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LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS MEDŽIOKLINIŲ ŠUNŲ BANDYMŲ IR VARŽYBŲ TEISĖJAI 

 Eil 
Nr. 

Vardas, pavardė Bandymų rūšys Kontaktai 

  
TARPTAUTINĖS KATEGORIJOS TEISĖJAI 

 

 

1. Sigitas Aleksa 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel.: +370 686-89 145 

e. pastas: aleksa@drahthaar.lt 

 

2. Jevgenij Cirkin 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel.: +370 68689145 

e. paštas: cirkin@drahthaar.lt 

 

3. Viktoras Freigofas 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto(barsuko, 
meškėno, audinės, šeško). 

tel.:  +370 679 62 603 
e. paštas: viktorasfreigofas@gmail.com 

 
4. Audrius Gocentas 

Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos, 
Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 

 

tel. +370687 79131 

e. paštas: audrius.gocentas@osteo.lt 

5. Valdas Lakneris 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel. +370 698 20015 e paštas: 
valdas.lakneris@motorida.lt 

 

6. Valdas Petrauskas 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su šernu laisvėje (medžioklės metu).  

Urvinių šunų bandymai/varžybos. 
Bandymai/varžybos su kiaune. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto(barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 

 
tel. +37069889618 

e. paštas    veloreta@gmail.com 
 

 

7. Vytautas Tamošiūnas 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel.:  +370 662 14 095 

e. paštas: lmzdkinologija@gmail.com 

 

8. Gediminas Žiūkas 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su kiaune. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Bandymai/varžybos su meška. 

Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 
meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370 686 52 600 
e. paštas: gediminas.ziukas@gmail.com 

 

mailto:audrius.gocentas@osteo.lt
mailto:veloreta@gmail.com
mailto:gediminas.ziukas@gmail.com
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9. Laima Eidukienė 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Kurtų bandymai/varžybos natūraliomis sąlygomis. 

Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 
meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370 698 71838 
e. paštas: laima.eidukiene@gmail.com 

 

NACIONALINĖS KATEGORIJOS TEISĖJAI 

1.  

1.  Jonas Badikonis Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
 

tel. +370 612 52 323, 
e. paštas: ritutebadikoniene@gmail.com 

2.  
2.  Šarūnas Bagdonas 

Bandymai/varžybose su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su šernu laisvėje (medžioklės metu).  

 

tel. +37066379113 
e.paštas: medeine.labrador@gmail.com 

 

3.  Ričardas Barzdenis 

Bandymai/varžybose su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su šernu laisvėje (medžioklės metu).  

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 
Bandymai/varžybos su kiaune. 

tel. +370 682 39 763, 
e. paštas: rbarzdenis@gmail.com 

3.  

4.  Juozas Beniulis 
Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel. +370 618 78486 

e. paštas: beniuliai@gmail.com 

4.  

5.  Vygantas Buzys 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

 
tel. +370 685 10 681 

e. paštas: gamta700@gmail.com 

5.  

6.  Rolandas Čekavičius 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su šernu laisvėje (medžioklės metu).  

Bandymai/varžybos su meška. 
Kurtų bandymai/varžybos natūraliomis sąlygomis. 

Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 
meškėno, audinės, šeško). Urvinių šunų 

bandymai/varžybos. 

tel. +370 699 49 947 
e. paštas: rolanduic@gmail.com 

7.  Gediminas Dainys 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

         
tel. +370 68427687 

e.paštas: dainys@gmail.com 

mailto:ritutebadikoniene@gmail.
mailto:medeine.labrador@gmail.com
mailto:beniuliai@gmail.com
mailto:gamta700@gmail.com
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6.  

8.  Ramūnas Dapkevičius                                                              

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370609 98820 

e. paštas: ramunasvipakus@gmail.com 

7.  

9.  Rimvydas Daunys 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare 
Bandymai/varžybos su šernu laisvėje (medžioklės metu).  

Bandymai/varžybos su meška. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370 686 85 100 
e. paštas: rimvidas@ar10.lt 

8.  

10.  Gintaras Dilinskis 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su šernu laisvėje (medžioklės metu).  

Bandymai/varžybos su meška. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 

 
tel. +370 64012 890 

e. paštas gintarasd555@gmail.com 

9.  

11.  Valdas Dirsė    

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 

Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 
 

tel. +370670 31018 

e. paštas: valdas.dirse@gmail.com 

10.  

12.  

 
Jonas Isajevas 

 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

tel. +370 687 98 108 
e. paštas: jonas.i@akmene.lt 

11.  
13.  Giedrė Jankutė 

Bandymai/varžybose su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su šernu laisvėje (medžioklės metu).  

tel. +37062334651 
e.paštas: gdrjankute@gmail.com 

14.  Remigijus Jėčius 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 

Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 
meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370 686 56 154 
e. paštas: remigijus@skalikas.lt 

12.  

15.  Erika Junevičienė 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Bandymai/varžybos su kiaune. 

Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 
meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370 686 99536 
e. paštas: erika.tribulaite@gmail.com 

13.  

16.  Miglė Kaminskaitė 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

 
tel. +370 61270255  

e.paštas: miglemor@yahoo.com 
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14.  

17.  Deimantė Karlonienė                 
Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 

tel. +370678 00744 

e. paštas: deimante.vaickiene@gmail.com 

15.  

18.  Renaldas Kaupas 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su šernu laisvėje (medžioklės metu).  

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370 677 12 631 
e. paštas: r. kaupas@amilina.com 

16.  

19.  Paulius Kavaliauskas                 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos.. 

Bandymai/varžybos su kiaune. 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 
meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370686 79226 

e. paštas: kavaleika@yahoo.com 

17.  

20.  Vytautas Kucevičius 
Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos, 

Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 
 

tel. +370 698 46 723 
e. paštas: vytaskucevicius@gmail.com 

18.  

21.  
Algirdas Laucevičius 

 
Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 

Urvinių šunų bandymai/varžybos. 
tel. +370 682 49 786, +370 683 38 111 

e. paštas: algirdaslaucevicius@gmail.com 

19.  

22.  Sergej Liamcev Urvinių šunų bandymai/varžybos. 
tel. +370 670 36144 

liaser025@gmail.com 

20.  

23.  Aurimas Liberis 

Bandymai/varžybose su šernu aptvare. 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 
meškėno, audinės, šeško). 

tel.  +370 611 87 329 
e. paštas: aurimasliberis@gmail.com 

21.  

24.  Daniele Lufino 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

 
tel. +370 687 83 342, +37065264511 
e. paštas: daniele.lufino@gmail.com 

22.  

25.  

 
Diana Mieliauskaitė 

Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos, 
Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 

 

tel. +370 68657237 
e. paštas: diana.lh.weimaraners@gmail.com 

23.  

26.  Mantas Milinavičius 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos su kiaune. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 

 
tel. +370 683 84795 

e. paštas: mili.mantas@gmail.com 

mailto:deimante.vaickiene@gmail.com
mailto:vytaskucevicius@gmail.com
mailto:liaser025@gmail.com
mailto:daniele.lufino@gmail.com
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24.  

27.  Dainius Noreika 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 

tel.:  +370 600 22 256 
e. paštas: pedsekiai@gmail.com 

25.  

28.  
Vytautas Norkevičius 

 
Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 

tel. +370 686 86 177 
e. paštas: vytautas.norkevicius@urmas.net 

26.  

29.  
Gedvydas Petelis 

 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel.: +370 52446901, +370 68605870 

e. paštas: gedvydas.petelis@gmail.com 

27.  

30.  
Sergėjus Petuchas 

 
Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 

Urvinių šunų bandymai/varžybos. 
tel. +370 616 13 614 

e. paštas : sergej@lanreta.lt 

28.  

31.  Linas Podolskis Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 
tel. +370 698 47 890 

e paštas.: linas.podolskis@gmail.com 

29.  

32.  Tadas Ražauskas Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. tadasrazauskas@gmail.com 

30.  

33.  Egidijus Sakalauskas 
Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel. +370 699 30100 

e. paštas: e.sakalauskas@corpusA.lt 

 

34.  Rytis Sapežinskas 
Kurtų bandymai/varžybos natūraliomis sąlygomis. 

 
tel. +370 67065345 

e. paštas: rytis.sapezinskas@gmail.com 

 

35.  
Sigitas Savickis 

 
Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 

tel. +370 686 73 467 
e. paštas: sigitas.savickis@gmail.com 

 

36.  Pavel Stančik 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel. +37067167007 

e. paštas:  hamersmit.p.s@gmail.com 

 

37.  Arvydas Šarkus 

Bandymai/varžybos su šernu aptvare. 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Bandymai/varžybos su kiaune. 
Bandymai/varžybos pėdsaku ieškant manguto (barsuko, 

meškėno, audinės, šeško). 

tel. +370 600 65393,  +370 615 64617 
e. paštas: arvydassarkus@gmail.com 

mailto:pedsekiai
mailto:tadasrazauskas@gmail.com
mailto:hamersmit.p.s@gmail.com
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38.  Tomas Taujinskas Vižlų, retriverių ir mažųjų veislių bandymai/varžybos. 
tel. +370620 41463 

e. paštas: tomas.taujinskas@gmail.com 

 

39.  Andrius Valantiejus 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

 
tel. +370 698 38371 

andriusmail01@gmail.com 

 

40.  
Valdemaras Zakaras 

 
Urvinių šunų bandymai/varžybos. 

Pėdsekių ir kraujasekių bandymai/varžybos. 
tel.  +370 611 29805,  +370 464 10530 

e. paštas: valdemaraszakaras@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

mailto:tomas.taujinskas@gmail.com
mailto:andriusmail01@gmail.com
mailto:valdemaraszakaras@gmail.com
mailto:valdemaraszakaras@gmail.com

