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Trumpai pristatykite save
Domėjausi kinologija nuo mažų dienų. Pirmasis grynaveislis šuo mano 
gyvenime atsirado 2006 m. Su juo buvo aktyviai pradėta dalyvauti šunų 
parodose ir kitose kinologinėse veiklose. Neilgai trukus tapau šunų 
vedle, vėliau ir ringo asistente. Šiuo metu kandidatuojanti į galimybę 
tapti medžioklės lauko bandymų asistente, bei nacionalinės kategorijos 
teisėja. Kartu su vyru esame veislyno „Penktas elementas“ veisėjai. 6 
metus esu šunų dresūros bei elgsenos specialistė. Vedu seminarus 
įvairiomis kinologinėmis temomis (pradedant teisingu šuns pasirinkimu, 
baigiant mityba ar seminarais apie savo turimas veisles). Studijavau 
Lietuvos veterinarijos akademijoje. Šiuo metu aktyviai dalyvauju ne tik 
parodose, tačiau ir sporte: lure coursing’as, kinkinių sportas.

Kokį esate įgyję išsilavinimą?
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijoje įgytas aukštasis išsilavinimas.
Specializacija – kinologija.

Kokius šunis auginate? Kodėl pasirinkote kurtus?
Šiuo metu namuose gyvena 3 saliukiai, Tailando ridžbekas ir samojedė. Saliukis yra įsimintiniausias šuo mano 
vaikystėje. Dar vaikystėje, kaimynai atsivežė vieną pirmųjų saliukių Lietuvoje. Nuo tada ši veislė kerėjo, vėliau gavau 
galimybę išstatinėti saliukius parodose. Nuo tada ir apsisprendžiau, kad toks šuo turi atsirasti mano namuose. Esu 
žmogus mėgstantis iššūkius, tad užsitarnauti saliukio pasitikėjimą ir užmegzti su jais tinkamą ryšį yra viliojantis 
tikslas. Be abejo negaliu atsispirti jų kūno formoms, atletiškumui. Saliukis – tai greitis, jėga ir elegancija viename.

Ar esate veisėja? Jei taip, aprašykite savo veisimo patirtį.
Esu jauna veisėja. Mūsų veislynas įkurtas 2013 metais.
Veislyne gimusios 4 (trys iš jų ne kurtų veislių) vados.

Aprašykite, ką nuveikėte būdama klubo nare.
Į klubo veiklą įsiliejau tapusi klubo nare. Aktyviai domėjausi lure coursing’u, tad stengiausi kuo daugiau prisidėti prie 
šios srities. Jau 2 metus prisidedu prie lure coursing’o varžybų, asistuodama. Kartu su komanda sugalvota idėja ir 
suorganizuotas 2016 metų papildomas licencijų išdavimas. Šiuo metu kartu su suburta komanda organizuojamos šių 
metų lure courisng’o varžybos bei papildomas licencijų gavimo renginys. Dalyvauta „Sprendimo rate“ vykusiuose lure 
courisng’o pristatymuose, taip pat kituose renginiuose pristatytas lure coursing’as.
Teko dirbti ir krutų klubo parodos sekretoriate.

Aprašykite, ką norėtumėte nuveikti būdama klubo taryboje. Kokios veiklos sritys jus labiausiai domina?
Kuo labiau išpopuliarinti lure coursing’ą Lietuvoje. Sukurti objektyvią lure coursing’o TOP šuns rinkimų skaičiavimo 
sistemą. Toliau aktyviai rengti šių lauko bandymų pristatymus, seminarus siekiant populiarinti šią veiklą Lietuvoje. 
Pabandyti surengti lure coursing’o stovyklą Lietuvoje.
Prisidėti rengiant parodas (sėkmingai tai darau jau 4 metus iš eilės samojedų klube).
Organizuoti ir vesti kuo daugiau švietėjiškų seminarų, siekiant supažindinti visuomenę su kurtais.
Užmegzti santykius su kitų šalių kurtų klubais (pvz., Lenkijos ir kitais) bei asociacijomis, siekti bendradarbiavimo su 
mūsų klubu.


