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Priedas Nr.1 MINIMALUS ŠUNŲ/KALIŲ AMŽIUS, TINKAMAS VEISIMUI, KLUBO IR ALKŪNĖS SĄNARIŲ DISPLAZIJOS BEI KELIO GIRNELĖS IŠNIRIMO TYRIMAMS
Veislės

FCI gr.

Minimalus
veisimo amžius
(mėnesiai)
Kalės

Šuny
s

Klubo sąnario (HD) ir alkūnės sąnario (ED)
displazijos tyrimas
Amžius

Leistini HD laipsniai

(mėn)

I

šelčiai, šiperkai

14

12

I

valų korgiai

18

12

I

vokiečių aviganiai

18

12

12

A,B,C

I

kitos veislės

18

12

12

A,B,C

II

nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai

14

12

II

cvergšnauceriai, anglų buldogai

18

12

II

pinčeriai

18

12

18

18

II

leistini ED
laipsniai

0,1,2

II

dobermanai

18

12

12

A,B

II

rotveileriai

18

12

12

A,B

II

anglų mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų
18
mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai,
Vidurinės Azijos aviganiai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos,
Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų
šunys, Tibeto mastifai, Neapolio mastifai (gimusiems po 2016 01
01)

18

18

A,B,C,D - vienam iš poros turint
laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su
A, B, C laipsnio HD gali būti
kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu
patinu, jei toje šalyje neatliekami HD
tyrimai.

II

senbernarai

24

18

18

II

niūfaundlendai

20

18

18

A,B,C - vienam iš poros turint laipsnį 0,1,2
C kito turi būti A.

II

landsyrai

20

18.

18

A,B,C

II

vokiečių dogai,

24

18

18

A,B,C

statistikai

Patella tyrimas

Amžius

(mėn)

Leistinas
laipsnis
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II

juodieji rusų terjerai

18

18

II

Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai, Apencelio
zenenhundai, Entlebucho zenenhundai

24

18

18

A,B,C

II

kitos veislės

18

12

12

A,B,C

III

Jorkšyro terjerai, australų šilkiniai terjerai, anglų toIterjerai

14

12

III

Erdelio terjerai

18

12

III

kitos veislės

18

12

IV

triušiniai ir nykštukiniai taksai

15

15

IV

standartiniai taksai

18

15

V

nykštukiniai ir mažieji špicai

14

12

V

miniatiūriniai meksikiečių plikieji šunys

14

12

V

amerikiečių akita, akita, Sibiro haskiai, Aliaskos malamutai,
samojedai, čiau čiau, volfšpicai

18

12

V

kitos veislės

18

12

VI

VI grupės didelių ir vidutinių veislių pogrupiai pagal FCI
klasifikaciją, bavarų pėdsekiai, Hanoverio pėdsekiai,
dalmatinai, Rodezijos ridžbekai

18

12

VI

VI grupės mažų veislių pogrupis pagal FCI klasifikaciją

18

12

VII

Dratharai (gimusiems po 2014-01-01)

18

VII

kitos veislės

VIII

ED suma
</= 2

14 PL suma </= 2

12

A,B,C

14 PL suma </= 2

12

A,B,C

12

A,B,C

12

12

A, B

18

12

12

A,B,C

Auksaspalviai, Labradoro, lygiaplaukiai, garbanotieji, Naujosios
Škotijos, Česapyko įlankos retriveriai

18

12

12

A,B,C

VIII

kitos veislės

18

12

12 *

A,B,C*

IX

didieji pudeliai

18

12

12

A,B,C

IX

mažieji pudeliai

18

12

IX

čihuahua, rusų žaisliukai

14

12

0

OCD - free

0,1,2

14 0, 1
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IX

Prancūzų buldogai, mopsai

18 (g. nuo

14

14 PL suma </= 2
14 PL suma </= 2

2017.01.01)

IX

kitos veislės

14

12

X

levretės, vipetai

18

12

X

airių vilkogaudžiai

24

18

X

kitos veislės

24

18

0

lietuvių skalikai, amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai

18

0

Pietų Afrikos burbuliai

0

12

A,B,C

12

12

A,B,C

18

12

18

A,B,C

Rusų spanieliai

18

12

12

A,B,C

0

Byverio terjerai

14

12

14 PL suma </= 2

0

Prahos žiurkučiai

14

12

14 PL suma </= 2

0

Amerikiečių toiterjerai

14

12

14 PL suma </= 2

0

Rusų margieji bišonai

14

12

14 PL suma </= 2

0

kitos veislės

18

12

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas

Kai kergimui leistini HD laipsniai yra A,B,C, ir vieno iš poros laipsnis C, kitas turi turėti A arba B laipsnį
Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas HD patikrinimas ir reproduktorius neturi atitinkamo sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B displazijos laipsnius
ED suma </= 2 – kergiamų kalės ir šuns ED laipsnių suma neturi viršyti 2
Kai kergimui leistini ED laipsniai yra 0,1,2 ir vieno iš poros laipsnis 2, kitas turi turėti 0 arba 1 laipsnį
PL suma </= 2 – kergiamų kalės ir šuns PL laipsnių suma neturi viršyti 2. PL suma skaičiuojama sudedant poros didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. 0/0+1/2=2, 1/0+1/1=2,
1/0+2/2=3)
Jei patinus leidžiama kergti nuo 12 mėn. amžiaus, jiems tyrimus atlikti galima anksčiau, bet patinui sulaukus 14 mėn. amžiaus PL tyrimai jam turi būti perdaryti. (galioja šunims gimusiems nuo
2013 m. balandžio mėn. 1 d.)
Užsienio šalyje, kurioje neatliekami kelio girnelės ir akių tyrimai, gali būti kergiamos kalės, kurioms nustatytas ne didesnis nei 1 patella laipsnis ir nenustatyta akių ligų, dėl kurių draudžiama
veisti
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Priedas Nr. 2.VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS
Veislė

Patologija

Reikalavimai veisimui

tyrimo dažnis

ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai,
šelčiai, australų aviganiai, belgų
aviganiai, borderkoliai

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗, CEA*

Negalima veisti

vieną kartą
gyvenime

valų korgiai kardiganai, valų korgiai
pembrukai

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗, įgimta katarakta

Negalima veisti

kas dvejus
metus

cvergšnauceriai

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti

vieną kartą
gyvenime

šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Entropija, ektropija
Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai,
senbernarai, leonbergeriai

Negalima veisti

Berno zenenhundas

Entropija, įgimta katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus
spenelio koloboma

Negalima veisti

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama
neveisti brolių ir seserų

Distichiazė

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

Ektropija

Turi būti registruojami

Ragenos distrofija (epitelinė/strominė)

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)∗, įgimta katarakta

Negalima veisti

taksai

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗, įgimta katarakta

Negalima veisti

kas dvejus
metus

čiau-čiau

Entropija, ektropija

Negalima veisti

Aliaskos malamutas

Distichiazė, Ragenos distrofija

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

vieną kartą
gyvenime

Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) ∗

Turi būti registruojami

Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma

Negalima veisti

Vokiečių bokseriai
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Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama
neveisti brolių ir seserų

Hemeralopija

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų

Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)∗,
Ragenos distrofija

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

Glaukoma

Negalima veisti. Šunis su vidutiniu Pectinate ligament
displazijos (PLD)∗ laipsniu galima kergti su Pectinate
ligament displazijos (PLD)∗ neturinčiu partneriu.

Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė,
Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)∗,
Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)∗

Turi būti registruojami

įgimta katarakta , Uveodermalinis sindromas

Negalima veisti

Tinklainės displazija (RD)∗ ir skeleto anomalija

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama
neveisti brolių ir seserų

Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)∗,
Ragenos distrofija

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

Entropija, įgimta katarakta , Uveodermalinis sindromas, Geografinė
tinklainės displazija (RD)∗

Negalima veisti

Glaukoma

Negalima veisti. Šunis su vidutiniu Pectinate ligament
displazijos (PLD)∗ laipsniu galima kergti su Pectinate
ligament displazijos (PLD)∗ neturinčiu partneriu.

Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė,
Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)∗

Turi būti registruojami

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama
neveisti brolių ir seserų

anglų ir amerikiečių kokerspanieliai,
anglų springerspanieliai

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti

Garbanotasis retriveris

Distichiazė, Ragenos distrofija

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

Entropija, įgimta katarakta

Negalima veisti

Samojedas

Sibiro haskis

vieną kartą
gyvenime

kas dvejus
metus
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Lygiaplaukis retriveris

Auksaspalvis retiveris

Labradoro retriveris

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama
neveisti brolių ir seserų

Distichiazė

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

Ektopinė blakstiena

Turi būti registruojami

Entropija

Negalima veisti

Glaukoma

Negalima veisti. Šunis su vidutiniu Pectinate ligament
displazijos (PLD)∗ laipsniu galima kergti su Pectinate
ligament displazijos (PLD)∗ neturinčiu partneriu.

Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta

Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su
laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją
turi būti registruojami

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama
neveisti brolių ir seserų

Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės
displazija (RD) ∗

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

Entropija, įgimta katarakta ,Geografinė tinklainės displazija (RD)∗,
Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)∗,
Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) ∗

Negalima veisti

Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir
C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) ∗

Turi būti registruojami

Totalinė tinklainės displazija (RD)∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama
neveisti brolių ir seserų

Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės
displazija (RD)∗

Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu

Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio
Negalima veisti
epitelio distrofija (RPED)∗, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija
(cPRA)∗, įgimta katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)∗,
Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)∗, Persistentinė
hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis
hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)∗, Rainelės cistos

Turi būti registruojami

kas dvejus
metus
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Totalinė tinklainės displazija (RD)∗, Tinklainės displazija (RD)∗ ir
skeleto anomalija

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)∗

Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama
neveisti brolių ir seserų

pudeliai

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti

Visos IX grupės veislės, išskyrus
pudelius ir čihuahua

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti

afganų kurtai

Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) ∗

Negalima veisti

∗ angliška

vieną kartą
gyvenime

ligos pavadinimo santrumpa

Akių tyrimai daromi ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms

Priedas Nr. 3.SPECIFINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI - VEISLIŲ ATMAINOS, KURIOS GALI BŪTI KERGIAMOS TARUSAVYJE
Veislė
Šveicarų baltasis aviganis

Dydis

Spalva

Plaukas
a)vidutinio ilgio
b)ilgas

Pastabos
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Estrelos aviganis
Belgų aviganis griunendalis
Belgų aviganis lakenua
Belgų aviganis malinua
Belgų aviganis terviuerenas

a)trumpas
b)ilgas
Juoda
Rusva
Rusva
Rusva

Ilgas
Šiurkštus
Trumpas
Ilgas

Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros
atsiradimo rizikos

Vokiečių aviganis

a)dvigubas
trumpas
b)dvigubas
ilgas

Draudžiama kergti tarpusavyje

Olandų aviganis

a)trumpas
b)ilgas
c)šiurkštus

Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros
atsiradimo rizikos

Puli

a)juoda
b)juoda su atspalviu
c)rusva
d)balta

Vokiečių dogas

a)rusva
b)tigrinė
c)juoda
d)marmurinė
e)pilka

Marmuriniai šunys kergiami tik su juodais.*
Pilki dogai kergiami tik su pilkais/juodais**
Galima kergti tarpusavyje: tos pačios spalvos; juodus-ploštinius su marmuriniais arba
juodais nuo marmurinių; juodus nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų
(palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juodus nuo juodų ir
marmurinių su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų);
juodus nuo pilkų su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų).

Ryzenšnauceris

a)juoda
b)pipirai su druska

Draudžiama kergti tarpusavyje

Šnauceris (mitelšnauceris)

a)juoda
b)pipirai su druska

Draudžiama kergti tarpusavyje

Cvergšnauceris

a)juoda
b)pipirai su druska
c)juoda su įsidabriu
d)balta

Draudžiama kergti tarpusavyje

Senbernaras

a)trumpas
b)ilgas
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Bulterjeras
Nykštukinis bulterjeras

Nykštukinio bulterjero kalės kergimui su standartiniu patinu turi būti gautas veisimo
komisijos leidimas.

Taksas

1.Standartinis

a)trumpas
b)ilgas
c)šiurkštus

Draudžiama kergti tarpusavyje

Taksas

2.Nykštukinis
3.Triušinis

a)trumpas
b)ilgas
c)šiurkštus

Draudžiama kergti tarpusavyje

Čiau Čiau

a)trumpas
b)ilgas

Vokiečių špicas

1.Wolfspitz
(Keeshound)

a)pilka

Vokiečių špicas

2. Didysis

b)balta
c)juoda
d)ruda

Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais
Balti šunys kergiami tik su baltais

Vokiečių špicas

3. Vidutinis
4. Mažasis
5. Nykštukinis
(Pomeranas)

a)pilka
b)balta
c)juoda
d)ruda
e)oranžinė-sabalų
f)juoda su įrūdžiu
g)dvispalviai

Pilki šunys kergiami tik su pilkais.
Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais
Balti šunys kergiami tik su baltais
Skirtingoms veislėms pagal dydį priskiriami vokiečių špicai tarpusavyje
nekergiami

Peru plikasis šuo

1.Disysis
2.Vidutinis
3.Mažasis

Ibisos šuo

Draudžiama kergti tarpusavyje mažuosius su didžiaisiais

a)ilgas ir
šiurkštus
b)trumpas ir
švelnus

Portugalų podengo

1.Didysis
2.Vidutinis
3.Mažasis

Meksikiečių plikasis šuo

1.Standartinis
2.Vidutinis
3.Miniatiūrinis

a)šiurkštus
b)trumpas

Draudžiama kergti tarpusavyje

Draudžiama kergti tarpusavyje
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Meksikiečių plikasis šuo

a)plikas
b)plaukuotas

Plaukuotos atmainos turi turėti dvi veislines apžiūras pas skirtingus teisėjus. Kergiami
tik su plikaisiais.

šveicarų skalikai
schweizer laufhund (berner), (jura),
(luzerner), (schwyzer)

Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais

šveicarų skalikai
schweizer niederlaufhund (berner),
(jura), (luzerner), (schwyzer)

Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais

Veimaro trumpaplaukis paukštinis

a)trumpas
b)ilgas

Dratharas

a) rudai žila
b) rudai žila su dėmėm
c) juodai žila
d) juodai žila su dėmėm
e) ruda
f) ruda su balta dėme

Draudžiama kergti tarpusavyje tokių spalvų šunis: juodai žilos su dėmėm ar be jų su
juodai žilos su dėmėm ar be jų; juodai žilos su dėmėm ar be jų su rudos su dėme ar
be jos

Anglų kokerspanieliai

a) vienspalviai
b) margi

Draudžiama kergti tarpusavyje

Amerikiečių kokerspanieliai

a) vienspalviai
b) margi

Draudžiama kergti tarpusavyje
Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos
spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos. Draudžiama kergti
tarpusavyje, išskyrus: tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su
juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislyno
statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku.

Pudelis

1. Standartinis

a) balta
b) ruda
c) juoda
d) pilka (sidabrinė)
e) abrikosinė
f) raudona

Pudelis

2. Mažasis

a) balta
b) ruda
c) juoda
d) pilka (sidabrinė)
e) abrikosinė
f) raudona

Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl
mažojo pudelio kergimo su nykštukiniu pudeliu.
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Pudelis

3. Nykštukinis
4. Žaisliukas

Čihuahua

a) balta
b) ruda
c) juoda
d) pilka (sidabrinė)
e) abrikosinė
f) raudona

Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos
spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos
Galima kergti tarpusavyje tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su
juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais.
Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto
šuns kergimo su pilku.
a)trumpas
b)ilgas

Papiljonas
Falenas

Galutinis veislės nustatymas nuo 12 mėnesių.

Belgų grifonas
Briuselio grifonas
Brabanto grifonas
Rusų žaisliukas

a)trumpas
b)ilgas

Vokiečių špicų patinai, kurių ūgis neviršija 22,9 cm, kalės, kurių ūgis neviršija 23,9 cm, priskiriami nykštukinių špicų veislei; didesnio ūgio šunys priskiriami mažųjų špicų veislei;
jei savininkas atsisako pervesti peraugusį nykštukinį špicą į kitą veislę, toks šuo negali būti veisiamas.
Matuojant vyresnius nei 2 metų taksus toleruojama 2 cm krūtinės apimties paklaida.
* marmurinis dogas genetiškai yra juodas su išplitusia balta spava, kurią sąlygoja harlequin ir merle genai.
** pilka spalva genetiškai yra susilpninta (diluted) juoda, kurią sąlygoja recesyvinis genas, taip pat susilpninantis nosies ir akių spalvas.
VISOMS VEISLĖMS BENDRI REIKALAVIMAI
Šunys, kurių veislė priklauso nuo ūgio ar krūtinės apimties, prieš pirmąjį kergimą (15 mėnesių amžiaus) turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. Šunų
matavimas gali būti atliekamas LKD klube arba parodos metu. Matavimą atlieka du asmenys, vienas iš kurių turi būti matuojamos veislės teisėjas, kitas – klubo atstovas.
Matavimo rezultatai ir išvada turi būti įrašyti pažymoje, kurioje turi būti nurodyta šuns veislė, vardas, gimimo data, LŠVK numeris, identifikacijos numeris, savininkas ir jo
adresas, telefonas, matuotojų pavardės ir parašai bei matavimo vieta ir data. Šuns savininkas turi teisę reikalauti permatavimo. Tokiu atveju matavimo komisiją skiria LKD Šunų
veisimo komisija. Matavimą parodoje organizuoja parodos rengėjas.
Jei matavimo rezultatas neatitinka veislės, įrašytos į šuns kilmės liudijimą, kilmės liudijimas turi būti pakeistas arba išrašytas sertifikatas (jei kilmės liudijimas išduotas ne LKD), kuriame
nurodoma šuns veislė, atitinkanti matavimą.
Galutinis matavimas gali būti vykdomas nuo 15 mėnesių amžiaus.
Draudžiama kergti tarpusavyje bet kurios veislės du marmurinės spalvos šunis, nes ¼ palikuonių bus homozigotiniai letalinių/sveikatos defektų (tokių, kaip kurtumas) atžvilgiu.
Kergiant skirtingų dydžių (veislių, atmainų) šunis šuniukų kilmės dokumentuose įrašoma motinos veislė (atmaina), jei veislės iškart nustatyti neįmanoma.
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Priedas Nr. 4 LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS
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VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽINAMA PRIKLAUSOMAI NUO TĖVŲ
PASIEKIMŲ (IŠ BAZINĖS KAINOS ATIMAMA ŽEMIAU NURODYTA SUMA)
Abiejų tėvų bendras titulų skaičius

VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS
(nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę netaikomos)
Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatams

Kaina

Titulai

1-4

5-10

11-20

21 ir daugiau

Trūksta 1-2 parodų bendrai abiems tėvams (max po 1 kiekvienam)

30Є

JN, CAC, N, VN, CACIB,
R.CACIB, BOB, BOS

-1Є

-2Є

-3Є

-4Є

Trūksta 2-4 parodų bendrai abiems tėvams

60Є

-2Є

-3Є

-4Є

-5Є

Pasaulio, Europos JN, N, VN

-3Є

-6Є

Per anksti sukergta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams
mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukergta kalė – netyčinis susikergimas
su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti
sukergtas patinas

30Є

JCH, CH

Tarptautinis CH

-3Є

BH, IPO B

-1Є

IPO (dauginta iš laipsnio)

-2Є

Lauko bandymų diplomas (dalinta - 3 Є
iš laipsnio)

Skaičiuojami aukščiausio lygio
diplomai Abiejų tėvų nuolaida
skaičiuojama atskirai
ir atimama iš bazinės kainos

KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ, NEI MINIMALI KAINA

Pakartotinai per anksti sukergta kalė (ankstesnės vados šuniukams
60Є
mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukergta kalė – netyčinis susikergimas
su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti
sukergtas patinas
Per anksti sukergta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams 50Є
mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukergta kalė
Pakartotinai per anksti sukergta kalė (ankstesnės vados šuniukams 100Є
mažiau nei
8 mėn.) arba per vėlai sukergta kalė
Reikalingi kergimui sveikatos tyrimai, atlikti po kergimo, parodų įvertinimai 30Є
ir dresuotės diplomai, gauti po kergimo (neskaičiuojama kaip antras
nusižengimas)
Trūksta 1-2 lauko bandymų bendrai abiem tėvams (max po 1 kiekvienam) 25Є
Trūksta 2-4 lauko bandymų bendrai abiem tėvams

30Є

Du ir daugiau skirtingų nusižengimų, paminėtų aukščiau

150Є

LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei visi veisimo 50Є
nuostatų reikalavimai įvykdyti
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LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei
nuostatų reikalavimai neįvykdyti

veisimo 150Є

Priedas Nr.5 LKD ir VMVT reikalaujamos MINIMALIOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS
Šuns
masė

Mažiausias
bendras buto
plotas
vienam
šuniui, m²

Mažiausias voljero
plotas vedžiojamiems
šunims, m²

Mažiausias voljero plotas
nevedžiojamiems
šunims, m²

vienam

Kiekvienam
sekančiam

vienam

Kiekvienam
sekančiam

Mažiausias
guolio plotas
kalei su
šuniukais, m²

Mažiausias reikalingas
Kalė, turinti šuniukų, turi būti išleidžiama iš guolio kelis kartus
plotas šuniukų vadai virš 8 per dieną arba turėti galimybę išlipti ir įlipti į guolį kada nori.
savaičių amžiaus, m²
Narveliuose šunys gali būti transportuojami arba uždaromi
trumpam laikui, draudžiama šunis laikyti pastoviai uždarytus
narveliuose
Iki 4 gyvūnų

Daugiau
nei 4
gyvūnai

Šuns guolis turi būti sausas, būda tokia, kurioje šuo gali
atsistoti ir laisvai apsisukti, voljere turi būti stogelis nuo lietaus
ir saulės ir nors viena aklina siena (užuovėja)

iki 10 kg

10

4

2

8

4

0.7

2

3

Vedžiojamas šuo – tai šuo, vedžiojamas mažiausiai 2 kartus
per dieną ne mažiau kaip po 30 minučių

Iki 20 kg

15

4

2

15

7

1

3

6

Rišamiems šunims taikomos tokios pat normos, kaip
nevedžiojamiems

Iki 40 kg

20

6

3

25

12

1.5

4

8

Šuniui visą laiką turi būti padėtas šviežias vanduo

virš 40 kg

30

6

3

30

15

2

4

12

Šunys negali būti laikomi tamsiose, be apšvietimo,
nevėdinamose patalpose, rūsiuose, garažuose ir pan

Pakeitimai priimti LKD Konferencijoje 2017 m. balandžio 22 d. ir įsigalioja nuo 2017 m. birželio 1 d. Pakeitimai išskirti stambesniu šriftu.

