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Kauno r.
Valdybos narių susirinkimas

Posėdžio pirmininkas -  Vigantas Indrašius 
Posėdžio sekretorius -  Edgaras Jeninas

Posėdyje dalyvavo: Vigantas Indrašius, Rima Strazienė, Kazy Trota, Edgaras Jeninas, 
Algirdas Taroza.

Posėdyje dalyvaujantys valdybos nariai neprieštarauja jokiems dalykams ar 
aplinkybėms, susijusiems su šio valdybos posėdžio data, vieta, laiku ir darbotvarke.

Apie posėdį visiems valdybos nariams buvo pranešta iš anksto elektroniniu paštu, 
pateikiant posėdžio darbotvarkę ir susijusią medžiagą. Jokių prieštaravimų dėl informavimo 
apie darbotvarkę posėdyje dalyvaujantys valdybos nariai nepareiškė.

SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
1. Dėl eržilų ir kumelių eksterjero vertintojų komisijos tvirtinimo
2. Dėl Lietuvos sunkiųjų arklių veislės ir stambiųjų žemaitukų arklių veislės veisimo 

programų aptarimo.
3. Dėl stambiųjų žemaitukų veislės eržilų eksterjero vertinimo renginio.
4. Dėl eržilų produktyvumo įvertinimo renginio organizavimo.

BALSUOTA:
„Už“ -  5 (penki) balsai, „Prieš" - nebuvo, „Nebalsavusių“ -  nebuvo.
NUTARTA. P a t v i r t i n t i  paskelbtąją posėdžio darbotvarkę.

1. Dėl eržilų ir kumelių eksterjero vertintojų komisijos tvirtinimo.
V. Indrašius pasiūlė į eržilų ir kumelių eksterjero vertintojų komisijos narių sąrašą 

įtraukti šiuos asmenis:
1.1. Gediminas Pilipavičius
1.2. Vytautas Kasparas
1.3. Edgaras Jeninas
1.4. Ramunė Jasienė
1.5. Vydas Kulokas
1.6. Juozas Barisevičius
1.7. Rūta Šveistienė
1.8. Algirdas Kanapeckas
1.9. Virginijus Pliuškys
1.10. Arūnas Jurgaitis

o į eržilų ir kumelių produktyvumo vertinimo komisijos narius įtraukti 
1.11. Gedvile Vinslaukaitė 

BALSUOTA:
„Už“ -  5 (penki) balsai, „Prieš“ - nebuvo, „Nebalsavusių“ -  nebuvo.
NUTARTA. P a t v i r t i n t i  eržilų ir kumelių eksterjero vertintojų komisijos narų 

sąrašą: Gediminas Pilipavičius, Vytautas Kasparas, Edgaras Jeninas, Ramunė Jasienė, Vydas 
Kulokas, Juozas Barisevičius, Rūta Šveistienė, Algirdas Kanapeckas, Virginijus Pliuškys. 
Arūnas Jurgaitis, o į eržilų ir kumelių produktyvumo vertinimo komisijos narius įtraukti 
Gedvilę Vinslauskaitę.

2. Dėl Lietuvos sunkiųjų arklių veislės ir stambiųjų žemaitukų arklių veislės 
veisimo programų aptarimo
R. Strazdienė pasiūlė Lietuvos sunkiųjų arklių veislės ir stambiųjų žemaitukų arklių 

veislės veisimo programose numatyta eržilų ir kumelių produktyvumo vertinimą laikyti 
neprivaloma arklių vertinimo dalimi, o numatyti įvertintiems arkliams aukštesnį balą už 
charakterį.

BALSUOTA:
„Už“ -  4 (keturi) balsai, „Prieš“ -  1 (vienas), „Nebalsavusių“ -  nebuvo. 

NUTARTA.

//



2.1. P a t v i r t i n t i  Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų eksterjero vertinimo 
metu, arkliams nedalyvavusiems charakterio vertinimo teste (eržilo pristatymas su vadelėmis 
įveikiant nustatytą maršrutą aikštelėje), už charakterį taikyti įvertinimą nedidesni kaip 5 balai, 
o dalyvavusiems šiame teste, už charakterį gali būti įvertinama iki 10 balų.

2.2 P a t v i r t i n t i  Lietuvos sunkiųjų arklių veislės ir stambiųjų žemaitukų arklių 
veislės kuriamo veisimo programose numatytą darbingumo vertinimą laikyti neprivalomu.

3. Dėl stambiųjų žemaitukų veislės eržilų eksterjero vertinimo renginio.
UAB „Lietuvos žirgynas“ ir asociacijos narys Kazio Trotos įmonė pateikė 

asociacijai prašymus organizuoti stambiųjų žemaitukų veislės eržilų vertinimą ir įvertinti 
bendrovėje užaugintus stambiųjų žemaitukų veislės eržilus, o Kazio Trotos ūkyje auginamus 
Lietuvos sunkiųjų veislės kumeles. V. Indražius pasiūlė kreiptis į Valstybinę maisto ir 
veterinarijos tarnybą dėl renginio įtraukimo į renginių sąrašą.

BALSUOTA:
„Už“ -  5 (penki) balsai, „Prieš“ - nebuvo, „Nebalsavusių“ -  nebuvo.
NUTARTA. Pavesti Edgarui Jeninui parengti prašymą ir kreiptis į Valstybinę maisto 

ir veterinarijos tarnybą dėl stambiųjų žemaitukų veislės eržilų eksterjero vertinimo renginio 
UAB „Lietuvos žirgynas“ datos pakeitimo ir Lietuvos sunkiųjų veislės kumelių eksterjero 
vertinimo renginio įtraukimo į sąrašą rugsėjo arba spalio mėnesiais.

4. Dėl eržilų produktyvumo įvertinimo renginio organizavimo.
V. Indrašius informavo, kad yra numatyta organizuoti Lietuvos sunkiųjų ir stambiųjų 

žemaitukų veislės eržilų produktyvumo vertinimą Širvintų hipodrome rugsėjo mėnesį ir 
pasiūlė pavesti valdybos nariui Edgarui Jeninui būti atsakingu už renginio organizavimą. 

BALSUOTA:
„Už“ -  5 (penki) balsai, „Prieš" - nebuvo, „Nebalsavusių“ -  nebuvo.
NUTARTA. Pavesti Edgarui Jeninui atlikti visus veiksmus susijusius su Lietuvos 
sunkiųjų ir stambiųjų žemaitukų veislės arklių produktyvumo įvertinimo renginio 
organizavimu.

Pirmininkaujantis Vigantas Indrašius

Sekretoriaujantis Edgaras Jeninas


