LIETUVOS KTNOLOGU DRAUGTJOS

MEDzroKLrNru suNq BANDyM(r rn vanZvnu rusriv KoLEGrJos BruRo
20tB-03-28 n. rospuZlo pRoroKoLAS

Lietuvos kinologq dlaugijos medZiohliniq Sunq bandyrnq ir varZybq teisejq kolegijos
biuro
(toliau - Kolegijos biuras) posedis
lvyko 2018 rn. kovo 28 d, (balsavirnas ir susira5inejirnas
vyko

elektroninernis ry5io priemonemis).

Kolegijos biur4 sudaro

7

nariai: Dainius Noreika, Vytauras Kucevidius, Gediminas Zitkas,
Valdas Lakneris, Rernigijus Jedius, Rirnvidas Daunys ir valdas petrauskas.
Savo nuomonq ir balsavimq del svarstorxr{ klausimq parei5ke 6 Kolegijos biuro nariai:
Dainius

Noreika, Vytautas Kucevidius, Gedirninas Ziukas, Valdas Lakneris, Rimvidas Daunys

ir

Valdas

Petrauskas.

Kadangi Kolegijos biuro posedZiui ivvkti kvorumas yra, todel Kolegijos biuras teisdtai svarstys
ir priirns nutarimus visais darbotvarkes l<lausimais.

Kolegijos biuro pos6dZio darbotvarke:

l.

Del teises teisejauti

bandymuose/varZybose
kategorijos teisejui Pauliui Kavaliauskui.

su kiaune suteikimo LKD VtSgV

nacionalines

2.Del I-KD MSBV teisejo tarptautines kategorijos suteikimo LKD MSBV teisejai Laimai Eidukienei.

l.

SYtrstt'tit: Del teises teise.jauti bandymuose/varZybose

sll

kiaune suteikimo LKD IfASgV

nacionalines kategorijos teisejui Pauliui Kavaliauskui.

Pusirrlvta: I(aclarrgi praktinis egzaminas islail<ytas 201g nr. kovo 03 d. (medZiaga pridedarna),
todel
si[loma suteikti LKD MSBV nacionalines kategorijos teisejui pauliui Kavaliauskui teisg teisejauti
bandym uose/varZybose su kiaune.

Balsuota: "LtL"

- 6 (Se5i) kolegijos

biuro nariai, ,,prieS,,* nera.

Nutarta: suteikti LKD MSBV nacionalines kategorijos teisejui pauliui Kavaliauskui teisg teisejauti
bandymuose/varZybose su kiaune.

,'/
//,

2. S't'arstl'ta: Del LKD MSBV teisejo tarptautines kategorijos suteikimo LI(D MSBV teisejai Laimai
Eidukienei.

Pasiiilvta: L. Eidukienes pralymas gautas 2018 m. kovo 6 d. LKD USSV teisejo nacionaline
kategorija L. Eidukienei buvo suteikta 2A8.02.24, todeljijau ruri 5 metq staZ4 reikaling4 LKD NaSgV
teisejo tarptautinei kategorijai gauti. Ji taip pat turi reikiam4 kieki teisejavimq ir asistavimtl,
suteikiandiq jai teisg pretenduoti i LKD USBV teisejo tarptautinq kategorijtl, rodel sigloma suteikti
Laimai Eidukienei LKD MSBV teisejo tarptalrting kategorijq, Kurtq begirnq (Lure coursing)
bandymuose.

Balsuota: "t)L"

-

6 (Se5i) kolegijos biuro nar.iai, "prie5"

*

ndra.

Nutarta: Suteikti Laimai Eidukienei t,KD MSEV teisejo tarptauting l(ategor[q, Kurtq begimq (Lure
coursing) bandyrnuose.

Sis t<olegijos biuro posedZio protokolas sura5ytas remiantis elektroniniu pa5tu gautais kolegijos biuro
nariq balavimais.
Priedas:

6

Kolegijos biuro narirq elektroniniu pastu atsiqsti balsavimai.

Kolegijos biuro pirmininkas

Dairrius Noreika

Kolegijos biuro sekretorius

Vytautas Kr.rcevidius

