
Veterinarijos gydyklos „Šuns dienos“ proga skelbia nuolaidas 

 

 

Jakovo veterinarijos centras renginyje „Šuns diena“ Vilniuje 

prie BALTOJO TILTO konsultuos ir patars, kaip prižiūrėti 

augintinius.  

Klinikos stende vyks susitikimai su veterinarijos  

dr. Jakovu Šengaut.  

12.30 val. – Šuns priežiūra ir sveikata. 

13.30 val. – Šuns priežiūra ir sveikata. 

Gerosios Vilties g. 1, Vilnius 

www.vetmed.lt  

 

 

 

Veterinarijos gydykla „Rumina” skelbia nuolaidas visą 

BALANDŽIO mėnesį užsiregistravusiems internetu:  

Gyvuno augintinio vakcinacija - 50%  

Gyvuno augintinio sterilizacija - 35% 

Gyvuno augintinio ženklinimas – tik 12 Eur! 

Tvirtovės al. 47 / Kalniečių g. 108 Kaunas.  

www.rumina.lt 

 

 

Jonavos veterinarijos centras „Šuns dienos“ proga taikys 

nuolaidas: 

Šeštadienį ir sekmadienį (23, 24 d.) - skiepams 15% nuolaida, 

visoms apsaugos priemonėms nuo blusų ir erkių - 15% 

nuolaida. 

Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį (balandžio 25, 26 ir 27 d.) 

- šunų kastravimui ir sterilizavimui - 20 % nuolaida, o gyvūnų 

ženklinimui - 10 % nuolaida. 

www.vetpet.lt 

Sodų g. 19, Jonava. 

 

 

Veterinarijos gydykla „Panemunės veterinarija“ – 

kompleksiniams skiepams visą balandžio mėn. tik 10 eurų!  

Vaidoto g. 97, Kaunas. 

www.panemunesveterinarija.lt 

 

Veterinarijos klinika „Canis Felis“ Balandžio 24 - 30 dienomis 

šunų ir kačių vakcinacijai skelbia nuolaidas.  

Vakcinacijai taikoma 20 proc. nuolaida nuo įprastos skiepo 

kainos (įprasta kaina 16Eur arba 19Eur, priklauso nuo 

gamintojo). 

S. Žukausko g. 41, LT-09130 Vilnius 

www.canisfelis.lt 

http://www.vetmed.lt/
http://www.rumina.lt/
http://www.vetpet.lt/
http://www.panemunesveterinarija.lt/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

LSMU VA Dr. L. Kriaučeliūno veterinarijos klinika visą 

balandžio mėnesį siūlo nuolaidas: 

1. Gyvūnų augintinių ženklinimas poodine mikroschema bei 

augintinio ir savininko duomenų registravimas Lietuvos Gyvūnų 

augintinių registre - 15 eur, dovana: nemokama vakcinacija nuo 

pasiutligės. 

2. Balandžio ir gegužės menesiais hormoniniai tyrimai atliekami 

ypatingomis kainomis. Hormoniniai tyrimai po 5 eurus: 

Insulino tyrimas kraujyje; 

Kortizolio tyrimas kraujyje; 

Progesterono koncentracija kraujyje. 

Hormoniniai tyrimai po 3 eurus: TT3; T4; FT4. 

3. Visą balandžio mėnesį Klinikoje atliekamoms šunų ir kalių 

kastracijoms taikoma 30% nuolaida nuo galutinės kainos.  

Prašome procedūroms registruotis iš anksto tel. nr. +370 37 36 

23 03 bei +370 620 78353 arba el. paštu 

gyvunu.klinika@lsmuni.lt 

Tilžės g. 18, Lt - 47181 Kaunas 

  

 

Šuns dienos proga balandžio 24 dieną klinikoje „Vetvila“ 

profilaktinei vakcinacijai ir gyvūnų ženklinimui bei 

registravimui bus taikoma 20% nuolaida. Visą savaitę 

(balandžio 18 – 24 dienomis) - 20% nuolaida kastracijai ir 

sterilizacijai. Operacijoms būtina registracija iš anksto! 

Miglės g. 1, Ramučiai, Kauno r. 

vetvila@vetvila.lt 

www.vetvila.lt 

 

        
 

Veterinarijos klinima „ Vetmeda“ balandžio 25 - 30 dienomis 

skelbia šunų sterilizacijai ir kastracijai 20 proc. nuolaidą,  

kompleksiniai vakcinacijai 10 proc. 

 J.Basanavičiaus g. 89a, Šakiai. 

Tel. 8 644 40997, el.p. info@veterinare.lt 

 

UAB „Viverus“ Kėdainiu veterinarija skelbia nuolaidas: 

čipavimui, vakcinacijai, kastracijai/sterilizacijai, preparatams 

nuo erkių ir helmintų.  

Gegučių g. 15-105, Kėdainiai 

8-606-30807 

https://www.facebook.com/kedainiuveterinarija/ 

  

 Šventės idėją palaiko Lietuvos smulkiųjų gyvūnų 

veterinarijos gydytojų asociacija. 

 

Vet. gydyklų sąrašas bus pildomas. 

mailto:gyvunu.klinika@lsmuni.lt
mailto:vetvila@vetvila.lt
http://www.vetvila.lt/

