Ar kādām izmaksām jārēķinās:



Klātienes kursu cena - 183,00 EUR. Cenā iekļauti mācību materiāli, testi, online apmācība
Šautuves izmantošana treniņu nolūkos - vidēji 12-18 EUR par 10 šāvienu sēriju




Valsts nodeva par mednieka eksāmenu teorijā- 28,46 EUR- jāmaksā Valsts meža dienestā- turpmāk - VMD
Valsts nodeva par mednieka eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas
izmaksas) – 14,23 EUR- VMD
Valsts nodeva par medību vadītāja eksāmenu – 14,23 EUR – VMD
Valsts nodeva par mednieka apliecības izsniegšanu – 1,42 EUR - VMD
Valsts nodeva par medību vadītāja apliecības izsniegšanu – 1,42 EUR - VMD
Maksa par medicīnisko izziņu Ieroča iegādes atļaujas saņemšanai – 30 – 50 EUR atkarībā no medicīnas
iestādes cenrāža
Maksa par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kursiem - vidēji 30 EUR
Valsts nodeva par ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu šaujamieroča iegādei- 8,54 EUR – jāmaksā Valsts
policijā, turpmāk - VP
Valsts nodeva par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B, C vai D kategorijas garstobra–gludstobra
šaujamieroča glabāšanai- 8,54 EUR – VP
Valsts nodeva par ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu B vai C kategorijas garstobra–vītņstobra (arī par
garstobra–gludstobra, kombinēta ar vītņstobru) medību vai sporta šaujamieroča (ar maināmiem stobriem
vai bez tiem) glabāšanai – 17,07 EUR - VP
Valsts nodeva par mednieka sezonas kartes izsniegšanu 14,23 EUR- VMD
Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās
izglītības iestāžu studējošajiem 4,27 EUR.











VMD maksājamās Valsts nodevas, ja nemaksā ar karti uz vietas, jāpārskaita iepriekš uz :
Saņēmējs: Valsts kase Nr.90000050138
Konts LV77TREL1060160925000
Valsts kase, BIC kods TRELLV22
Uzmanību! Maksājuma identificēšanai maksājuma mērķī jānorāda: budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu un
iemaksas mērķi, piemēram -9.2.5.0. mednieka eksāmens teorijā un pakalpojuma ņēmēja vārdu, uzvārdu,
personas kodu, ja samaksu veic cita persona.
P.S. visiem maksājumiem VMD , kas attiecās uz medniekiem , budžeta kods ir 9.2.5.0.
VP maksājamās Valsts nodevas par ieroču atļauju izsniegšanu, ja nemaksā uz vietas ar karti, iepriekš jāpārskaita
uz:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ.Nr.90000050138
Valsts kase, BIC kods TRELLV22
Konts: LV46TREL1060140913100
Ekonomiskās klasifikācijas kods (EEK): 09131
Iesniegumu var iesniegt personīgi Valsts policijas struktūrvienībā, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta
veidā.
Sīkāk iesnieguma forma utt. http://www.vp.gov.lv/?id=722&said=431&topid=0#_ftn1

