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Parodos registracijos mokestis LDMK nariams ir kitiems dalyviams: 
 

Data LDMK nariams Kitiems dalyviams 

Iki 2022-07-10 30 eurų  40 eurų  

Iki 2022-07-25 30 eurų 50 eurų 
 

1. Registracija į ,,Šuniukų“ (4-6 mėn.), „Mažylių” (6-9 mėn.) ir ,,Veteranų” (nuo 8 metų) klases  – 

mokama 50% registracijos mokesčio. 

2. Registruojant antrą to paties savininko šunį – nuolaida 5 eurai, trečią, ketvirtą ir t.t. – taip pat 5 

eurai. (Nuolaida taikoma, jei registruojamų šunų savininkas ir adresas yra toks pats, kaip nurodoma 

pirmoje anketoje. Esant bendrasavininkams – turi būti pateikta sutartis). 

3. Registracija į konkursus (veislynų, reproduktorių, porų) – 20 eurų. 
 

REGISTRACIJAI PATEIKIAMA: 

1. Užpildyta registracijos anketa.  

2. Kilmės dokumentų kopija. 

3. LDMK nario bilieto kopija.  

4. Čempiono sertifikato kopija (registruojant į Čempionų klasę). 

5. FCI darbinio sertifikato kopija (registruojant į Darbinę klasę). 

6. Registracijos mokesčio apmokėjimo kvitas. Mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas šuns vardas 

arba kilmės dokumentų numeris, parodos data. 

 

REGISTRACIJOS DOKUMENTUS SIŲSTI el.paštu  

litdobermannshow@gmail.com 

 

BANKO DUOMENYS: 
Lietuvos dobermanų mėgėjų klubas 

Įm.kodas 191906472 

Swedbank, AB 

A/S LT 45 7300 0101 3562 2512 

Banko kodas: 7300 

 

mailto:litdobermannshow@gmail.com


KLASĖS:  

Šuniukų –  4-6 mėn.  

Mažylių – 6-9 mėn. 

Jaunimo – 9-18 mėn  

Pereinama – nuo 15 mėn. 

Atvira – nuo 15 mėn  

Darbinė– nuo 15 mėn. 

Čempionų– nuo 15 mėn.  

Veteranų–  nuo 8 metų  

 

PARODOJE SUTEIKIAMI TITULAI: 

Kl.JN‘2022-   Klubo Jaunimo nugalėtojas ’2022 

LT  CAC – Kandidatas į Lietuvos čempionus 

KL.N‘2022-  Klubo nugalėtojas ‘2022 

Kl.VN‘2022-  Klubo Veteranų nugalėtojas ‘2022 

BOS – Geriausias priešingos lyties atstovas 

BOB – Veislės nugalėtojas 

 

Regisracijos apmokėjimas tik išankstinis. Šunys ir klasės nekeičiami.  

Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui. 

Parodos organizatoriai pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti teisėją. 

 

VETERINARINIAI REIKALAVIMAI 

Visi dalyvaujantys šunys turi būti vakcinuoti nuo pasiutligės, po vakcinacijos turi būti praėjęs 

vakcinos gamintojo numatytas laikotarpis imunitetui susidaryti (21 diena, jei šuo vakcinuojamas 

pirmą kartą arba praleidus vakcinacijos terminus, įrašytus augintinio pase). Parodoje negali 

dalyvauti jaunesni kaip 4 mėnesių amžiaus šunys. Renginyje dalyvaujantys šunys turi būti 

suženklinti poodine mikroschema, turi turėti gyvūno augintinio pasą arba gyvūno vakcinacijos nuo 

pasiutligės pažymėjimą. Rekomenduojama, kad renginyje dalyvaujantys šunys būtų vakcinuoti nuo 

mėsėdžių maro, mėsėdžių virusinio enterito ir infekcinio hepatito. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. B1-2 draudžiama 

dalyvauti šunims, kuriems trumpintos ausys ir (ar) uodega, jeigu šie gyvūnai yra gimę Lietuvos 

Respublikoje po 2013 m. sausio 1 d. Šis draudimas netaikomas šunims, kurie yra gimę kitoje 

valstybėje arba į renginį atvežti iš valstybės, kurioje leidžiama arba gyvūno gimimo metu buvo 

leidžiama trumpinti ausis ir (ar) uodegą, ir gyvūno laikytojas turi tai įrodančius dokumentus. 

Veterinarijos tarnyboms nustačius pažeidimus – parodos dalyvis šalinamas iš parodos, registracijos 

mokestis negrąžinamas 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Lietuvos dobermanų mėgėjų klubas 

www.litdobermann.com   

el.paštas: litdobermann@gmail.com 

tel. +370 687 38801, +370 640 22104 

tel. (8~5) 2491120 (Lietuvos kinologų draugija, www.kinologija.lt) 
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