
  

 

 

CENRĀDIS 
komercmedībām 

platībās, kur LVM ir medību tiesību lietotājs 

2021. - 2022. gada medību sezonai 

(izcenojumi EUR). 

 

 

Izcenojumi trofejām un dzīvnieku nomedīšanu: 

1. MEŽA CŪKAS: 

Medību termiņi: visu gadu. 

1.1. Tekošā gada sivēns        EUR   35,- 

1.2. Meža cūka ar svaru bez iekšējiem orgāniem līdz 50 kg   EUR 90,- 

1.3. Meža cūka ar svaru bez iekšējiem orgāniem no 50 kg līdz 100kg   EUR 150,- 

1.4. Meža cūka ar svaru bez iekšējiem orgāniem vairāk par 100 kg  EUR 295,- 

1.5. Meža kuilis ar ilkņu garumu no 14,0 cm līdz 15,9 cm   EUR  245,- 

1.6. Meža kuilis ar ilkņu garumu no 16,0 cm līdz 17,9 cm   EUR  380,- 

1.7. Meža kuilis ar ilkņu garumu no 18,0 cm līdz 18,9 cm   EUR  560,- 

1.8. Meža kuilis ar ilkņu garumu no 19,0 cm līdz 19,9 cm   EUR  755,- 

1.9. Meža kuilis ar ilkņu garumu virs 20,0 cm     EUR  990,- 

1.10. Pēc šāviena ir asinspēda meža cūkai     EUR  90,- 

 

2. AĻŅI: 

Medību termiņi: no 1. septembra līdz 31. decembrim. 

2.1. Aļņa govs         EUR 385,- 

2.2. Aļņa teļš         EUR 140,- 

2.3. Aļņa bullis ar ragu un galvaskausa svaru (bez apakšžokļa):  

•  līdz 3999 g         EUR 580,- 

• no 4000 līdz 4999 g        EUR  990,- 

• no 5000 līdz 5999 g        EUR  1320,- 

• no 6000 līdz 6999 g        EUR 2150,- 

• no 7000 līdz 7999 g        EUR 2990,- 

• no 8000 līdz 8999 g        EUR 3570,- 

• virs 9000 g         EUR  4490,-  

2.4. Pēc šāviena ir asinspēda: 

2.5. bullim         EUR  580,- 

2.6. govij vai teļam        EUR  140,- 

2.7. Bullis ar nomestiem ragiem       EUR  990,- 

 

 

3. STIRNAS: 

Medību termiņi: stirnāžiem no 1. jūnija līdz 30. novembrim, 

kazām un kazlēniem no 1.septembra līdz 30. novembrim. 

3.1. Stirnu kaza vai kazlēns       EUR  30,- 

3.2. Stirnu āzis ar ragu un galvaskausa svaru (bez apakšžokļa) atņemot 90 g 

no svara: 

• līdz 149 g         EUR  60,- 

• no 150 līdz 299 g.        EUR  175,- 

• no 300 līdz 399 g        EUR  345,- 

• virs 400 g         EUR  550,- 

3.3. Stirnu āzis ar nomestiem ragiem      EUR 290,- 

3.4. Pēc šāviena ir asinspēda 

• āzim          EUR  60,- 

• kazai vai kazlēnam        EUR  15,- 

 

 

 

 



4. STALTBRIEŽI: 

Medību termiņi: govīm un teļiem no 15. augusta līdz 31. janvārim, 

     buļļiem no 1. septembra līdz 31. janvārim. 

4.1. Staltbriežu govs vai teļš       EUR  60,- 

4.2. Staltbriežu bullis ar ragu un galvaskausa svaru (bez apakšžokļa): 

• līdz 3999 g         EUR  525,- 

• no 4000 līdz 4999 g         EUR 920,- 

• no 5000 līdz 5999 g        EUR   1190,-  

• no 6000 līdz 6999 g        EUR 1590,- 

• no 7000 līdz 7999 g        EUR  2190,-  

• no 8000 līdz 8999 g         EUR  2950,-  

• virs 9000 g         EUR  3550,-  

4.3. Pēc šāviena ir asinspēda  

• bullim          EUR 525,- 

• govij vai teļam         EUR  60,- 

 

5. Medības uz pārējiem limitētiem un nelimitētiem medījamiem dzīvniekiem un putniem: 

 

5.1.Bebra nomedīšana         par brīvu 

5.2.Bebra nomedīšana ieskaitot trofejas pirmapstrādi    EUR  60,- 

     Medību termiņi: no 1. augusta līdz 15. aprīlim. 

5.3. Vilka nomedīšana        bezmaksas 

Medību termiņi: no 15. jūlija līdz 31. martam 

Vilka nomedīšana ieskaitot trofejas pirmapstrādi,  

trofejas izvešanas un CITES dokumentus     EUR  590,- 

5.4.Lūša nomedīšana ieskaitot trofejas pirmapstrādi,  

trofejas izvešanas un CITES dokumentus     EUR 990,- 

Medību termiņi: no 1. decembra līdz 31. martam 

5.5.Lapsas, jenotsuņa, caunas nomedīšana (atļautajos medību termiņos)  bezmaksas 

Lapsas, jenotsuņa, caunas nomedīšana (ieskaitot trofeju)    EUR  60,-   

 

6. Vispārējie noteikumi: 

 

6.1. Medību trofeju svaru nosaka 24 stundas pēc to novārīšanas; 

6.2. Medību organizācijas maksa:  

• Pilns serviss vienam medniekam (nakšņošana, medību pavadīšana,  

transports uz/no medību iecirkni un pa medību iecirkni,  

medījamo dzīvnieku pirmapstrāde, trīsreizēja ēdināšana) 

  cena 2-3 medniekiem grupā      EUR 285,- /par diennakti 

  cena vairāk kā 3 medniekiem grupā    EUR 259,-/par diennakti 

• Pilns serviss vienam nemedniekam (nakšņošana, 

transports uz/no medību iecirkni un pa medību iecirkni, 

trīsreizēja ēdināšana)      EUR 125,- /par diennakti 

• Transports uz/no medību iecirkni un pa medību iecirkni  EUR  0,50,- /km 

• Medību pavadīšana (no rīta vai vakarā)    EUR 30,- /par reizi 

 

6.3. Medību produkcija (kautķermenis ar ādu) saskaņā ar atsevišķu cenrādi. 

6.4. Papildus ārvalstu medniekam jāmaksā par Mednieku apliecību ārvalstu medniekiem LR - EUR 95,-. 

Papildus samaksa medniekiem, kas nav ES un Eiropas ekonomiskās zonas valstu pilsoņi Ieroču 

ievešanas un izvešanas atļauja – EUR 45,- . 

6.5. Cenrāža uzrādītajās cenās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21%.  

 

 


