos) mokesčių už suteiktas
paslaugas dydžių ir jų mokėjimo tvarka (toliau Tvarka) reglamentuoja
mokesčių už Asociacijos narių katinų ir kačių (toliau kartu Katės) registravimą,
titulų sertifikatų išdavimą, kilmės dokumentų išdavimą bei veislynų
registravimą dydžius ir mokėjimo tvarką bei tvarkos nevykdymo sankcijas.

II. MOKESČIO UŽ ASOCIACIJOS KAČIŲ REGISTRAVIMĄ
ASOCIACIJOJE DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA
2. Mokestis už Asociacijos narių Kačių registravimą yra vienkartinis.
3. Mokestis už Asociacijos narių Kačių registravimą yra 5 € (penki eurai, 00
centų) už vieną Katę, išskyrus išimtį nurodytą 4 punkte.
4. Mokestis už Asociacijos narių Kačių registravimą yra 0 € (katė registruojama
nemokamai) tuo atveju, kai veisėjas aktuodamas vadą, paraiškoje pažymi,
kad kačiukas lieka veislyne. Tokiu atveju kačiukas Asociacijoje
užregistruojamas automatiškai ir nereikia pildyti kačių registracijos formos.

III. MOKESČIO UŽ KAČIŲ TITULŲ SERTIFIKATŲ IŠDAVIMĄ
DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA
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4. Asociacija, remdamasi WCF titulų suteikimo tvarka, išduoda katėms titulų
sertifikatus pagal Asociacijai pateiktus teisėjų įvertinimų lapus ir parodų
diplomų kopijas.
5. Mokestis už vieno Asociacijos nario Katės titulo sertifikato išdavimą yra 5 €
(penki eurai, 00 centų), išskyrus Pasaulio Čempiono titulo sertifikatą, kurio
kaina yra 20 € (dvidešimt eurų, 00 centų).
6. Mokestis už vieno ne Asociacijos nario Katės titulo sertifikato išdavimą yra 8 €
(aštuoni eurai, 00 centų), išskyrus Pasaulio Čempiono titulo sertifikatą, kurio
kaina yra 30 € (trisdešimt eurų, 00 centų).
7. Titulų sertifikatai išduodami per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos,
išskyrus Pasaulio Čempiono titulo sertifikatą

IV. MOKESČIO UŽ KAČIŲ AR KAČIUKŲ KILMĖS
DOKUMENTŲ IŠDAVIMĄ DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA
8. Kačiukų kilmės dokumentai išduodami tik kačių, registruotų Asociacijoje,
kačiukams.
9. Suaugusių kačių kilmės dokumentų dublikatai išduodami tik Asociacijoje
registruotoms katėms.
10. Išduodamo 1 kilmės dokumento kaina yra (pasirinkta kaina galioja kiekvienam
vados dokumentui):
a. 10 € (dešimt eurų, 00 centų), kai dokumentai išduodami per 14 darbo
dienų po prašymo gavimo datos;
b. 15 € (penkiolika eurų, 00 centų), kai dokumentai išduodami skubos
tvarka per 5 darbo dienas po prašymo gavimo datos.
Prašymo gavimo diena laikoma ta diena, kai gaunama kačiukų aktavimo
paraiška ir, jei taikoma, atsiunčiamas paaiškinimas dėl veisimo taisyklių
pažeidimo bei sumokamas spec. kergimo leidimo mokestis.

V. MOKESČIO UŽ VEISLYNO REGISTRAVIMĄ DYDIS IR
MOKĖJIMO TVARKA
8. Veisėjas norėdamas užregistruoti veislyną privalo užpildyti paraiškos formą
internetinėje svetainėje www.belamur.lt.
9. Veislynas registruojamas Pasaulinėje kačių Federacijoje (toliau WCF) ir
Asociacijoje. Asociacija išduoda Veislyno registravimo pažymėjimą.
10. Mokestis už veislyno registravimą yra vienkartinis.
11. Prašymas įregistruoti veislyną perduodamas WCF tik sumokėjus veislyno
registracijos mokestį.
12. Mokesčio už veislyno įregistravimą dydis Asociacijos nariams yra 30 €
(trisdešimt eurų, 00 centų). Ne nariams mokestis yra 50 € (penkiasdešimt
eurų, 00 centų)
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VI. KITI MOKESČIAI
13. Specialaus vienkartinio leidimo kergimui išdavimo mokesčio dydis yra 50 €
(penkiasdešimt eurų, 00 centų).
14. Savininkystės teisės perleidimo pažymos (angl. Transfer) išdavimo mokesčio
dydis yra 2 € (du eurai, 00 centų).
15. Dokumento dublikato išdavimo mokesčio dydis yra 3 € (trys eurai, 00 centų).
Kilmės dokumento informacijos keitimui galioja tokie pat įkainiai kaip ir
išduodant naują dokumentą.
16. Mokestis už pašto išlaidas, siunčiant dokumentus Asociacijos nariui paštu,
yra:
16.1. 2 € (du eurai, 00 centų), jei siunčiama iki 10 A4 lapų LR teritorijoje;
16.2. 3 € (trys eurai, 00 centų), jei siunčiama daugiau lapų LR teritorijoje;
16.3. 5 € (penki eurai, 00 centų), jei siunčiama už LR teritorijos ribų.
17. Mokestis už Asociacijos organizuojamas parodas nustatomas atskiru
sprendimu.
18. Asociacija turi teisę teikti ir kitas mokamas paslaugas savo nariams. Mokestis
už jas nustatomas atskiru sprendimu.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Nesumokėjus šioje Tvarkoje nustatyto dydžio mokesčio už suteiktas
paslaugas, jų teikimas Asociacijos nariui yra nutraukiamas arba sustabdomas
iki nustatyto mokesčio sumokėjimo.
20. Šioje Tvarkoje neaptartus klausimus dėl mokesčių už suteiktas paslaugas
dydžių ir jų mokėjimo tvarkos sprendžia Asociacijos Prezidentas.
21. Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas:
Gavėjo kodas:
Gavėjo bankas:
Atsisk. Sąsk. Nr.:

Asociacija “Belamuro katės”
304492908
Swedbank, AB
LT367300010151607692

