
Kandidato į Lietuvos kurtų savininkų klubo prezidentus programa  

Gerbiamieji Lietuvos kurtų savininkų klubo nariai,  

Savo kinologinę karjerą pradėjau nuo pat vaikystės turėdama negrynaveislius šunis, rimčiau domėtis bei 

realizuoti save šioje srityje pradėjau nuo 1991m. įsigydama Afganų kurtų ir vėliau Faraonų veislės šunis. Esu 

veislyno „Gintariniai namai“ savininkė. Dalyvavau daugybėje parodų, seminarų, mokymų, išvykose į parodas 

bei konferencijas užsienyje su Lietuvos kinologų delegacijomis.  

Į Kurtų klubo veiklą aktyviai įsijungiau nuo pat klubo įkūrimo 1996 m., žinau klubo gyvenimą iš vidaus nuo 

pat jo gyvavimo pradžios. Visą tą laiką buvau klubo tarybos narė, o nuo 2012 m. metų esu Lietuvos kurtų 

savininkų klubo prezidentė.  

Per vadovavimo klubui metus iš esmes įgyvendinau savo užsibrėžtą programą, t.y. klubas tapo vienu 

aktyviausių LKD klubų, sureguliuota finansinė klubo būklė, užtikrintas savalaikis ir tvarkingas CH užsakymų, 

kilmės dokumentų ir kt. forminimas ir pateikimas. Profesionaliai sutvarkyta klubo svetainė. Kasmet 

sėkmingai rengiamos specializuotos parodos, kurių lygis kasmet kyla, organizuojami klubo narių susitikimai, 

rengiami švietėjiški seminarai apie 10 ir 5 gr. veislių atstovus. Dalyvavome labdaringuose renginiuose, 

įvairiuose Lietuvos miestų visuomeniniuose renginiuose. Gavome ne vieną padėką už aktyvią ir švietėjišką 

veiklą, siekiant populiarinti kurtų veisles bei skatinant gyvūnų gerovę.  

Klube yra įkurta kursingo sekcija, jau keli metai rengiamos CACL rango varžybos bei kvalifikaciniai bėgimai. 

Turim nauja titulą Kursingo CH (LIETUVOS JAUKO PERSEKIOJIMO ČEMPIONAS, LITHUANIAN CHAMPION OF 

LURE COURSING ) ir pirmuosius „Kursingo“ čempionus. 

 2016 m. mūsų klubas įstojo į Tatptautinę Airiu vilkogaudžių asociaciją, tokiu būdu prisidedame prie Airijos 

paveldo vienos seniausios Airiu vilkogaudžių veislės globos bei atsakingo veisimo. Turime tikslą ir toliau 

plėsti ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą su panašią veiklą vykdančiomis kinologinėmis 

organizacijomis, semtis patirties bei ja dalintis. Kaip tik šiuo metu derinamas įstojimas į Tarptautinį Aseel 

Arabijos Saliukis centrą (ISAAC) ir Pasaulio Aseel Arabijos Saliukis organizaciją (WAASO).  

Svarbiausių mūsų klubo užduotys ateityje turėtų būti: plėsti kontaktus su įvairiomis visuomeninėmis 

grupėmis, populiarinti kurtų veislių šunis, dalintis savo žiniomis ir patirtimi su visuomene, ugdyti šunų 

savininkų atsakomybę, siekti, kad šunų savininkai ir bendrai visuomenė žinotų gyvūnų gerovės reikalavimus 

ir jų laikytųsi. Būtina išnaudoti šiuolaikines technologijas, tokias kaip kurtų klubo portalą, socialinius tinklus 

(FB), skleisti informacijai bei vykdyti švietėjišką veiklą. Taip pat toliau reikėtų rengti seminarus – tiek 

veisėjams ir teisėjams, tiek veisles populiarinančius – visuomenei. Siekiant užtikrinti mūsų augintinių gerovę 

ir kuo geresnę sveikatą, turėtume skatinti veisėjus atlikti net ir neprivalomus sveikatos tyrimus toms 

veislėms, kurioms yra būdingos genetinės ligos, trumpinačios šuns gyvenimo trukmę ir prastinančios 

gyvenimo kokybę. 

Reikėtų ne tik toliau rengti specializuotas klubo parodas, kitus įprastus renginius, bet ir klubiečius 

vienijančius neformalius susitikimus. Įkurti 10gr. veislių sekcijas pagal veisles, atstovais išrinkti patirties bei 

kvalifikacijos turinčius veisėjus.  

Manau, turiu pakankamai patirties ir įgūdžių toliau tęsti pradėtus ir įgyvendinti ateičiai suplanuotus darbus, 

aišku, kartu su aktyvia bei reiklia komanda. Esu tikra, kad dirbdami kartu esame pajėgūs pasiekti aukščiausių 

rezultatų ir įgyvendinti užsibrėžtus planus.  

Pagarbiai,  

Auksė Mackevičienė. 


