Bendrosios dalies testai
1. Susitikimas su nepažįstamu, pasisveikinimas.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Prieina egzaminatorius, sveikinasi su vedliu, paduoda
ranką, atsitupia, atsistoja, pasikalba su vedliu.
Netinkamos reakcijos:
 šuo keičia padėtį, aktyviai pasitinka egzaminatorių, slepiasi už vedlio, sukiojasi testo
metu, yra agresyvus;
 per didelė šuns kontrolė, kad jis būtų valdomas.
2. Kito šuns toleravimas.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Prieina egzaminatorius su šunimi. Šunys „pasisveikina“,
po to vedlys su egzaminatoriumi ir šunimis eina pasivaikščioti ir sugrįžta į pradinę
padėtį. Šunys turi judėti greta. Egzaminatorius atsisveikina ir nueina su savo šunimi.
Šunys turi būti nepažįstami.
Netinkamos reakcijos:
 šuo, pamatęs kitą šunį, pernelyg smarkiai susijaudina arba bando jį kontroliuoti;
 šuo yra agresyvus kito šuns atžvilgiu;
 šuo bijo ir vengia kontakto su kitu šunimi.
3. Ėjimas tarp grupės žmonių.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Egzaminatoriui davus ženklą, vedlys veda šunį tarp
chaotiškai vaikštinėjančių žmonių. Atlieka posūkius kairėn, dešinėn, apsisuka, sustoja
ir sugrįžta į pradinę padėtį.
Netinkamos reakcijos:
 šuo pratimą atlieka nenoriai, neina žmonių minioje, neseka vedlio posūkių metu;
 intensyvi korekcija pavadėliu.
4. Įgūdžių demonstravimas.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Egzaminatoriui davus ženklą, vedlys, savo pasirinkta
tvarka, duoda šuniui komandas gulėt, stovėt, sėdėt. Po to vedlys duoda šuniui
komandą pasilik, atsistoja priešais šunį ir pakartoja komandas.
Netinkamos reakcijos:
 vedlio komandų nevykdymas.
5. Sėdėt, pasilik ir pakvietimas.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Vedlys atsega pavadėlį ir duoda komandą pasilik.
Atsitraukia 4-5 m. atstumu. Gavęs signalą iš egzaminatoriaus, vedlys pasikviečia šunį
pas save. Atbėgęs šuo užima padėtį priešais vedlį arba greta vedlio.
Netinkamos reakcijos:
 šuo nepasilieka vietoje, seka vedlį;
 pasikvietus, šuo nubėga į šalį.

6. Maisto ėmimas.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Vedlys duoda šuniui komandą neimti maisto.
Egzaminatorius duoda šuniui maistą. Maistas padedamas prieš šunį, paduodamas ant
atviro delno, duodamas laikant dviem pirštais, duodamas laikant jį kumštyje. Šuo gali
paimti maistą tik po aiškios vedlio komandos.
Netinkamos reakcijos:
 šuo paima maistą, gavęs tai draudžiančią vedlio komandą;
 šuo neima maisto gavęs tai leidžiančią vedlio komandą;
 šuo maistą ima neatsargiai.
7. Vedlio nebuvimo toleravimas.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Vedlys perduoda egzaminatoriui šuns pavadėlį ir duoda
šuniui komandą pasilikt. Vedlys išeina į kitą patalpą. Po minutės grįžta ir paima
pavadėlį iš egzaminatoriaus.
Netinkamos reakcijos:
 šuo bando sekti paskui vedlį, tampo pavadėlį;
 likęs vietoje šuo loja arba kaukia, žvelgdamas kryptimi, kur dingo vedlys.
8. Šuns nuraminimas žaidimo metu.
Testas. Vedlys atsega pavadėlį ir turi parodyti kokį nors judrų (fizinį) žaidimą,
įaudrinant šunį, (ne)naudojant tiesioginį kontaktą su juo. Jei užduočiai atlikti
reikalingos priemonės, vedlys privalo jas atsinešti į egzaminą. Egzaminatoriui davus
ženklą, vedlys, savo pasirinkta komanda, turi nuraminti(suvaldyti) šunį. Po to vedlys
pasikviečia šunį pas save. Atbėgęs šuo užima padėtį priešais vedlį arba greta vedlio.
Netinkamos reakcijos:
 šuo, po komandos, nenusiramina ir tęsia žaidimą;
 pasikvietus, šuo nubėga į šalį.
9. Reakcija į akustinį dirgiklį.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Egzaminatorius su pagalbininkais, naudodami įvairias
pagalbines priemones(grotuvas, skardinės, plastikiniai buteliai ir kita) sukelia įvairius
garsus. Šuo turi išlikti pradinėje padėtyje.
Netinkamos reakcijos:
 pernelyg didelis šuns jautrumas garsui;
 pozicijos greta vedlio pakeitimas.
10. Reakcija į vizualinį dirgiklį.
Testas. Šuo tupi šalia vedlio. Egzaminatorius naudodamas įvairias pagalbines
priemones(besiskleidžiantis skėtis, krentantis žaislas ir kita) sukuria neįprastas
situacijas. Šuo turi išlikti pradinėje padėtyje.
Netinkamos reakcijos:
 bet kokia per didelė šuns emocinė reakcija;
 pozicijos greta vedlio pakeitimas.

Specialios dalies testai
1. Šuns jautrumo tikrinimas.
Testas. Šuo stovi greta vedlio. Egzaminatorius liečia visas šuns kūno dalis, įskaitant
lyties organus, dantis, ausis, akis, pėdas.
Netinkamos reakcijos:
 bet kokia šuns reakcija, rodanti diskomfortą, prisilietus tikrintojui.
2. Įgūdžių demonstravimas esant trikdžiams.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Egzaminatorius ir jo pagalbininkai, apsirengę
medicininiais chalatai, rankose laikydami stiprius kvapus skleidžiančias medžiagas ir
skleisdami įvairius garsus prisiartina prie vedlio su šuniu. Gavęs ženklą, vedlys
demonstruoja tris pasirinktus šuns įgūdžius.
Netinkamos reakcijos:
 pernelyg didelis šuns jautrumas garsui, kvapams, kitiems trukdžiams;
 vedlio komandų neatlikimas.
3. Šuns reakcija į neadekvatų žmogaus elgesį.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Egzaminatorius, užsidėjęs „ledo ritulininko“ kaukę,
skleisdamas įvairius garsus ir elgdamasis neadekvačiai(mojuodamas rankomis,
nukrisdamas ir kita), apeina vedlį su šuniu. Šuo turi išlikti pradinėje padėtyje.
Netinkamos reakcijos:
 bet kokia šuns nerimą rodanti reakcija;
 pozicijos greta vedlio pakeitimas.
4. Šuns reakcija į asmenį neįgaliojo vežimėlyje ir asmenį su ramentais.
Testas. Šuo tupi greta vedlio. Pagalbininkai neįgaliojo vežimėlyje ir su ramentais
prisiartina prie vedlio su šunimi. Pasisveikina ir drauge vaikštinėja (apie 5m), grįžta į
vietą (šuo į vieną pusę eina šalia vežimėlio, atgal šalia asmens su ramentais). Vaikštant
vedlys skatina pagalbininkų ir šuns kontaktą, bendravimą.
Netinkamos reakcijos:
 bet kokia šuns nerimą rodanti reakcija;
 nenoras eiti šalia pagalbininkų;
 kontakto vengimas.
5. Šuns reakcija į gulintį žmogų.
Testas. Pagalbininkas guli ant žemės. Vedlys privedęs šunį paguldo(pasodina) jį taip,
kad pagalbininkas galėtų liesti šunį. Vedlys skatina pagalbininko ir šuns kontaktą,
bendravimą. Nepatartinas šuns padėties keitimas testo atlikimo metu be vedlio
komandos.
Netinkamos reakcijos:
 šuo nenori sėdėti arba gulėti šalia pagalbininko;
 šuns padėties keitimas testo metu be komandos;
 kontakto vengimas.

6. Pasirinktų šuns įgūdžių demonstravimas.
Testas. Vedlys turi pademonstruoti tris šuns įgūdžius(triukus). Jei užduočiai atlikti
reikalingos priemonės, vedlys privalo jas atsinešti į egzaminą. Jei įgūdžiam
pademonstruoti reikalingi papildomi žmonės, komisijos nariai gali būti pagalbininkais.
Netinkamos reakcijos:
 vedlio komandų neatlikimas;
 bet kokia per didelė šuns emocinė reakcija.
11.Pasirinktos programos demonstravimas su šunimi.
Testas. Vedlys turi pademonstruoti improvizuotą programą su šuniu, kurią ketina
naudoti kaniterapijos užsiėmimų metu. Vertinamas šuns pasirengimas ir jo
bendravimas su vedliu ir grupe.
Netinkamos reakcijos:
 trūksta bendradarbiavimo su vedliu ir grupe;
 kontakto vengimas.

