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KAČIŲ VEISIMO TAISYKLĖS
PAKEITIMŲ ISTORIJA
Pakeitimo data
2018-03-02

Sprendimą
priėmė
Tarybos posėdis
Protokolo
Nr. 2017-TP-04

Pakeitimas
Naujos taisyklės:
Kilmės dokumentas su pakeista spalva išduodamas, pateikus spalvos nustatymo
įvertinimą, gautą parodoje.
Rekomenduojama išstatyti vadą parodoje, jei sunku nustatyti kačiuko spalvą.
Senų veisimo taisyklių keitimas:
Sumažinti riekalavimai nuolatinei teisei kergtis: katėms nuo GICH iki ICH, katinams
nuo ECH iki GICH.
Sumažiti reikalavimai veisėjams, kurie gali nesilaikyti parodų reikalavimų
(atitinkamai sumažinti pagal nuolatinės teisės veistis reikalavimus).
Pilnas kačiuko vardas negali būti ilgesnis nei 25 simboliai, įskaitant veislyno vardą ir
tarpus.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asociacijos „Belamuro katės“ (toliau – Asociacijos) Kačių veisimo taisyklės (toliau
- Taisyklės) reglamentuoja Asociacijos narių Klube registruotų kačių veisimo
tvarką, reikalavimus veisiamoms katėms ir katinams (toliau abu kartu – Katės),
kergimo planavimą, informavimo apie kergimą ir kačiukų aktavimo tvarką bei
nuobaudas už šių Taisyklių nesilaikymą.
2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Pasaulinės Kačių Federacijos, angl. World
Cat Federation (toliau – WCF) taisyklėmis, Asociacijos įstatais ir LR įstatymais.
3. Kačių ir jų palikuonių sveikata, veislės fenotipo, genotipo ir charakterio tobulinimas
yra kiekvieno veisėjo pagrindinis tikslas ir prioritetas.
4. Pasiūlymus kačių veisimo taisyklių keitimui gali siūlyti Asociacijos nariai. Siūlomą
taisyklių pakeitimą kartu su paaiškinimu ir pagrindimu narys turi atsiųsti Asociacijai
el. paštu.
5. Veisimo reikalavimai gali būti keičiami kartą per metus po eilinio Visuotinio
susirinkimo artimiausiame Tarybos posėdyje.

II. KAČIŲ VEISIMO KNYGA
6. Asociacijos kačių veisimo knygoje registruojami katinai ir katės, turintys
Asociacijos ir WCF pripažįstamus kilmės dokumentus.
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7. Į pagrindinę veisimo knygą registruojamos katės, kurių kilmės dokumente yra
mažiausiai 3 kartos tos pačios veislės;
8. Į eksperimentinę knygą registruojamos katės, kurių kilmės dokumente yra mažiau
kaip trys kartos tos pačios veislės.

III. VEISĖJAS
9. Veisėjas yra Asociacijos narys, turintis katės veisimo teisę bei registruojantis
gimusius kačiukus. Veisėjo bendrasavininkui taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir
veisėjui.
10. VEISĖJAS TURI TEISĘ:
10.1.
savo nuožiūra parinkti veisimui kates ir katinus.
10.2.
kergti su katinais, neregistruotais Asociacijoje, jiems taikomi tie patys 19
punkto reikalavimai;
10.3.
reklamuoti ir realizuoti kačiukus;
10.4.
gauti Asociacijos konsultacijas veisimo klausimais;
10.5.
mokytis ir tobulintis Asociacijos rengiamuose seminaruose;
10.6.
registruoti veislyno pavadinimą WCF sistemoje, tarpininkaujant
Asociacijai.
11. VEISĖJAS PRIVALO:
11.1. laikytis Asociacijos veisimo taisyklių bei kitų dokumentų, reglamentuojančių
Asociacijos veiklą;
11.2. laikytis LR įstatymų, Valstybinės maisto ir veterinarijos reikalavimų,
Asociacijos kačių laikymo taisyklių;
11.3. naudoti tik tas veislių kombinacijas, kurios neprieštarauja WCF taisyklėms;
11.4. veisti kates ir katinus ne jaunesnius kaip 10 mėnesių;
11.5. ne vėliau kaip dvi savaitės po pirmos vados gimimo kreiptis į Asociaciją su
prašymu įregistruoti veislyną;
11.6. garantuoti veislės grynumą;
11.7. sudaryti savo augintiniams ir jų palikuoniams tinkamas gyvenimo, mitybos ir
priežiūros sąlygas pagal bendrus katėms ir papildomus tai veislei reikalavimus;
11.8. realizuoti kačiukus ne anksčiau kaip 12 savaičių amžiaus, ženklintus,
sveikus, geros kondicijos ir skiepytus remiantis Lietuvos Respublikos
valstybinės maisto ir veterinarijos reikalavimais;
11.9. parduoti
kačiukus su pirkimo-pardavimo sutartimi ir priežiūros
rekomendacijomis;
11.10. laiku ir pagal sutartį atsiskaityti su katino savininku;
11.11. realizuoti kačiukus tik su kilmės dokumentais;
11.12. raštu informuoti Asociaciją, jei kergimo metu buvo pažeista bent viena
veisimo taisyklė bei dėl tokio kergimo pateikti laisvos formos pasiaiškinimą.
Galimi pažeidimo atvejai:
11.12.1. po paskutinio katės kergimo praėjo mažiau kaip 5 mėnesiai;
11.12.2. glaudaus giminingo kergimo atveju: sesuo x brolis, mama x sūnus,
tėvas x dukra;
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11.12.3. kitais atvejais, kai pažeidžiamos kačių veisimo taisyklės.
12. VEISĖJUI DRAUDŽIAMA:
12.1.
katę kergti daugiau nei 2 (du) kartus per metus;
12.2.
veisti baltas kurčias Kates;
12.3.
kergti katę po 3 Cezario pjūvių;
12.4.
kergti kates su matoma bambos išvarža;
12.5.
veisti Kates, turinčias akivaizdžių defektų ir turinčių arba nešančių genetinį
broką, apie kuriuos galima spręsti iš ankstesnių šios poros palikuonių;
12.6.
kergti katę vienos rujos metu daugiau kaip su vienu katinu ir/arba kergti
su kitu katinu, jei po pirmo kergimo praėjo mažiau kaip 3 savaitės.

IV. VEISLYNO PAVADINIMAS
13. Paraišką „Registruoti veislyno pavadinimą“ (pateikiami 3 pavadinimai) veisėjas
užpildo Asociacijos interneto svetainėje www.belamur.lt, kartu pridėdamas
mokesčio kopiją.
14. Veislyno pavadinimas gali būti rašomas po arba prieš kačiukų vardus. Veislyno
pavadinimo rašymo vietą privaloma nurodyti pildant veislyno pavadinimo paraiškos
formą.
15. Veislyno pavadinimą patvirtina WCF administracija. Pavadinimas gali būti
atmestas, jei jis yra panašus į jau registruotų veislynų pavadinimus, jame yra
veislės pavadinimas, yra prekės ženklas ir kitais atvejais. Rekomenduojama
kreiptis į Asociacijos administraciją dėl veislyno pavadinimo parinkimo patarimų.
16. Patvirtinus veislyno pavadinimą išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis veislyno
registraciją WCF.
17. Veisėjas informuojamas, jei WCF atsisako registruoti veislyno pavadinimą. Tokiu
atveju per vieno mėnesio laikotarpį veisėjas privalo pateikti naują prašymą su 3
naujais pavadinimais.
18. Rekomenduojama veislyno pavadinimo nesirinkti ilgo, žr. 22 taisyklę.

V. REIKALAVIMAI VEISIAMOMS KATĖMS
19. Asociacijos nario Kates leidžiama veisti, jei jos atitinka visus šiuos reikalavimus:
19.1. Reikalavimai katei (mot. lytis):
19.1.1. katė yra registruota Asociacijoje;
19.1.2. katė turi gauti:
19.1.2.1. kasmet ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) ne
žemesnėje nei atviroje klasėje;
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19.1.2.2.
katė, turinti 2 įvertinimus „puikiai“1 Kačiuko ar
Jaunimo klasėje, turi gauti ne žemesnį ir ne mažiau kaip 1
įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) kas metus;
19.1.2.3.
katė, turinti Čempiono titulą, turi gauti ne
žemesnį ir ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) kas
dvejus metus;
19.1.2.4. katei, kuri turi Tarptautinio Čempiono titulą, suteikiama
nuolatinė teisė kergtis nedalyvaujant parodose;
PASTABA: Įvertinimo „puikiai“ dažnumas skaičiuojamas nuo paskutinės
parodos įvertinimo datos, esančios titulo sertifikate.

19.1.3. po paskutinio katės kergimo praėjo ne mažiau kaip 5 mėnesiai.
19.2. Reikalavimai katinui (vyr. lytis):
19.2.1. katinas turi gauti:
19.2.1.1. ne mažiau kaip 2 ir ne žemesnius įvertinimus nei „puikiai“ (angl.
Ex) kasmet ne žemesnėje nei atviroje klasėje;
19.2.1.2. katinas, turintis Kačiuko ar Jaunimo Čempiono titulą, turi gauti
ne žemesnį ir ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex)
per 6 mėn.
19.2.1.3. katinas, turintis Čempiono titulą, turi gauti ne žemesnį ir ne
mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) per metus;
19.2.1.4. katinas, turintis Tarptautinio Čempiono titulą, turi gauti ne
mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl. Ex) kas dvejus metus;
19.2.1.5. katinui, kuris turi Didžiojo Tarptautinio Čempiono titulą,
suteikiama nuolatinė teisė kergtis nedalyvaujant parodose;
PASTABA: Įvertinimo „puikiai“ dažnumas skaičiuojamas nuo paskutinės
parodos įvertinimo datos, esančios titulo sertifikate

19.3. Įskaitomi visi Pasauliniam Kačių Kongresui (WCC) priklausančių sistemų
įvertinimai.
19.4. Nuo 19.1.2 ir 19.2.1 punktų reikalavimų (stažas, kursai įskaitomi FIFE ir
WCF sistemų) atleidžiami veisėjai, jeigu yra patenkinta viena iš dviejų
sąlygų:
19.4.1. Veislynas turi 5 metų stažą, 3 diplomus apie išklausytus veisėjo kursus
(kurių bent 1 turėtų būti apie genetiką), 3 kates/katinus, kurie atitinka
19.1.2.4 arba 19.2.1.5 veisimo taisykles;
19.4.2. Veislynas turi 5 metų stažą ir diplomą apie išklausytus felinologų
kursus.

VIII. KAČIUKŲ AKTAVIMAS
20. Asociacija išduoda kilmės dokumentus visiems vados kačiukams. Vienos vados
kačiukai aktuojami tuo pačiu metu, užpildant „Kačiukų aktavimo“ paraišką
internetinėje Asociacijos svetainėje.
21. Kačiukai aktuojami nuo 2 iki 4 mėnesių amžiaus.
Titulų įvertinimai CACP, CACJ, CAC, CACIB ir t.t. yra aukštesni nei įvertinimas „puikiai“ (EX). EX1, EX2,
…, EX5 įvertinimai veisimui tinkami. „Labai gerai“ (Very good), „gerai“ (good) ir „diskvalifikuota“
(disqualified) įvertinimai veisimui netinkami.
1
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22. Visi kačiukai turi turėti veislyno vardą. Pilnas kačiuko vardas - tai jo ir veislyno
vardas kartu. Pilnas kačiuko vardas negali būti ilgesnis nei 25 simboliai (simboliai,
į juos įtraukiami veislyno vardas ir tarpai). Klubui išdavus kačiuko kilmės
dokumentą, jo vardas negali būti keičiamas.
23. Visiems kačiukams suteikiami vardai. Vienos vados kačiukų vardai turi prasidėti ta
pačia raide.
24. Vadų vardų pirmosios raidės nustatomos lotynų abėcėlės tvarka: A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
25. Kačiukų kilmės dokumentuose be kitos privalomos informacijos nurodomi jų tėvų
titulai, patvirtinti iki kačiukų aktavimo dienos. Asociacijai turi būti pateiktos titulų
sertifikatų kopijos.
26. Privalomas kačiukų identifikavimas. Identifikavimo (mikročipo) numeriai turi būti
surašyti į „Kačiukų aktavimo“ paraiškos formą.
27. Kačiukų kilmės dokumentą Asociacija išduoda per 14 (keturiolika) darbo dienų po
kačiukų aktavimo formos pateikimo (išskyrus atvejus, kai veisėjas prašo išduoti
kilmės dokumentus skubos tvarka; tokiu atveju Asociacija kilmės dokumentą
išduoda per 5 (penkias) darbo dienas po kačiukų aktavimo formos pateikimo).
28. Naujas kilmės dokumentas su kita katės spalva gali būti išduotas, pateikiant
dokumentą, patvirtinantį spalvos keitimą, gautą parodoje spalvos nustatymo klasėje.

IX. REKOMENDACIJOS
29. Patikrinti Kačių sveikatą prieš kiekvieną kergimą.
30. Tarp katino kergimų daryti pertraukas.
31. Pasirašyti kergimo sutartį, jei Asociacijos nario katė yra kergiama su kito veislyno
katinu.
32. Katę kergti ne dažniau nei vieną kartą per metus.
33. Kreiptis į Asociaciją konsultacijos, turint abejonių dėl kačiuko spalvos kodo
nustatymo.
34. Į naujus namus kačiuką perduoti ne anksčiau kaip savaitę po kačiuko vakcinacijos.
35. Išklausyti spalvų genetikos kursus/seminarus.
36. Prieš katės kergimą pasirūpinti jos skiepų galiojimu. Rekomenduojama, kad katė
būtų skiepijama ne vėliau kaip 1 mėnuo iki kergimo, o skiepas galiotų ne mažiau
nei 4 mėnesius po kačiukų gimimo.
37. Į naujus namus kačiuką perduoti ne anksčiau kaip po savaitės nuo antros kačiuko
vakcinacijos.
38. Kačiukus „namams“ perduoti kastruotus/sterilizuotus.
39. Rekomenduojame kačiukų vadą išstatyti Tarptautinėje kačių parodoje, jei sunku
nustatyti bent vieno kačiuko spalvą

X. NUOBAUDOS UŽ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ
40. Už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą ar jų pažeidimą Asociacijos nariui gali būti
taikomos šios nuobaudos:
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40.1.
piniginė bauda;
40.2.
esant pakartotiniams nuolatiniams pažeidimams ir apie pažeidimus
neinformavus Asociacijos, kaip tai numato 11.12 šių taisyklių punktas,
Asociacijos narys gali būti svarstomas pašalinimui iš Asociacijos Tarybos
sprendimu.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Taisyklėse neaptartus Kačių veisimo klausimus sprendžia Asociacijos Taryba.

