
                               
PRIENŲ KINOLOGŲ KLUBAS 

Kviečia jus dalyvauti sertifikatinėje visų veislių šunų parodoje (CAC) 
„Alytus‘ 2021“ ir „Alytaus žiema‘2021“, 
kurios įvyks 2021 m. gruodžio 04 - 05 d.  

Parodos vieta: Naujoji g. 52, Alytus 
                                            

Ekspertai/Experts 
 

 
 

2021.12.04 

 

 

2021.12.05 

I FCIgr Viktoras Avtuško (Lietuva) Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) 

II FCI gr Regina Vaitkunskienė (Lietuva) Viktoras Avtuško (Lietuva) 

III FCI gr Rūta Merkevičienė (Lietuva) Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) 

IV FCI gr Rūta Merkevičienė (Lietuva) Viktoras Avtuško (Lietuva) 

V FCI gr Monika Mikulienė (Lietuva) 
Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) 

Rūta Merkevičienė (Lietuva) 

VI FCI gr Viktoras Avtuško (Lietuva) Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) 

VII FCI gr Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) Viktoras Avtuško (Lietuva) 

VIII FCI gr Viktoras Avtuško (Lietuva) Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) 

IX FCI gr Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) Regina Vaitkunskienė (Lietuva) 
Rūta Merkevičienė (Lietuva) 

X FCI gr Monika Mikulienė (Lietuva) Viktoras Avtuško (Lietuva) 

O gr Viktoras Avtuško (Lietuva) Ramunė Kazlauskaitė (Lietuva) 
 

 

Jaunųju vedlių Konkursas: 2021.12.04 -  Viktoras Avtuško 
       2021.12.05 – Rūta Merkevičienė 
Rezervinis teisėjas  –  
Registracija i parodą tik išankstinė iki 2021 lapkričio 27 d 
 

Registracijos mokestis LKD klubų nariams* 
 

Data  Pirmas šuo Kiti šunys 
Šuniukai, 
mažyliai, 
veteranai 

Konkursai** 

 Iki 2021.11.07 
Viena paroda 20 € 17 € 15 € 10 € 

Dvi parodos 35 € 30 € 25 € 15 € 

Iki 2021.11.27 
Viena paroda 30 € 20 € 20 € 10 € 

Dvi parodos 50 € 45 € 30 € 15 € 

 

                  * Ne LKD klubų nariams kaina dviguba       ** Konkursai – porų, veislynų, reproduktorių. Jaunųjų vedlių. 
 
* Konkursai – porų, veislynų, reproduktorių,vedlių,jaunųjų vedlių 

Priimama reklama į katalogą : Puslapio kaina asmenims (pateikus maketą) – 15€ , puslapio kaina komercinėms organizacijoms (pateikus 
maketą) –  25 € 
       

DĖMESIO!  Registruojant šunis būtina pateikti kilmės dokumento kopiją, kurioje  yra įrašytas šuns savininko vardas, pavardė ir 
adresas. Būtina nurodyti paskutinę  LKD nario mokesčio mokėjimo datą.  

Parodoje dalyvauja tik skiepyti šunis. Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai ar žuvus šuniui 
 

N.B. Parodos rengėjai pasilieka teisę keisti teisėjus jei tai būtina. 
 
 
 

 Prienų kinologų klubas, Įmonės kodas 302577587 , Vytauto g. 25-2, Prienai.  Tel.,+370 68669128 

 

E-mail : prienukinologuklubas@yahoo.com 
 

LUMINOR Bank A/s LT 224010041100399996, SWIFT code AGBL LT 2X 
 

 

mailto:prienukinologuklubas@yahoo.com


 

Banko paslaugas apmoka pats siuntėjas. 

Registruojant šunis el. paštu turite gauti registracijos patvirtinimą. 

Klubas neatsako už nepatvirtintą ir neapmokėtą registraciją. Registracija turi būti apmokėta iki 2021 11 27. 

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

numatytas laikotarpis imunintetui susidaryti, nepažeidžiant LR teisės aktų reikalavimų. Renginyje dalyvaujantys 

šunys turi būti suženklinti poodine mikroschema (Arba tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.), 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. 

VMVT 2013 m. sausio 2 d. įsakymu, NR. B1-2 draudžiama: Dalyvauti šunims, kuriems trumpintos ausys ir (ar) 

uodega, jeigu šie gyvūnai gimę LR po 2013 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. 

 

 

Parodos organizuojamos  atsižvelgiant į Vyriausybės priimtas priemones pandemijai valdyti . 
 Į parodas bus įleidžiami tik asmenys, turintys Galimybių pasus arba kitus dokumentus, įrodančius 

asmens vakcinacijos, persirgimo ar atliktų PGR tyrimų ir testų faktą įrodančius dokumentus. 
 Plačiau :https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones https://gpasas.lt/  

DĖMESIO :Asmenys, nepateikę reikiamų dokumentų į parodą nebus įleidžiami!  
 


