LKD teisėjų kolegijos posėdžio, įvykusio 2009-03-29,
PROTOKOLAS
Pirmininkavo N.Nekrošienė
Sekretoriavo J.Aidietienė
Dalyvavo: N.Zienienė, J.Aidietienė, R.Petkevičienė, A.Babianskienė, L.Vaitkevičienė,
I.Zizevskis, V.Avtuško, D.Sudeikienė, M.Taurasevičienė, J.Butkienė, L.Jazgevičienė,
N.Nekrošienė, R.Kazlauskaitė, D.Papinigienė, G.Jonelienė, A.Tunkulienė, A.Kuleša,
B.Simėnienė. Perdavė savo balsavimo teisę kitiems kolegijos nariams: K.Butrimova,
Ž.Povilaitienė, A.Butkus, S.Postarnakova, J.Sinkevičienė, R.Merkevičienė, D.Petravičienė,
G.Panfiorova.
1.Svarstyta: LKD eksterjero teisėjų reglamento projektas, parengtas remiantis FCI teisėjų
reglamento reikalavimais bei Kolegijos biuro nutarimais.
Nutarta:prie 2 dalies pridėti 2.7.5. punktą “mandagiai elgtis ringe”; 3.11. punktą patikslinti,
pridedant “mažiausiai 2 kartus per metus”; prie 3.16 punkto prirašyti: “pagal priedą Nr.1”;
3.17. punkte rašyti “suderinus su parodos organizatoriais ir teisėju”; 3.18 punktą išdėstyti taip:
3.18. Stažuotis galima
3.18.1. pas LKD tarptautinės kategorijos teisėją, teisėjaujantį tą veislę ne mažiau 4 metų;
3.18.2. pas LKD tarptautinės kategorijos teisėją, turintį 10 metų bendrą teisėjavimo stažą ir
teisėjaujantį tą veislę ne mažiau 2 metų;
3.18.3. pas kitų FCI šalių teisėjus, gavus sutikimą iš anksto.
5.4. punkte prirašyti “(jei tai nuobaudos, paminėtos 5.3.3., 5.3.4. ir 5.3.5. punktuose)”.
Visas reglamentas su pakeitimais patvirtintas bendru sutarimu. Reglamentas įsigalioja nuo
2009 m. balandžio 15 dienos ir iki tos datos turi būti paskelbtas LKD tinklapyje.
2.Svarstyta: LKD teisėjų kolegijos biuro pasiūlymai:
2.1. Teikti LKD konferencijai svarstyti LKD parodų taisyklių pakeitimą: „Lietuvoje
organizuojamose nacionalinėse ir klubinėse parodose vienam teisėjui galima skirti iki 100
šunų, gavus teisėjo raštišką sutikimą, jei šunų skaičius viršija 80. Organizatoriai tokiu atveju
turi užtikrinti, kad ringo darbas neužsitęs.“
2.2. Teisėjams išduoti darbo stažo knygutes, kuriose bus žymimos teisėjautos parodos,
seminarai, stažuotės.
Pasiūlymai priimti bendru susitarimu.
3.Svarstyta: Viktoro Avtuškos stažuotės Baltarusijos parodose Breste ir Minske 2008-0927/28 pas LKD tarptautinės kategorijos teisėjus Liviją Vaitkevičienę ir Igorį Zizevskį. Šios
stažuotės buvo pateiktos 2008-12-29 V.Avtuško laikant egzaminą. Stažuočių lapuose
nurodytos veislės neatitiko L.Vaitkevičienės ir I.Zizevskio tomis dienomis teisėjautų veislių. Be
to, buvo suabejota, ar V.Avtuško buvo šiose parodose, nes Nijolė Zienienė ir Julija Aidietienė
beveik visą I.Zizevskio teisėjavimo laiką Minske stebėjo ringą, tačiau ten besistažuojančio
V.Avtuško nematė, be to iš Baltarusijos ambasados buvo gauta informacija, kad paskutinė
viza atvykti į Baltarusiją Viktorui Avtuško buvo išduota 2008 m. balandį. Paprašytas pateikti
bent savo buvimo Baltarusijoje įrodymus V.Avtuško paaiškino, kad pateikti tuo laikotarpiu
galiojusios Baltarusijos vizos jis negali, nes pasikeitė pasą, o senąjį sunaikino. Todėl, kaip
savo buvimo parodose ir pačių stažuočių įrodymus, pateikė Livijos Vaitkevičienės, Igorio
Zizevskio, Valentino Stikliaus bei Irenos Stiklienės parašais patvirtintus liudijimus (privačiame
pokalbyje su N.Zieniene V.Stiklius suabejojo matęs V.Avtuško parodose Baltarusijoje).

V.Avtuško paaiškino, kad gal ir ne visą laiką buvo ringe, buvo trumpam išėjęs, todėl Julija
Aiodietienė ir Nijolė Zienienė galėjo jo nepastebėti. Paklaustas, kaip jis galėjo būti tuo metu
Baltarusijoje, neturėdamas vizos, V.Avtuško negalėjo to paaiškinti.
I.Zizevskis pareiškė, kad Kolegija privalo patikėti V.Avtuško žodžiu ir neturinti teisės reikalauti
iš jo buvimo Baltarusijoje įrodymų arba pati turi įrodyti, kad jo ten nebuvo.
L.Vaitkevičienė pareiškė, kad pati asmeniškai domėjosi Lietuvos pasienyje, ar galima sužinoti,
kas ir kada kirto Lietuvos-Baltarusijos sieną, ir tvirtina gavusi neigiamą atsakymą, todėl
daranti išvadą, jog Kolegija negalinti turėti įrodymų, kad V.Avtuško tomis dienomis
Baltarusijoje nebuvo. Apie teisėjautų veislių neatitikimą stažuotės lapuose nurodytoms
L.Vaitkevičienė paaiškino, kad, pritrūkus blankų, ant tų pačių buvo surašytos ir ankstesnėse
parodose Lietuvoje gautos V.Avtuško stažuotės.
Tokie paaiškinimai Kolegijos neįtikino. Be to buvo pažymėta, kad L.Vaitkevičienės
paaiškinimai skamba ypatingai nerimtai, nes ji, būdama LKD eksterjero teisėjų kolegijos
pirmininke, puikiai žinojo tvarką ir padaryti tokios „klaidos“ netyčia negalėjo. Be to
L.Vaitkevišienė ir I.Zizevskis atsiųstame rašte patvirtino, kad V.Avtuško stažavosi būtent
stažuotės lapuose išvardintoms veislėms, t.y. sąmoningai pateikė klaidingą informaciją.
Natalja Nekrošienė pastebėjo, kad šiuo atveju Kolegija turi pakankamai nusižengimą
įrodančių faktų, kurių svarstomieji asmenys negali nei paaiškinti, nei argumentuotai paneigti.
Audronė Babianskienė išreiškė visos Kolegijos bendrą nuomonę, kad V.Avtuško,
L.Vaitkevičienė ir I.Zizevskis neįrodė minėtų stažuočių fakto ir akivaidu, kad to įrodyti negali.
Buvo pasiūlyta baigti šią istoriją prisipažinimu ir atsiprašymu.
L.Vaitkevičienė atsisakė daugiau bet ką komentuoti, I.Zizevskis atkakliai tvirtino, kad stažuotė
buvo, V.Avtuško pareikškė negalintis prisipažinti.
Buvo pasiūlyta balsuoti, ar skirti nuobaudas V.Avtuško, L.Vaitkevičienei ir I.Zizevskiui. Bendru
sutarimu nutarta, kad nusižengimo faktas įrodytas ir nuobaudas skirti būtina. Buvo pareikšta
nuomonė, kad L.Vaitkevičienė ir I.Zizevskis nusipelnė didesnės nuobaudos, nei V.Avtuško ir
pasiūlyta V.Avtuško uždrausti teisėjauti vienerius metus, L.Vaitkevičienei ir I.Zizevskiui
uždrausti teisėjauti du metus. Kitų pasiūlymų nebuvo.
Balsuota: už 21, prieš 1.
Nutarta:
1. V.Avtuško uždrausti teisėjauti vienerius metus (2009.04.12 – 2009.04.11).
2. L.Vaitkevičienei uždrausti teisėjauti du metus (2009.04.12 – 2011.04.11).
3. I.Zizevskiui uždrausti teisėjauti du metus (2009.04.12 – 2011.04.11).
4.Svarstyta: LKD klubų rengiamų parodų reklamų pateikimo LKD tinklapio administratoriui
tvarka.
Nutarta: Visi parodų organizatoriai savo rengiamų parodų reklamas turi suderinti su Kolegijos
biuro sekretore. LKD tinklapio administratorius į tinklapį talpins tik gautas iš Kolegijos biuro
sekretorės reklamas.
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