LKD teisėjų kolegijos biuro posėdžio, įvykusio 2009-02-12,
PROTOKOLO IŠRAŠAS
Dalyvavo: N.Nekrošienė, R.Kazlauskaitė, R.Petkevičienė, J.Aidietienė, N.Zienienė.
Sekretoriavo J.Aidietienė
1.Svarstyta: Viktoro Avtuško stažuotės, vykusios 2008-09-27 Breste ir 2008-09-28 Minske
(Baltarusijos Respublika). Biuro nariams kilo abejonių, ar teisėjas V.Avtuško tuo metu buvo
Baltarusijos Respublikoje ir stažavosi minėtose parodose.
Buvo paprašyta teisėjo įrodyti, kad tuo metu buvo Baltarusijos respublikoje, tam pateikus
vizos kopiją. V. Avtuško pareiškė, kad pasą jis yra pakeitęs, ir išvardino 4 žmones mačiusius jį
minėtose parodose bei įsipareigojo pateikti jų raštiškus liudijimus. Biuro posėdžio dieną jokie
įrodymai nebuvo pateikti.
Nutarta:
• anuliuoti V. Avtuško egzamino papildyti teisėjaujamų veislių sąrašą (išlaikyto 2008-1229) rezultatus, kol dvi iš trijų egzaminui privalomų stažuočių yra neįrodytos;
• jei iki 2009-03-09 LKD teisėjų kolegijos biurui nebus pateikti aukščiau paminėti raštiški
liudijimai arba kiti tinkami V. Avtuško buvimo Baltarusijos Respublikoje tuo laiku
įrodymai, suspenduoti V. Avtuško LKD teisėjo įgaliojimus iki artimiausio LKD teisėjų
kolegijos posėdžio;
• perduoti toliau nagrinėti LKD Teisėjų kolegijai V. Avtuško stažuočių Baltarusijoje atvejį;
• raštu pranešti apie posėdžio vietą, datą ir laiką V. Avtuško bei jo stažuotes
Baltarusijoje pasirašiusiems LKD teisėjams Livijai Vaitkevičienei ir Igoriui Zizevskiui,
įspėjant, kad jų dalyvavimas LKD teisėjų posėdyje privalomas.
2.Svarstyta: LKD teisėjų kolegijos posėdžio organizavimo data ir vieta.
Nutarta: LKD Teisėjų kolegijos posėdį organizuoti 2009-03-21, 12 val. LKD būstinėje.
3.Svarstyta: LKD teisėjų pažymėjimų gamybos klausimas.
Nutarta: pažymėjime turi būti viršuje užrašas „ Lietuvos kinologų draugija“, žemiau „LKD-FCI
teisėjas“, LKD ir FCI ženkliukai, teisėjo nuotrauka, LKD teisėjų kolegijos pirmininkės parašas
ir pavardė.
4.Svarstyta: Galimybė padidinti vienam teisėjui skiriamą šunų skaičių Lietuvoje
organizuojamose nacionalinėse ir klubinėse parodose.
Nutarta: siūlyti LKD teisėjų kolegijai ir LKD tarybai leisti aukščiau nurodytose parodose
vienam teisėjui skirti iki 100 šunų, gavus teisėjo raštišką sutikimą, jei šunų skaičius viršija 80.
Tokiu atveju parodos organizatoriai privalo užtikrinti, kad ringo darbas bus organizuotas pagal
numatytą grafiką, t.y. nevėluos.
5.Svarstyta: Pasiūlymas dėl darbo stažo knygučių teisėjams.
Nutarta: Siūlyti LKD teisėjų kolegijai svarstyti galimybę teisėjams išduoti darbo stažo
knygutes, kuriose bus žymimos teisėjautos parodos, seminarai, stažuotės (pavyzdys bus
pateiktas LKD tinklapyje).
Paruošė LKD teisėjų kolegijos sekretorė

J.Aidietienė

