VISI, LRMK nariai, NORINTYS VEISTI SAVO ŠUNIS PRIVALO SUSIPAŽINTI
SU ŠIA INFORMACIJA.
PROJEKTAS, 2013 m.
BAZINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI
1. Pirmo šuniavimosi metu kalė negali būti vyresnė nei 7 metai.
2. Sekantį kartą kalę galima kergti po šuniukų gimimo praėjus mažiausiai 8
mėnesiams;
3. Veisime neleidžiamos kombinacijos “tėvai-vaikai”, “broliai-seserys”,
“sibsas-sibsas” (kombinacijos 1-2, 2-1, 2-2). Tokie kergimai galimi tik
turintiems LKD veislynų statusą gavus LKD veisimo komisijos leidimą.
4. Kalė tinkama veisimui iki 8 metų amžiaus. Kergti vienerius metus ilgiau
galima tik LKD veislyno statusą turintiems veislynams, prieš tai gavus
leidimą iš LKD veisimo komisijos ir pritarus LRMK prezidiumui.
LRMK nariui priklausančią kalę galima veisti:
1. Kergimo metu kalės turi būti ne jaunesnės kaip 18 mėnėsių amžiaus.
2. Visoms kergiamoms kalėms, vyresnėms nei 12 mėnesių amžiaus,
privalomas klubo ir alkūnių sąnarių displazijos tyrimai. Kalės su C
displazijos laipsniu gali veistis tik su patikrintais sveikais patinais (A arba
B), kalės turinčios alkūnių displazijos laipsnį 2, gali kergtis tik su sveikais
patinais ( 0 -1).
3. Visoms kergiamoms kalėms privalomas akių tyrimas. Tyrimo, atlikto
tiesioginės oftamoskopijos metodu, sertifikatas galioja 24 mėnesius.
Genetinis tyrimas tam tikros ligos atžvilgiu atliekamas vieną kartą
gyvenime. Kales, kurioms nustatytas pataloginio geno nešiojimas,
patartina kergti tik su sveikais genetiškai patikrintais patinais.
4. Kalę iki 2 metų amžiaus (18-24 mėn), galima kergti, jeigu ji sertifikatinėje,
specializuotoje ar tarptautinėje parodose, dviejų skirtingų teisėjų buvo
įvertinta ne blogiau nei “labai gerai”. Galioja įvertinimai gauti jaunimo
klasėje, nepriklausomai nuo parodos rango.
5. Kalę, vyresnę nei 2 metų amžiaus kalę, galima kergti jei ji pereinamoje,
atviroje, darbinėje ar čempionų klasėje, buvo įvertinta dviejų teisėjų ne
blogiau kaip “labai gerai”. Vienas iš įvertinimų turi būti gautas
specializuotoje arba tarptautinėje parodoje
6. Visos kergiamos kalės (išskyrus turinčias patvirtintą/us LT, CIE ar CIB
CH titulą/us), iki 6 metų amžiaus, kartą per du metus turi būti įvertintos
tarptautinėje arba specializuotoje parodose ne mažiau kaip “labai gerai”.
7. Neturint įvertinimo patvirtinimo pagal 6 punktą, galimas kalės
aprašymas, kurį atlieka LKD teisėjas. Šis aprašymas galioja vienerius
metus. Aprašyme turi atsispindėti kalės tinkamumas veisimui –
kondicija, konstitucija. Už aprašymą yra mokamas LRMK prezidiumo
nustatytas vienkartinis mokestis.

LRMK nariui priklausantį patiną galima veisti:
1. Visiems kergiamiems patinams, vyresniems nei 12 mėnesių amžiaus,
privalomas klubo ir alkūnių sąnarių displazijos tyrimai. Patinai su C
displazijos laipsniu gali veistis tik su patikrintomis sveikomis kalėmis (A
arba B), patinai turintys alkūnių displazijos laipsnį 2, gali kergtis tik su
sveikomis kalėmis (0 -1).
2. Visiems kergiamiems patinams privalomas akių tyrimas. Tyrimo, atlikto
tiesioginės oftamoskopijos metodu, sertifikatas galioja 24 mėnesius.
Genetinis tyrimas tam tikros ligos atžvilgiu atliekamas vieną kartą
gyvenime. Patinai, kuriems nustatytas pataloginio geno nešiojimas
(carrier), patartina kergti tik su sveikomis genetiškai patikrintomis
kalėmis.
3. Patiną iki 2 metų amžiaus (12-24 mėn.), galima kergti, jeigu jis
sertifikatinėje, specializuotoje ar tarptautinėje parodose dviejų skirtingų
teisėjų buvo įvertintas ne blogiau nei “puikiai”. Galioja įvertinimai gauti
jaunimo klasėje, nepriklausomai nuo parodos rango.
4. Patiną vyresni nei 2 metų amžiaus, galima kergti jei jis pereinamoje,
atviroje, darbinėje ar čempionų klasėje, buvo įvertintas dviejų teisėjų ne
blogiau kaip “puikiai”. Vienas iš įvertinimų turi būti gautas specializuotoje
arba tarptautinėje parodoje
5. Visi kergiami patinai, iki 6 metų amžiaus, kiekvienais metais turi būti
įvertinti tarptautinėje arba specializuotoje parodose ne mažiau kaip
“puikiai”.

NENAUDOJAMI VEISIMUI
Veisiami šunys ir kalės turi būti geros sveikatos būklės ir kondicijos. Jei
kondicija nepatenkinama, kergimas neleidžiamas.
Šunys su nestabilia psichika, įgimtu kurtumu arba aklumu, esminiais dantų
bei žandikaulių defektais, epilepsija, kriptorchizmu, monorchizmu,
albinizmu, nestandartine spalva neveisiami.
Kalės ir patinai su klubo sąnarių D ir E įvetinimais ir alkūnių sąnarių 3
įvertinimu neveisiami.
Akių tyrimo metu aptikti pakitimai vertinami pagal šį priedą.
Genetiškai nustačius kad reproduktorius yra sergantis tam tikra akių liga –
affected, veisimui nenaudoti arba tik su genetiškai sveikais partneriais.
Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas displazijos patikrinimas ir reproduktorius
neturi atitinkamo sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B klubo
sąnario ir 0-1 displazijos laipsnius.

PRAKTINIS VEISIMAS
1. Visi veisiami šunys turi būti identifikuoti.
2. Veisėjas turi teisę pats pasirinkti reproduktorių.
3. Prieš kergimą veisėjas turi gauti iš LRMK nukreipimą kergimui, tik tokiu
atveju informacija apie laukimą ir parduodamą vadą bus skelbiama
retriverių klubo tinklapyje.
4. Galima kergti kalę tos pačios rujos metu daugiau nei su vienu
reproduktorium, tokiu atveju kilmės dokumentai bus išduodami tik atlikus
genetinius tėvystės tyrimus.
5. Tuo atveju, kai kalė yra apvaisinama dirbtinai, reproduktoriaus spermą
paimantis veterinarijos gydytojas privalo parašyti sertifikatą, kad šviežia
arba šaldyta sperma, kuria buvo apvaisinta kalė yra būtent sutarto
reproduktoriaus.
6. Veisėjas privalo laiku atlikti šuniukų dehelmintizaciją ir užtikrinti
veterinarijos gydytojo sertifikuotą, šuniukų amžių atitinkančią
vakcinaciją. Jei kalė buvo laiku vakcinuota ir pati maitino šuniukus,
šuniukai turi būti vakcinuojami nuo 8 sav. amžiaus; jei kalė nebuvo
laiku vakcinuota arba visai nemaitino šuniukų, šuniukai turi būti
vakcinuoti nuo 6 sav. amžiaus. Veisėjas privalo pateikti veterinarijos
gydytojo antspaudu ir parašu patvirtintą dokumentą apie vakcinaciją.
7. Veisėjas šuniukus gali parduoti tik su kilmės dokumentais,
identifikuotus mikroschema. Identifikuojama visa vada vienu metu,
prieš tai ją apžiūrėjus klubo atstovui. Šuniukai identifikuojami nuo 6
sav. iki 3 mėn. amžiaus.
8. Klubo atstovas pažymi šuniuko kilmės dokumentus antspaudu “veislės
brokas”, konstatavus įgimtus diskvalifikuotinus požymius.
9. Veisėjas privalo pateikti LKD sekretoriatui vados sąrašą su informacija
apie naujus savininkus.
10. LKD svarsto ginčus tarp veisėjo ir šuniuko savininko tik tais atvejais, kai
buvo pasirašyta įsipareigojimų sutartis.
VEISIMO TEISĖS PERDAVIMAS
1. Jeigu nėra sutarties, kalės savininkas kalės šuniavimosi metu yra
laikomas veisėju. Kalės arba šuns veisimo teisė gali būti perduota kitam
asmeniui, sudarius su juo raštišką veisimo teisės perleidimo sutartį.
2. Raštiška veisimo teisės perleidimo sutartis, kurioje tiksliai nurodytos abiejų
pusių teisės ir įsipareigojimai, turi būti sudaryta prieš kergimą, pateikiant ją
kergimo aktą išduodančiam LKD klubui.
3. Vienas sutarties egzempliorius kartu su vados registracijos pareiškimu
pateikiamas į LKD.
VADOS REGISTRAVIMO TVARKA
1. Remiantis FCI veisimo taisyklėmis, šuniukai nuo dviejų grynaveislių tos
pačios veislės šunų, turinčių FCI pripažįstamus kilmės dokumentus,
įvykdžius LKD veisimo nuostatų reikalavimus, yra laikomi kilmingais

šuniukais ir turi teisę į FCI pripažįstamus kilmės dokumentus. FCI
pripažįstami kilmės dokumentai yra ne šuns kokybės, o kilmės sertifikatas.
2. Veisėjas privalo įregistruoti vadą iki mėnesio amžiaus LKD, tarpininkaujant
LKD klubui, kurio narys jis yra.
3. Šuniukai įrašomi į Lietuvos šunų veislių knygą ir jiems išduodami kilmės
dokumentai tik tada, jei veisėjas LKD klubo narys ir yra įregistravęs veisėjo
priedėlį arba LKD veislyną.
4. Veisėjas privalo sudaryti sąlygas klubo atstovams apžiūrėti 6 savaičių (bet
ne vėliau 3 mėnesių) amžiaus šuniukus ir užtikrinti jų identifikaciją.
Šuniukų identifikacija turi atsispindėti jų kilmės dokumentuose. Klubo
atstovai turi teisę papildomai apžiūrėti penkių dienų amžiaus šuniukus.

