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1. Svarstyta: D. Sudeikienės prašymas leisti teisėjauti FCI I gr. veisles: Barzduotasis kolis,
Bobteilas, Komandoras, Mudis, Pulis, Pumis, Kuvasas ir patvirtinti visą FCI I gr.
Nutarta: leisti teisėjauti išvardintas I gr. veisles ir patvirtinti D. Sudeikienę FCI I gr.
teisėja.
2. Svarstyta: I. Zizevskio prašymas leisti teisėjauti FCI X gr. veisles: Afganų kurtas, Rusų
ilgaplaukis kurtas, Airių volfhaundas, Škotų dirhaundas ir patvirtinti visą FCI X gr.
Nutarta: leisti teisėjauti išvardintas X gr. veisles ir patvirtinti I. Zizevskį FCI X gr.
teisėju.
3. Svarstyta: G. Jonelienės prašymas leisti teisėjauti FCI I gr. Valų korgis pembrukas,
Valų korgis kardiganas, Belgų aviganiai, Šiperkas, Olandų aviganiai, Kolis ilgaplaukis,
Kolis trumpaplaukis, Šeltis; FCI III gr. Foksterjeras šiurkščiaplaukis, Foksterjeras
trumpaplaukis, Džeko Raselo terjeras, Parsono Raselo terjeras, Škotų terjeras, Vakarų
Škotijos baltasis terjeras, Silihemo terjeras, Čekų terjeras; FCI V gr. Faraonų šuo,
Portugalų podengai, Sicilijos kurtas, Meksikiečių plikieji šunys, Peru plikieji šunys, Tai
ridžbekas; FCI X gr. Afganų kurtas, Salukis, Azavakas, Sliugis, Airių volfhaundas, Škotų
dirhaundas. Prašymas patvirtinti visą FCI V gr. ir X gr. Prašymas leisti teisėjauti
gražiausio šuns rinkimuose (BIS best in show) nacionalinėse (CAC) parodose, remiantis
teisėjų reglamento 36 punktu.
Nutarta: G.Jonelienė 2010.04.01 buvo suspenduota, skundėsi LKD Teisėjų
kolegijai, LKD Tarybai, Vilniaus m. I apylinkės teismui, tačiau gavusi pasiūlymą atvykti
į LKD eksterjero teisėjų kolegijos ataskaitinį posėdį pakartotinai aiškintis suspendavimo
aplinkybių, neatvyko ir nedalyvavo nė viename posėdyje septynerius metus. Tris kartus
buvo perdavusi balsavimo teisę.
LKD eksterjero teisėjų kolegijos biuras prašo parašyti apie kinologinę veiklą nuo
2011 metų ir priminti kokio klubo nariu ji buvo tais metais ir dabar.
LKD eksterjero teisėjai mokosi veisles nuosekliai, todėl prašome parašyti kurią iš
pradėtų grupių mokotės šiais metais. Taip pat primename Reglamento 35 punktą, kad
pirmas penkias FCI grupes leidžiama tvirtinti po 1 grupę per metus.
Prašymui patvirtinti reikalingas mokymosi planas, stažuotės ir egzaminų rezultatai.
4. Svarstyta: G. Jonelienės prašymas parašyti ir nusiųsti Tarpininkavimo laišką į Kroatijos
kinologų klubą, leist stažuotis šunis iš 1 ir 3 grupių Dalmatia Shows 2018 parodose,
kurios vyks Dubrovnike Balandžio 25 ir 26 d. ir Zadaro mieste Balandžio 28, 29, 30 ir
Gegužės 1 d.
Nutarta: paklausti gerb. teisėją kodėl būtina stažuotis 1 ir 3 grupių veisles

Kroatijoje.
5. Svarstyta: I. Uzkalnės prašymas stažuotę pirmai veislei Čihuahua atlikti Latvijoje 201804-08 vyksiančioje IX gr. specializuotoje parodoje, pas teisėją Paolo Tartaro.
Nutarta: leisti atlikti stažuotę Latvijoje specializuotos parodos metu, tačiau
egzaminui pateikti 2 teisėjų rašytinius atsiliepimus apie stažuotojos žinias. Vienas bus iš
Latvijoje vyksiančios specializuotos parodos, o kitas iš bet kurios Lietuvoje vyksiančios
parodos.
6. Svarstyta: I. Aleknavičienės prašymas stažuotis Molėtų parodose V gr. retas veisles Sicilijos kurtus, Faraonų šunis ir kitas veisles, nes jos dalyvauja Kurtų specializuotose
parodose.
Nutarta: pritarti nuosekliam veislių mokymuisi ir rekomenduoti organizatoriams
leisti stažuotis pageidaujamas veisles.
7. Svarstyta: papildytas veislių sąrašas stažuotei, atsižvelgiant į LKD eksterjero Teisėjų
kolegijos Biuro narių pasiūlymus. Minėtas dokumentas iš esmės nekoreguotas 10 metų.
Per tą laiką pasikeitė pristatomos veislės ir šunų skaičius.
Nutarta: patvirtinti papildytą veislių sąrašą stažuotei ir egzaminų laikymui, kuris
įsigalioja nuo 2018 m. birželio 1 d.
8. Svarstyta: FCI rekomenduojamos taisyklės, leidžiančios teisėjauti tas pačias veisles toje
pačioje šalyje esant tam tikriems atstumais ir laiko tarpams.
Nutarta: tas pačias veisles teisėjas gali teisėjauti kitoje parodoje tik po 4 mėnesių.
LKD eksterjero Teisėjų kolegijos Biurui patvirtinus parodos teisėjų sąrašą, vėliau
teisėjus tvirtinti teikiantis klubas, dėl tų pačių teisėjų, turi derinti su anksčiau sąrašą
pateikusiu klubu.
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