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2019-03-28 

Vilnius 

Dalyvavo: J. Aidietienė, L.Zizevskė, K. Butrimova, E. Balsiukas, R. Petkevičienė. 

Sekretoriavo: E. Balsiukas 

1. Svarstyta: D. Sudeikienės prašymas leisti teisėjauti FCI IX gr. veisles: Kinų kuoduotasis 

šuo, Ši cu, Lasos apsas, Tibeto spanielis, Tibeto terjeras, Maltos bišonas, Havanos 

bišonas, Garbanotasis bišonas, Tulearo bišonas, Bolonezė, Šuo liūtukas.  

Nutarta: leisti teisėjauti išvardintas FCI IX gr. veisles remiantis teisėjavimo planu 

ir pateiktomis stažuotėmis. 
 

2. Svarstyta:  E. Balsiuko prašymas leisti tapti jaunųjų vedlių teisėju. 

Nutarta: patvirtinti jaunųjų vedlių teisėju, remiantis stažuotėmis ir praktiniu 

egzaminu. 
 

3. Svarstyta: A. Avtuško prašymas leisti teisėjauti FCI III gr. veisles: Erdelio terjeras, Valų 

terjeras, Leiklendo terjeras, Keribliūterjeras. Airių terjeras, Kviečiaspalvis švelniaplaukis 

terjeras, Australų terjeras, Kernterjeras, Norfolko terjeras, Norvidžo terjeras, Bedlingtono 

terjeras, Skajaus terjeras ir patvirtinti FCI III gr. teisėju.  

Nutarta: leisti teisėjauti FCI III gr. veisles remiantis teisėjavimo planu ir 

pateiktomis stažuotėmis ir patvirtinti FCI III gr. teisėju. 
 

4. Svarstyta: A. Močiulskytės prašymas užskaityti pirminį teorinį teisėjo egzaminą ir leisti 

tapti jaunųjų vedlių teisėja. 

 Nutarta: užskaityti pirminį teorinį teisėjo egzaminą, remiantis egzamino komisijos 

įvertinimu ir patvirtinti jaunųjų vedlių teisėja. 
 

5. Svarstyta: G. Šulcaitės prašymas leisti tapti jaunųjų vedlių teisėja. 

Nutarta: leisti tapti jaunųjų vedlių teisėja išlaikius teorijos egzaminą. 
 

6. Svarstyta: J. Matusevičiūtės prašymas užskaityti pirminį teorinį egzaminą. 

Nutarta: užskaityti pirminį teorinį teisėjos egzaminą, remiantis egzaminų 

komisijos įvertinimu. Leisti stažuotis veisles ir laikyti praktinį teisėjos egzaminą. 

  

7. Svarstyta: A. Žilinskaitės prašymas laikyti teorinį teisėjos egzaminą. 

Nutarta: atmesti prašymą, remiantis LKD eksterjero teisėjų reglamento 23.1 

punktu. 
 

8. Svarstyta: dėl teorinio ir praktinio egzamino laikotarpio. 

Nutarta: praėjus 2 metams po teorinio egzamino išlaikymo ir neišlaikius praktinio 

egzamino, norint tapti LKD eksterjero teisėju, privaloma iš naujo įvykdyti LKD 

eksterjero teisėjų reglamento 23, 24 ir 25 punktų reikalavimus. 
 

9. Svarstyta: dėl visų veislių teisėjo tvirtinimo pakeitimo, remiantis FCI reikalavimais. 

Nutarta: Visų veislių teisėju tvirtinti praėjus 10 metų po pirmos FCI grupės 

patvirtinimo. 

 

 

Pirmininkavo J. Aidietienė 

Sekretoriavo E. Balsiukas 


