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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Lietuvos kinologų draugijos Darbinių šunų teisėjų ir dresuotojų kolegijos reglamentas (toliau –
Reglamentas) nustato Lietuvos kinologų draugijos darbinių šunų teisėjų ir dresuotojų kolegijos darbo
organizavimo, vykdant jai pavestus uždavinius ir funkcijas, tvarką.
2. Reglamente vartojamos šios sąvokos:
2.1. Tarptautinė kinologų federacija (toliau – FCI) – Federacion Cynologique Internationale.
2.2. Lietuvos kinologų draugija (toliau – LKD) – asociacija, vienijanti Lietuvos šunų mėgėjų
klubus, atstovaujanti jiems Tarptautinėje kinologų federacijoje (FCI).
2.3. Darbinių šunų bandymai: testai, egzaminai ir varžybos, kuriuos reglamentuoja LKD ir FCI
taisyklės.
2.4. Darbinių šunų teisėjas – asmuo, teisėjaujantis įvertinant šunų darbines savybes bandymų ir
kitų kinologinių renginių metu.
2.5. LKD dresuotojas – asmuo, turintis Kolegijos pažymėjimą, teikiantis įvairias dresavimo
paslaugas šunų savininkams – nuo mažo šuniuko priežiūros ir socializacijos, auklėjimo ir
valdymo iki bendro paklusnumo dresūros bei parengimo parodoms ir atskiroms FCI
nustatytoms dresuotėms ar esančioms sporto rūšims su šunimis. Taip pat pagal atskirus
reikalavimus galintis užsiimti: šunų parengimu tarnybinėms funkcijoms atlikti ir gyvūnų
prieglaudų šunų socializacija.
2.6. LKD nacionalinės kategorijos teisėjas – darbinių šunų teisėjo kvalifikacija, leidžianti
teisėjauti nacionaliniuose renginiuose pagal FCI nustatytas taisykles.
2.7. LKD tarptautinės kategorijos teisėjas – aukščiausia darbinių šunų teisėjo kvalifikacija,
leidžianti teisėjauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose pagal FCI nustatytas
taisykles.
2.8. LKD darbinių šunų teisėjų ir dresuotojų kolegijos biuras – kolegialus valdymo organas,
veikiantis tarp LKD Darbinių šunų teisėjų ir dresuotojų kolegijos susirinkimų.

II SKYRIUS
LKD DARBINIŲ ŠUNŲ TEISĖJŲ IR DRESUOTOJŲ KOLEGIJA
1. LKD darbinių šunų teisėjų ir dresuotojų kolegiją (toliau – Kolegija) sudaro LKD klubų nariai,
kuriems suteikta arba Kolegijos patvirtinta (jei gauta užsienyje) LKD nacionalinės arba tarptautinės
kategorijos teisėjo kvalifikacija teisėjauti darbiniams šunims, bei LKD dresuotojai, turintys LKD
Kolegijos išduotus pažymėjimus. Kolegijos veikla remiasi FCI, LKD įstatais ir dokumentais,
Gyvūnų gerovės ir apsaugos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.
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2. Aukščiausias Kolegijos organas yra visuotinis susirinkimas. Kolegijos susirinkimai šaukiami Kolegijos
biuro esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba pareikalavus 1/3 Kolegijos
narių. Kolegijos susirinkimai galioja dalyvaujant mažiausiai 2/3 narių. Nesusirinkus kvorumui,
pakartotinis susirinkimas šaukiamas po 14 dienų ir turi teisę priimti nutarimus nepriklausomai
nuo dalyvaujančių Kolegijos narių skaičiaus. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
2.1. Visuotinis Kolegijos narių susirinkimas skelbiamas ne vėliau kaip vienas mėnuo iki numatytos
susirinkimo datos, pranešant visiems nariams el. paštu. Likus dviem savaitėms iki visuotinio
susirinkimo – priimami pasiūlymai, pastabos, skundai ar kiti klausimai, kuriuos norima
svarstyti susirinkime. Likus vienai savaitei – skelbiama susirinkimo darbotvarkė.
3. Kolegijos susirinkimas:
3.1. tvirtina reglamentą ar jo pakeitimus, dresuotojų ir teisėjų rengimo programas;
3.2. sprendžia visus klausimus, susijusius su šunų darbinėmis savybėmis, šuniuko socializacija ir
auklėjimu, bendru šuns paklusnumu ir valdymu, šuns elgsenos problemomis, FCI
pripažįstamomis dresūros, kaniterapijos, pramoginės ir sportinės dresūros rūšimis ir pan.;
3.3. užsiima visuomenės švietimo veikla kinologinėje srityje, jaunimo laisvalaikio užimtumu ir
jaunųjų kinologų ugdymu;
3.4. reikalui esant sudaro vidaus komitetus numatytiems tikslams įgyvendinti
(pvz., organizacinius, dokumentų, leidinių parengimo ir t. t.);
3.5. gali įpareigoti Kolegijos biurą koreguoti visus susirinkimo priimtus dokumentus Kolegijos
nariams raštiškai patvirtinus;
3.6. įgalioja Kolegijos biurą atstovauti Kolegijos interesams tarp kolegijos susirinkimų.
4. Kolegijos biurą renka Kolegija iš savo narių. Biurą sudaro: pirmininkas, renkamas atskiru
balsavimu, ir 4 nariai ( v i e n a s jų paskiriamas / išrenkamas sekretoriumi). Biuras renkamas
dvejiems metams. Biuras susirenka esant reikalui arba pareikalavus 1/3 narių. Posėdžiai laikomi
įvykusiais į posėdį atvykus pirmininkui ir ne mažiau kaip 2 biuro nariams. Sprendimai priimami
paprasta balsų dauguma.
5. Kolegijos biuras:
5.1. kasmet sudaro, tikrina ir pateikia LKD darbinių šunų teisėjų ir LKD dresuotojų sąrašus;
sprendžia kitus greitų sprendimų reikalaujančius klausimus, pvz., pateikia LKD tarybai
numatomų renginių sąrašus, reikalui esant – sąmatą ir pan.;
5.2. gali organizuoti dresuotės egzaminus, socializacijos, ganymo testus, varžybas, seminarus,
kursus ir kt.;
5.3. registruoja egzaminus, varžybas bei seminarus;
5.4. pagal pateiktus reikalaujamus dokumentus suteikia ir tvirtina LK D dresuotojų ir teisėjų
kategorijas;
5.5. išduoda pažymėjimus;
5.6. skiria nuobaudas ir apie jas informuoja LKD tarybą;
5.7. organizuoja dresuotojų ir teisėjų egzaminus;
5.8. pateikia informaciją LKD apie visus seminarus, egzaminus, testus, varžybas ir kitus
kinologinius renginius.
6. Kolegijos ir biuro susirinkimuose nariai privalo dalyvauti. Esant pateisinamai priežasčiai,
nedalyvaujantys nariai savo balso teisę raštiškai gali perduoti kuriam nors kitam nariui.
7. Kiekvienas Kolegijos narys privalo:
7.1. kalendorinių metų pabaigoje kartu su LKD klubo nario galiojančia bilieto kopija pateikti metinę
savo darbo ataskaitą pagal nustatytą Kolegijos biuro formą, sistemingai gilinti savo žinias ir
tobulėti;
7.2. gerbti savo kolegas ir jų darbą, taip pat dresuojamų šunų savininkus bei elgtis korektiškai,
saugoti dresuojamų šunų sveikatą ir psichiką.
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8. Kiekvienas Kolegijos narys gali:
8.1. organizuoti seminarus kinologiniais klausimais (pagal savo galimybes), kviesti lektorius bei
patys vesti seminarus;
8.2. užsiimti švietėjiška veikla, organizuoti kinologines šventes ir pramoginius renginius šunų
mylėtojams, jeigu tai neprieštarauja LKD ir FCI reikalavimams, kolegijos reglamentui bei
Lietuvos Respublikos įstatymams.

III SKYRIUS
LKD DRESUOTOJAI
9. LKD dresuotoju gali tapti:
9.1. kiekvienas LKD klubo narys, ne jaunesnis nei 18 metų ir pateikęs prašymą, kinologinės veiklos
aprašymą bei LKD dresuotojo ar teisėjo rekomendaciją;
9.2. išklausęs pradinius LKD dresuotojų kursus (pradinės žinios apie šunis, anatomija, fiziologija,
šuniuko auginimas, šuns priežiūra ir pagrindinės ligos bei traumos) ir teigiamai išlaikęs
egzaminus;
9.3. išlaikęs dresuotės praktinį egzaminą (bazinės dresūros įgūdžių demonstravimas 5–8 šunų su
vedliais grupėje).
10. LKD dresuotojų egzaminai organizuojami esant būtinybei, gavus ne mažiau nei 4 asmenų,
norinčių jais tapti, prašymus ir kinologinės veiklos aprašymus.
11. Figūrantu gali tapti LKD dresuotojas, turintis ne mažiau kaip 2 metų darbo su šunimis patirtį,
praėjęs figūrantų kursus, turintis FCI tarptautinės kategorijos teisėjo rekomendaciją ir parengęs
bandymams ne mažiau kaip 3 šunis.

IV SKYRIUS
LKD DARBINIŲ ŠUNŲ TEISĖJAI
12. LKD nacionalinės kategorijos teisėju gali tapti LKD dresuotojas, turintis ne mažesnį kaip 3 metų
stažą, du kartus asistavęs nacionalinės arba tarptautinės kategorijos teisėjui bandymų metu, keturis
kartus su nacionalinės arba tarptautinės kategorijos teisėju priėmęs FCI pripažįstamos dresuotės
egzaminus.
13. LKD tarptautinės kategorijos teisėju gali tapti nacionalinės kategorijos teisėjas, turintis ne mažesnį
kaip 3 metų stažą, du kartus teisėjavęs bandymams Lietuvoje, keturis kartus savarankiškai priėmęs
FCI pripažįstamos dresuotės egzaminus, pravedęs teorinį ir praktinį seminarą. Tarptautinės
kategorijos teisėjas turi teisę teisėjauti visuose FCI priklausančių šalių nacionaliniuose ir
tarptautiniuose dresūros bandymuose.
14. Teisėjas gali:
14.1.
turėti savo asmeninį antspaudą;
14.2.
teisėjauti LKD bei jos narių organizuojamiems bandymams;
14.3.
teisėjauti kitose šalyse FCI priklausančių organizacijų arba FCI partnerių kvietimu (savo
kategorijos ribose);
14.4.
nemokamai įeiti į visus LKD kinologinius renginius.
15. Teisėjas privalo:
15.1.
laikytis FCI ir LKD dokumentų bei taisyklių ir neviršyti savo kategorijos teisių;
15.2.
informuoti Kolegijos biurą apie teisėjavimą konkrečiame renginyje;
15.3.
būti punktualus ir drausmingas renginiuose;
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15.4.
15.5.

iš anksto informuoti organizatorius apie motyvuotą neatvykimą į renginį;
taip pat negali siūlytis teisėjauti.

V SKYRIUS
NUOBAUDOS TEISĖJUI
16. Kolegijos biuras gali sustabdyti LKD nacionalinės arba LKD tarptautinės kategorijos teisėjo veiklą,
jeigu teisėjas nepateikė metinės savo kinologinio darbo ataskaitos arba LKD klubo narystės
patvirtinimo.
17. Kolegijos biuras gali išbraukti iš sąrašo LKD nacionalinės arba LKD tarptautinės kategorijos teisėją:
17.1.
jam pažeidus FCI arba LKD dokumentų ir taisyklių reikalavimus bei Lietuvos
Respublikos įstatymus;
17.2.
jeigu teisėjas dvejus metus iš eilės neteisėjavo nė vienuose bandymuose arba:
17.3.
jeigu teisėjas neasistavo, nesistažavo nė viename oficialiame darbinių šunų bandyme;
17.4.
jeigu teisėjas nepravedė nė vieno seminaro;
17.5.
jeigu teisėjas neorganizavo nė vieno švietėjiško kinologinio renginio;
17.6.
jeigu teisėjas nedalyvavo nė vienuose bandymuose;
17.7.
jeigu teisėjas neparengė nė vieno šuns bandymams, kuriuos šis išlaikė teigiamu rezultatu;
17.8.
jeigu teisėjas dvejus metus iš eilės nepateikė metinės ataskaitos;
17.9.
jeigu teisėjas dvejus metus iš eilės nepateikė galiojančios LKD klubo narystės
patvirtinimo.

VI SKYRIUS
NUOBAUDOS LKD DRESUOTOJUI
18. Kolegijos biuras gali sustabdyti LKD dresuotojo veiklą:
18.1.
jeigu LKD dresuotojas nepateikė metinės savo kinologinio darbo ataskaitos;
18.2.
jeigu LKD dresuotojas dvejus metus iš eilės nepateikė galiojančios LKD klubo narystės
patvirtinimo;
18.3.
jeigu LKD dresuotojas nedalyvavo nė viename seminare arba:
18.3.1. jeigu LKD dresuotojas nedalyvavo nė vienuose bandymuose;
18.3.2. jeigu LKD dresuotojas neparengė nė vieno šuns bandymams, kuriuos šis būtų išlaikęs
teigiamu rezultatu;
18.4.
gavęs raštiškų argumentuotų nusiskundimų LKD dresuotojo darbu.
19. Kolegijos biuras gali išbraukti iš sąrašo LKD dresuotoją:
19.1.
šiam pažeidus LKD ir FCI dokumentų ir taisyklių reikalavimus bei Lietuvos Respublikos
įstatymus;
19.2.
jeigu LKD dresuotojas per dvejus metus nedalyvavo nė vienuose bandymuose arba:
19.2.1. jeigu LKD dresuotojas neparengė nė vieno šuns bandymams;
19.2.2. jeigu LKD dresuotojas dvejus metus iš eilės nepateikė savo kinologinio darbo ataskaitos;
19.3.
jeigu LKD dresuotojas nepateikė LKD klubo narystės patvirtinimo.
20. Laikinas veiklos sustabdymas:
20.1. Veikla gali būti laikinai stabdoma, pateikus raštišką prašymą laikinai stabdyti dresuotojo
veiklą, nurodant to priežastį. Norint vėl atnaujinti savo kvalifikaciją ir vykdyti veiklą, reikia išlaikyti
tik praktinę kvalifikacinio dresūros egzamino dalį.
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20.2. Kolegijos narys, kuris buvo suspenduotas biuro sprendimu, norėdamas vėl susigrąžinti savo,
kaip dresuotojo kvalifikaciją ir vykdyti veiklą, turi: išlaikyti iš naujo visą kvalifikacinį dresūros
egzaminą (teorinę ir praktinę dalis), prieš tai pateikęs visus reikalingus dokumentus (žr. III skyriaus
9 punkto 9.1. papunktį).
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