Sveiki,
Esu Lietuvos retriverių mylėtojų klubo prezidentė Daiva Strepetkaitė.
Pastaruosius trejus metus buvau išrinkta vadovauti klubui. Per šį laikotarpį drauge su jumis man pavyko
įgyvendinti pagrindinį tikslą - užtikrinti sklandžią klubo veiklą: organizuoti klubines parodas, lauko
bandymus, edukacinius renginius, nepriekaištingą vadų ir kitų dokumentų tvarkymą. Siekiau, kad klubo
veikla būtų pastebima ne tik viešumoje, bet ir vertinama Lietuvos kinologų draugijos. Kad kinologijos raida
būtų efektyvesnė, atstovaudama Lietuvos retriverių mylėtojų klubui, teikiau klubo idėjas bei mintis LKD
konferencijose ir stengiausi, kad jos maksimaliai būtų įgyvendintos. Todėl klubo įvaizdis, formuojama
nuomonė apie darbą ir komunikaciją yra aukštai įvertinta tarp kitų LKD klubų.
Daugelį pradėtų programų ir darbų reikia plėtoti ir tobulinti, nes bėgant laikui, iškyla vis naujų iššūkių
bei problemų, kurias reikia spręsti ir, manau, kad turiu tam pakankamą kompetenciją ir patirtį. Man patinka
ši veikla. Todėl nutariau kelti savo kandidatūrą antrai LRMK prezidento kadencijai ir tęsti savo darbą,
suprasdama, kad vėl teks priimti rimtus sprendimus ir tarti savo svarų žodį.
1990 m. įsigijau pirmąjį šunį - ilgaplaukį kolį, 1996 metais atsivežiau į Lietuvą pirmąją auksaspalvių
retriverių kalytę. Domiuosiu retriverių veislėmis jau 20 metų, veisiu auksaspalvius retriverius nuo 2001 m.
Iki 2012 m. registruota 11 vadų su „Prima Santolina“ veislyno pavadinimu. 2003 m. veislynui buvo suteiktas
LKD veislyno statusas.
Noriu supažindinti jus su savo 2013 – 2015 metų veiklos programa, kurios pagrindiniai akcentai būtų šie:
•

Populiarinti visuomenėje ir skatinti jos susidomėjimą retriverių veislės šunimis, toliau vykdyti
jaunimo švietimo programas, taip pat neužmirštant ir suaugusiųjų, kuriuos paveikti yra sunkiau, nes
jie dažnai turi susiformavę neteisingus stereotipus apie šunis. Šią veiklą vykdyti kartu su specialiu
LKD padaliniu – „Mokymo centru“, kuris rengia informacinę medžiagą, leidinius, organizuoja

•
•
•
•
•

seminarus veisejams, teisėjams, šunų savininkams, rengia kvalifikacijos kėlimo egzaminus.
Informaciniuose leidiniuose ir reklamoje jau dabar galima rasti daug informacijos apie retriverius.
Konsultuoti ir teikti paramą retriverių savininkams ir mylėtojams šunų įsigijimo, auginimo, priežiūros
ir mokymo, veislininkystės klausimais.
Skatinti ir sudaryti sąlygas jaunimui dalyvauti klubo veikloje.
Gilinti žinias ir patirtį, vystyti švietėjišką veiklą klubo viduje ir aktyviai toliau dalyvauti tarptautinėje
veikloje.
Stiprinti LRMK įtaką LKD veikloje.
Tobulinti ir gerinti vidinį klubo darbą.

Programos įgyvendinimo būdai:
•
•
•
•
•

Klubinių parodų, lauko bandymų, įvairių varžybų organizavimas
Seminarų, apžiūrų, kursų, pažintinių ir dalykinių išvykų organizavimas
Ryšių plėtojimas ir bendrų renginių organizavimas su užsienio šalių retriverių klubais
Vystyti informacinę – leidybinę veiklą
Retriverių veislių entuziastų susitikimų organizavimas

Programos finansavimo šaltiniai:
•
•
•
•

Stojamasis, nario ir kiti klubo nustatyti mokesčiai.
Fizinių asmenų, organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.
Juridinių asmenų – rėmėjų dovanotos lėšos.
Lėšos, gautos iš organizuojamų renginių, reklamos, leidybinės veiklos ir kitos atributikos platinimo.

LRMK prezidentas ir prezidiumas turi vykdyti narių susirinkimo iškeltus uždavinius. Tai įmanoma tik
glaudžiai bendradarbiaujant su nariais. Bet kokie sprendimai turi gimti sveikoje diskusijoje. Nariai gali siūlyti
savo idėjas ir jų įgyvendinimo būdus, įvardinti trūkumus ir problemų sprendimus.
Aš manau, jog LRMK prezidiumas turi būti sudarytas iš veiklių, norinčių ir galinčių dirbti žmonių. Manau,
kad kandidatai į Prezidentus ir Prezidiumą turi eiti rimtai apsisprendę, turėdami savo veiklos programą ir
LRMK vystymosi viziją. Siūlyčiau šią nuostatą įrašyti LRMK įstatuose.
Per praėjusią kadenciją, mums pavyko subalansuoti biudžetą, pastovų finansų tvarkymą. Trejų metų
finansinė veiklos analizė parodė, kad organizacija dirba nenuostolingai, todėl būtų galima samdyti
kvalifikuotus darbuotojus. 2012 metais liko ir pelno, tiesa, jis nėra didelis, bet tai pirmas kartas, kai jis
fiksuojamas. Esant tokiai situacijai, klubui būtų galima įsigyti ilgalaikio turto.
LRMK pelnas turi būti naudojamas bendriems visų LRMK narių poreikiams tenkinti. Nariai turėtų teikti
pasiūlymus aukštesnės kokybės seminarams, kvalifikacijos kėlimo kursams, švietimo ir kitoms tikslinėms
programoms. Visi pasiūlymai turėtų būti kolegialiai svarstomi ir pagal galimybes įgyvendinami.
Tokia būtų artimiausių metų Lietuvos retriverių mylėtojų klubo raidos vizija. Tikiuosi, šias idėjas Jūs ne
tik palaikysite, bet ir padėsite jas įgyvendinti. Juk tikslas bendras – mūsų augintinių gerovė ir klestėjimas –
tad siekime to kartu.
Šiek tiek apie save:
•
•
•

Gimiau 1973 m. gruodžio 3 d. Vilniuje.
1991 m. – 1995 m. Vilniaus klubo „AMICUS“ narė (profesionalios kinologijos nepriklausomoje
Lietuvoje pradžia).
1992 m.baigiau Vilniaus 44 –ąją vidurinę mokyklą.
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•
•

1995 m. baigiau Vilniaus medicinos mokyklą, įgydama vaikų medicinos sesers specialybę.
1996 m. – 1999m m. Vilniaus šunų mylėtojų bendrijos narė.
1998 m. – 2001 m. Vilniaus šunų mylėtojų bendrijos retriverių sekcijos pirmininkė.
1999 m. lapkričio 27 d. Lietuvos retriverių mylėtojų klubo steigėja.
Nuo 1999 m. iki šiol esu Lietuvos retriverių mylėtojų klubo Prezidiumo narė.
2000 m. Lietuvos veterinarijos akademijoje įgijau veterinarijos gydytojo specialybę.
Nuo 2000 m. turiu veterinarijos gydytojo ir farmacinės veiklos licenziją, pagal kurią iki šiol
praktikuoju.
Nuo 2004 m. dirbu Lietuvos kinologų draugijoje, parodų organizavimo administratore.
Nuo 2004 m. esu Lietuvos smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos narė.
Nuo 2008 m. buvau išrinkta Lietuvos kinologų draugijos konferencijos į LKD veisimo komisijos
narius.
Nuo 2008 m. esu veterinarijos klinikos „Greitoji žirafa“ steigėja ir bendrasavininkė, užimu
vyr.veterinarijos gydytojos pareigas.
Nuo 2009 m. priklausau Anglijos auksaspalvių retriverių klubui.

Visada buvau aktyvi Lietuvos kinologijos veikloje – parodų organizavimas ir aktyvus dalyvavimas jose,
išklausytos įvairios paskaitos apie šunų veisimą, dresavimą, eksterjerą, dalyvavimas kursuose ir išlaikyti
egzaminai, suteikiantys teisę dresuoti šunis. Organizavau dresuotų šunų grupę, kuri sėkmingai dalyvaudavo
šunų parodose – šou programose. 2000 – 2005 metais rengiau retriverių veislių savininkams dresavimo ir
bendravimo su šunimis pamokėles. Daug studijavau šunų reprodukcijos problemas, šia tema domiuosi iki
šiol. Gilinuosiu ir esu sukaupusi pakankamai žinių ne vien apie šunis, bet būtent apie retriverių sveikatos
problemas. Visada esu aktyvi su naujomis idėjomis LKD konferencijos posėdžiuose. Aktyviai dalyvauju ne tik
Lietuvos bet ir užsienio parodose. Palaikau šiltus santykius su kitų LKD klubais, taip pat Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Rusijos, Vengrijos, Švedijos retriverių klubų atstovais ir veisėjais.

Kandidatė į Lietuvos retriverių mylėtojų klubo prezidentus
Daiva Strepetkaitė

