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• Nekontroliuojamas lojimas;


• Baldų ir kitų objektų niokojimas;


• Išsiskyrimo nerimas: stresas likus vienam namuose ar tiesiog, kad ir 
visai trumpam, palikus pririštą ar su kitu žmogumi;


• Šlapinimasis ir tuštinimasis namuose (suaugusiam šuniui);


• Nuolatinis (nekontroliuojamas) dėmesio reikalavimas pasireiškiantis 
persekiojimu, cypimu, lojimu ar kitaip;


• Nuolatinis (nekontroliuojamas) vaikymasis judančių objektų, tokių kaip: 
automobiliai, dviračiai, bėgiojantys vaikai, katės ir pan.


• Šokinėjimas, dažniausiai gana nemalonus ir nekontroliuojamas, ant 
sutiktų žmonių ar svečių;


• Kandimas žmogui, dažniausiai gana nemalonus ir nekontroliuojamas, 
žaidžiant;


• Agresija: šuns - šuniui, šuns - kitiems gyvūnams, šuns - žmogui.


• Resursų saugojimas: maisto, objekto, žmogaus ir kt. 


• Nekontroliuojamas šuns elgesys buitinėse situacijose, nors 
paklusnumo komandos mokytos ir vykdo gana neblogai.


• Hiperaktyvumas.


• Kita nepaminėta priežastis trukdanti jums komfortiškai gyventi kartu.

ELGSENOS SUTRIKIMAI  
klasifikacija



programą sudaro
• Iš anksto užpildyto klausimyno analizė.


• Pirmasis vizitas: susipažinimas su šeima, stebėjimas ir 
realus problemų įvertinimas.


• Esamų problemų įvardinimas, situacijos analizė su 
aiškinimu ir asmeninės programos aptarimas. 


• Praktinės sesijos skaidomos į atskirus vizitus, pagal 
trenerio paskyrimą ir rekomendacijas.


• Visos programos metu, galimos papildomos 
konsultacijos el.paštu, telefonu ar kitomis nuotolinėmis 
priemonėmis.


• Programos pabaigoje - tolimesnės rekomendacijos ir 
ilgalaikiai patarimai.


• Programos trukmė: iki 3 mėnėsių, bet ne ilgiau kaip 15 
konsultacijos (gyvų ir virtualių) valandų.
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        kuo ji išskirtinė
RESET programa buvo sukurta siekiant atlikti savo darbą nuosekliai, kokybiškai ir nuo pradžios iki pabaigos. 
Kiekvienu atveju stengiamės pasiekti maksimalų rezultatą, kad gyventi su augintiniu jums taptų gerokai 
paprasčiau ir kiekviena diena kartu keltų kuo mažiau įtampos ir kuo daugiau džiaugsmo.  
 
Pagal RESET programą treneris visas kylančias problemas išgyvena kartu su jumis ir siūlo sprendimus realiu 
metu. Jeigu šuo nekontroliuojamai nuolatos šokinėja ant svečių - kviečiame svečius ir dirbame; jeigu šuo loja 
važiuodamas automobiliu - važiuojame automobiliu kartu ir dirbame. Jeigu šuo tampa nevaldomas prie kitų šunų 
- dirbame su atsivežtais šunimis ir einame kartu į parkus. Kaskart mokome jus vis geriau pažinti savo šunį ir primti 
geriausią sprendimą, bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje. Teisinga komunikacija yra didžiulė jėga. 
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        mokėjimas ir sąlygos

Programos apmokėjimo sąlygos: 


• Galite rinktis: mokėti už programą iš karto ( 15% mažesnė kaina - 425 Eur) arba dalimis (trys 
įmokos - galutinė suma 500 Eur).


• Pirmojo vizito metu yra pasirašoma paslaugų teikimo sutartis su nustatytais mokėjimo terminais, 
programos nutraukimo galimybėmis ir abipusiais įsipareigojimais bei teisėmis. Sutartis 
susipažinimui yra atsiunčiama kartu su registracijos patvirtinimu el.paštu.


• Programą klientas gali nutraukti bet kada neįvardinant jokios priežasties. Nutraukus programą yra 
atskaičiuojamas realus vizitų ir virtualių konsultacijų (jei tokių buvo) laikas. Standartinis valandinis 
elgesio korekcijos treniruotės/ konsutacijos įkainis - 55 Eur.
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D.U.K.
Ar keičiasi kaina, jeigu aš auginu kelis gyvūnus? 

Ne, kaina visiškai nepriklauso nuo ko, kiek gyvūnų jūs auginate.


Ar treniruočių metu būtina dalyvauti visiems šeimos nariams? 

Siekiant maksimaliai teigiamo rezultato, visų šeimos narių nuolatinis dalyvavimas treniruočių su treneriu 
metu yra pageidautinas. 


Susiduriu vos su 1 ar 2 problemomis. Ar tikrai man reikia visos programos? 

Ši programa buvo sukurta per ne vienerius metus praktikos, todėl galime atsakyti drąsiai - taip, tikrai 
reikia. Jeigu jau susiduriate su problemomis, tai nėra taip paprasta kaip gali pasirodyti iš šono. 99% 
atveju reikalingas kompleksinis problemos sprendimo būdas. Tai kas jums atrodo problema, iš tikrųjų 
dažniausiai tebūna gilesnių problemų (taip, ne vienos, o kelių) pasekmė. Todėl RESET programa jums 
leis atsipalaiduoti, nebeskaičiuoti turimų problemų ir potencialiai galimų treniruočių kiekio joms išspręsti 
ir susikoncentruoti į darbą ir rezultatus. Prieš pradedant RESET programą suprasti reikia tik vieną, kad 
probleminis šuns elgesys per savaitę neatsirado, tad naivu būtų tikėtis, kad per savaitę ar dvi pavyks 
viską išspręsti. Stebuklų nėra, greitų ir ilgalaikių rezultatų - taip pat. Eglesio korekcija tai procesas, o ne 
vienkartinis įvykis. Todėl jei jau pasirinkote RESET, jūs teisingame kelyje. Belieka išmokti pamėgti patį 
procesą, o rezultatai ateis savaime!


