
LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS 

Vieno kilmės liudijimo kaina mažinama priklausomai nuo tėvų pasiekimų (iš bazinės kainos atimama žemiau nurodyta suma) 

TITULAI Nuolaida, € 

Parodų ir sporto varžybų titulai Apskaičiuojama abiejų tėvų bendrą titulų skaičių dalinant iš 5, nuolaida ne mažiau 1  

Visų rūšių nacionalinių čempionų titulai Apskaičiuojama abiejų tėvų bendrą titulų skaičių dalinant iš 2, nuolaida ne mažiau 1  

Pasaulio, Sekcijos JN,N, VN Apskaičiuojama abiejų tėvų bendrą titulų skaičių dauginant iš 4   

Tarptautinis CH Apskaičiuojama abiejų tėvų bendrą titulų skaičių dauginant iš 5  

BH, IGP B 3  Skaičiuojami abiejų tėvų papildomi diplomai  

IGP I 
IGP II 
IGP III 

5  
10  
15  

Skaičiuojami abiejų tėvų papildomi aukščiausio laipsnio diplomai 

Lauko bandymų diplomas - 1 laipsnis 
                                          - 2 laipsnis 
                                          - 3 laipsnis 

3  
2  
1  

Skaičiuojami abiejų tėvų papildomi diplomai 

KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ NEI MINIMALI KAINA 

 
 
VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS  

Nusižengimai LKD šunų veisimo nuostatams: Kaina, € 

To paties savininko per anksti sukergta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 
mėnesiai)’ per vėlai sukergta kalė (abiem atvejais turi būti pateikta veterinarinė kalės sveikatos būklės pažyma); 
per anksti sukergtas patinas 

60 

To paties savininko pakartotinai per anksti sukergta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau 
nei 8 mėnesiai), per vėlai sukergta kalė (abiem atvejais turi būti pateikta veterinarinė kalės sveikatos būklės 
pažyma); per anksti sukergtas patinas. 

90 

Skirtingų savininkų per anksti sukergta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 
mėnesiai), per vėlai sukergta kalė (abiem atvejais turi būti pateikta veterinarinė kalės sveikatos būklės pažyma); 
per anksti sukergtas patinas. 

100 

Skirtingų savininkų pakartotinai per anksti sukergta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau 
nei 8 mėnesiai), per vėlai sukergta kalė (abiem atvejais turi būti pateikta veterinarinė kalės sveikatos būklės 
pažyma); per anksti sukergtas patinas 

150 

Po kergimo atlikti sveikatos tyrimai, gauti parodų įvertinimai, dresūros diplomai, veislinė apžiūra 60 

Po kergimo atlikti sveikatos tyrimai, kurių rezultatai neatitinka veisimo nuostatų reikalavimų (šuniukų kilmės 
dokumentai su spaudu „netinkami veisimui“) 

60 

Trūksta 1-2 lauko bandymų bendrai abiem tėvams (max po 1 kiekvienam) +10 (papildomai) 

Trūksta 2-4 lauko bandymų bendrai abiem tėvams  +20 (papildomai) 

Kilmės dokumentų išdavimas DNR tėvystės pagrindu, kai visi veisimo reikalavimai įvykdyti. 100 

Kilmės dokumentų išdavimas DNR tėvystės pagrindu kai veisimo reikalavimai neįvykdyti. 200 

NUOLAIDOS PAGAL KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĘ NETAIKOMOS  

 
Galioja nuo 2022.02.01 


