
Priedas Nr. 4 LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS 

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽINAMA PRIKLAUSOMAI NUO TĖVŲ 
PASIEKIMŲ (IŠ BAZINĖS KAINOS ATIMAMA ŽEMIAU NURODYTA SUMA) 

 VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS  
(nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę netaikomos) 

 Abiejų tėvų bendras titulų skaičius Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatams Kaina  

Titulai  1-4 5-10 11-20 21 ir daugiau Trūksta 1-2 parodų bendrai abiems tėvams (max po 1 kiekvienam) 30Є 

JN, CAC, N, VN, CACIB,  
R.CACIB, BOB, BOS 

- 1 Є  - 2 Є - 3 Є - 4 Є Trūksta 2-4 parodų bendrai abiems tėvams 60Є 

Per anksti sukergta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams 
mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukergta kalė – netyčinis susikergimas 
su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti 
sukergtas patinas 

30Є 

JCH, CH - 2 Є - 3 Є - 4 Є - 5 Є 

Pasaulio, Europos JN, N, VN - 3 Є - 6 Є   

Tarptautinis CH - 3 Є    

BH, IPO B - 1 Є   Pakartotinai per anksti sukergta kalė (ankstesnės vados šuniukams 
mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukergta kalė – netyčinis susikergimas 
su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti 
sukergtas patinas 

60Є 
IPO (dauginta iš laipsnio) - 2 Є Skaičiuojami aukščiausio 

lygio diplomai Abiejų tėvų 
nuolaida skaičiuojama atskirai  
ir atimama iš bazinės kainos 

Lauko bandymų diplomas (dalinta 
iš laipsnio) 

- 3 Є 

Per anksti sukergta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams 
mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukergta kalė 

50Є 
 
KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ, NEI MINIMALI KAINA 
 

Pakartotinai per anksti sukergta kalė (ankstesnės vados šuniukams 
mažiau nei 
8 mėn.) arba per vėlai sukergta kalė 

100Є 

Reikalingi kergimui sveikatos tyrimai, atlikti po kergimo, parodų įvertinimai 
ir dresuotės diplomai, gauti po kergimo (neskaičiuojama kaip antras 
nusižengimas) 

30Є 

Trūksta 1-2 lauko bandymų bendrai abiem tėvams. 
Trūksta 2-4 lauko bandymų bendrai abiem tėvams 

25Є  
30Є 

Du ir daugiau skirtingų nusižengimų, paminėtų aukščiau 150Є 

LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei visi veisimo 
nuostatų reikalavimai įvykdyti 

50Є 

LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei  veisimo 
nuostatų reikalavimai neįvykdyti 

150Є 

 

⃰  LLSK išduodamas kergimo aktas 10 € 

 

⃰  mokestis už vados dokumentų užsakymą 10 € 


