PROTOKOLL

15.04.2017

ESLÜ erakorraline üldkoosolek
Koosoleku koht: Tallinnas, Vabaduse pst 50, 11615.
Osales 51 liiget isiklikult ja 139 liiget volituste kaudu. Kokku 190 häält.

PÄEVAKORD:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra
kinnitamine
2. Juhatuselt aru pärimine senise tegevuse osas
3. Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustus
4. Paus 15 min
5. Kõigi juhatuse liikmete ja juhatuse asendusliikmete tagasikutsumine
6. Uute juhatuse liikmete ja juhatuse asendusliikmete valimine
7. Toimkondade aruanded
Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2016
Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2016
Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2016
Majandustoimkonna tegevusaruanne 2016
8. Revisjonikomisjoni aruanne 2016
9. Majandusaasta 2016 aruanne ja selle kinnitamine
Audiitori järeldusotsus ESLÜ 2016.a majandusaruandele
10. Eeskirjade muudatusettepanekud
Aretuse erinõuded
Erinäituse statuudi muudatusettepanek 2017
Erinäituse statuudi muudatusettepanek 2 2017
ESLÜ Aasta Parima Tiitlivõistluse eeskirja parandusettepanekud
11. Revisjonikomisjoni liikme tagasiastumisavaldus
12. Uue revisjonikomisjoni liikme valimine
13. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust)

1.

Juhatuse liige Eve Pungas teeb ettepaneku:
a) Valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Felor Sepp, Terje Kütt, Külli Soo, Triin
Kalekin

Hääletuse tulemus:
Poolt 190
Vastu 0
Erapooletuid 0
Ühehäälselt kinnitatud häältelugemiskomisjon koosseisus Felor Sepp, Terje Kütt, Külli
Soo, Triin Kalekin

b) Valida koosoleku juhatajaks Meeli Puusepp
Hääletuse tulemus:
Poolt 190
Vastu 0
Erapooletuid 0
Ühehäälselt kinnitatud koosoleku juhatajaks Meeli Puusepp

c) Valida protokollijaks Merike Klement
Hääletuse tulemus:
Poolt 190
Vastu 0
Erapooletuid 0
Ühehäälselt kinnitatud protokollijaks Merike Klement

d) Kinnitada päevakord
Ettepanek saalist: muuta päevakorra järjekorda nii, et enne kuulata aruanded ja siis
anda hinnang juhatuse tööle. Uus punktide järjekord oleks 1; 7; 8; 9; 2; 3; 5; 6; 10;
11; 12 (ilma pausita p4, kuna algus venis).
Ettepanek saalist (Jaak Sõrmus): Meie poolt ka ettepanek, et kõigepealt võiks olla
juhatuse tagasikutsumise punkt ja alles siis uute juhatuse liikmete tutvustus
(vahetada punktid 3 ja 5).
Kas kinnitada päevakorra järjekord?
Hääletuse tulemus:
Poolt 76
Vastu 94
Erapooletuid 20
Otsus: päevakorra järjekord läheb muutmisele.

Ettepanek 1: alustada punktidest 7; 8; 9 (aruandlus)
Hääletuse tulemus:

Poolt 171
Vastu 0
Erapooletuid 19
Otsus: päevakorra järjekord läheb muutmisele ja lõplik järjekord on
1; 7; 8; 9; 2; 3; 5; 6; 10; 11; 12

Ettepanek 2: vahetada punktid 3 ja 5 (uute juhatuse liikmete tutvustus ja juhatuse
tagasikutsumine)
Jaak Sõrmus: loobume sellest ettepanekust ja hääletusele ei pane.

Meeli Puusepp: teen ettepaneku kehtestada ajalimiit küsimustele ja vastustele.
Küsimuse esitamiseks on aega maksimaalselt 1 minut ja vastusele aega maksimaalselt
3 minutit. Triin Kalekin võtab aega.
Kes on poolt, et limiteerida sõnavõtte?
Hääletuse tulemus:
Poolt 151
Vastu 31
Erapooletuid 8
Otsustati kehtestada ajalimiit küsimustele ja vastustele. Triin Kalekin võtab aega.

7.

Toimkondade aruanded
a) Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2016
Meeli Puusepp alustab Koolitustoimkonna tegevusaruande tutvustamist.
Kuna aruanded on pikad, siis kas te soovite selle ettelugemist või on kõik sellega
tutvunud?
Taimo Kikkas: aruandega oleme tutvunud, aga sooviks teada, kes on need inimesed
selle töö taga, tahaks üks kord neile ka plaksutada.
Meeli Puusepp: koolitustoimkonda juhib Eve Pungas, Külli Soo ja Meeli Puusepp
tegelevad võistuste korraldamise ja kohtunike otsimisega. Tublid jäljekoordinaatorid
on Mare Adermann, Katrin Kressel, Maret Tanissaar. Inimesi, kes aitavad, on tegelikult
veel rohkem.

b) Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2016
Rain Heinsoo tutvustab näitusetoimkonna tegevusaruannet ja abilisi (Triin Kalekin,
Merike Klement, Agle Oissar, Eve Pungas, Silja Malmberg, Veiko Väljas) – abilisi on
tegelikult veel.

Vahepeal lahkub koosolekult Antti Kangro, kes annab volituse Jaanika Ole´le.

c) Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2016
Lea Tõnismäe tutvustab Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruannet. Küsimusi ei
ole.

d) Majandustoimkonna tegevusaruanne 2016
Eve Pungas tutvustab majandustoimkonna aruannet. Edastab suured tänud
meeskonnale.
Jaak Sõrmus: Kuidas nende ürituste eelarvetega on? Ütlete, et teete eelarveid, aga
kusagil kodulehel neid väljas pole?
Eve Pungas: Neid ei ole väljas.
Jaak Sõrmus: kas liikmeid neid küsida saavad?
Eve Pungas: liikmed saavad neid küsida ja kohapeal tutvuda, aga avalikult neid välja
ei panda.
Rain Heinsoo: siin on põhjus ka sponsorites, kes on palunud, et ühtegi toetussummat
kusagil avalikult ei kajastataks.
Jaak Sõrmus: selge, vastus ammendav.

8.
Meeli

Revisjonikomisjoni tegevusaruanne 2016
Puusepp

tutvustab

revisjonikomisjoni

tegevusaruannet.

Meeli Puusepp: olen ise ka revisjonikomisjoni liige ning kuna palju küsimusi oli
tekkinud majandusaasta aruande vormistamise kohta, siis sai tellitud audiitor AlarAnts Smirnovi poolt ülevaatus. Järeldusotsus on ka kodulehel üleval. See on üsna
klassikaline: nad ei arva, et midagi oleks valesti. Rõhutan, et see pole audit, vaid
ülevaatus. ESLÜ-l on väga hea majandusseis. Netovara on 6189 eurot. Olen olnud
revisjonis vahedega ca 10 aastat, aga nii tugevat majandusseisu ei mäletagi. On olnud
ka suuri miinuseid, kuigi enamasti on seis olnud nullilähedane. Siinkohal soovin esile
tuua juhatuse tugevat tööd, kes on hankinud nii häid sponsoreid, kellele ESLÜ teeb
reklaamiarveid ja promob nende kaubamärke. Peasponsor on ProPlan.
Oleme teinud juhatusele ka ettepanekuid. Juhatuse koosolekud peaksid toimuma
regulaarsemalt, juhatuse koosolekute protokollid peaksid ilmuma kodulehele, eelarved
peaksid olema paremini koostatud. Ajakiri võiks jätkata ilmumist, kuna see liidab
inimesi ja annab infot ühingus toimuvast. Võiks ilmuda näiteks 2 numbrit, suvel ja
jõulude paiku. Kodulehe osas annab infot Rain.

Rain

Heinsoo:

mingi

hetk

on

plaanis

teha

uus

koduleht

koos

eraldiseisva

andmebaasiga. Praegu on need kaks asja omavahel seotud. Hiljuti läksime üle uuele
platvormile ja sealt ka segadus linkides.
Meeli Puusepp: Veebmaster on Helve Käro, palun andke talle teada kui midagi on
valesti või ei avane. Infot võib anda ka meilile info@saksalambakoer.ee
Lisaks tegime ettepaneku korrastada kennelite blokk kodulehel, näiteks lükata eraldi
lehele kennelid, kus 5 aastat ei ole pesakondi olnud. Kasvatajate ettepanekud
oodatud. Kokkuvõttes leiab revisjonikomisjon, et juhatus on teinud head tööd.
Elen Annuk: kas ESLÜ-l on raamatupidamise eeskiri ja kuidas sellega saab tutvuda?
Meeli Puusepp: ESLÜ-l on raamatupidamise siseeeskiri nagu igal firmal ja sellega saab
tutvuda majandustoimkonnas.
Elen Annuk: aga miks seda ei ole kodulehel?
Meeli Puusepp: neid ei panda kodulehele, selle nimi on siseeskiri.
Eve Pungas: aga see on täiesti olemas, allkirjastatuna.
Elen Annuk: millised on revisjonikomisjoni ülesanded? Kas jälgite ka eelarvete täitmisi
ja siseeskirjade täitmist?
Meeli Puusepp: ikka jälgime. Eelarveid konsulteeritakse meiega tihedalt. Tegemist on
siiski vabatahtliku tööga.
Elen Annuk: kas kontrollite ka inventari korrasolekut, kasutust? Kui tihti?
Meeli Puusepp: ikka, inventuur on korra aastas. Nimekiri läheb revisjonikomisjonile.
Maris Jätsa: kus seda ESLÜ inventari üldse hoitakse? Kas nimekiri on olemas?
Meeli Puusepp: põhiliselt Tagadil, aga jooksvalt on ta olnud ka nende käes kes
parasjagu seda kasutavad. Nimekiri on Eve Pungasel.

9.

Majandusaasta aruanne 2016

Piret Oper: kellele ja mis intressiga anti laenu?
Eve Pungas: MTÜ 4 Käppa, intressiga 6% aastas.
Piret Oper: mis selle eesmärk oli?
Eve Pungas: eesmärk oli MTÜ 4 Käpa vabade vahendite puudus, et osta auhindu.
Piret Oper: miks te arvate, et see ei võiks käia läbi üldkoosoleku ja seda võikski
juhatus nagu ise otsustada?
Eve Pungas: üldkoosolek on korra aastas.
Meeli Puusepp: see on põhikirjas kirjas, mis on üldkoosoleku ja mis juhatuse enda
pädevuses.
Jaan Kotkas: mina saan aru, et anti laenu. Kui palju see kogusumma oli? Kas kõiki
lepinguid ei saa panna avalikult välja? Need on konfidentsiaalsed?

Meeli Puusepp: ei saa kindlasti, lepingud on konfidentsiaalsed.
Eve Pungas: summa oli 1600 eurot ja 6% intressiga.
Meeli Puusepp: on see tänaseks tasutud?
Eve Pungas: jah, koos intressiga.
Jaak Sõrmus: kas kohapeal tutvuda saab?
Eve Pungas: saab, välja ei anta.
Martti Grüner: Juhatuse pädevuses ongi sellised asjad, kui see kellelegi ei meeldi,
saab alati aru pärida, aga ei ole korrektne küsida, miks ei ole selline info avalik.
Selleks meil ongi juhatus, kes selliseid otsuseid teeb. Igat rahaliigutust liikmetega
konsulteerida ei ole mõistlik.
Signe Tiitso: minul on küsimus seoses raamatupidamise algdokumentidega. Kas hotelli
Dzingel majutusarved Andrei Sevtsenko majutamise kohta on raamatupidamises
kuludokumentidena olemas?
Eve Pungas: Minule helistas neljapäeval hotelli Dzingel müügijuht ja küsis minu käest,
mis toimub? Keegi Signe Tiitso on käinud raamatupidamises nõudmas arveid Ukraina
kodaniku Andrei Sevtsenko kohta. Mis õigusega? Andrei Sevtsenko eest maksab
majutusarveid eraisik.
Kommentaarid saalist: see on ju kriminaalkorras karistatav tegevus, teise eraisiku
kohta andmeid koguda? Tegemist on ebaseadusliku jälitustegevusega.
Eve Pungas: kui sul on küsimusi, mis puudutavad ESLÜ poolt makstavaid hotelliarveid
(Andrei Sevtsenko), siis pead sa pöörduma ESLÜ juhatuse või revisjonikomisjoni
poole, mitte ei lähe otse teenusepakkuja juurde selliseid asju küsima. Täpustan nii
palju, et ESLÜ on maksnud Andrei Sevtsenko eest majutuse 1 öö, kuna ta töötas
augustis 2016 ESLÜ meistrivõistlustel. See on ka kõik.
Küsimus saalist: miks ajakirja kulu on 2016. aastas kui ajakirja ei ilmunud?
Meeli Puusepp: 2015 ajakirja viimane number ilmus 2016 jaanuaris, jäime ilmumisega
hiljaks.
Piret Oper: 2015 ilmus 3 numbrit, miks 2016 kulud ühe ajakirja eest on poole
väiksemad?
Meeli Puusepp: 2016 jaanuaris tuli välja 2015.a. topeltnumber, enne seda tuli 2015
ainult 1 number. Sealt tulebki see vahe.
Signe Tiitso: tabel 11, miks muud kulud on jäetud lahti kirjutamata? Nii suur summa.
Eve Pungas: siin on erinevad väikesed kulud kokku võetud, lisaks kohtunikutasud,
wusvi tasu, sv liikmemaks, tagadi platsi jaoks tehtud väikesed kulutused jne.
Jaak Sõrmus: osalustasud näitustelt, katalooge sirvides ei ole erinevus suur, aga
aastate lõikes on osavõtutasude summad nii erinevad.
Ene Sikk: registreerimistasude erinevus oleneb liikmetest-mitteliikmetest, ajast, mil
registreerutakse.

Jaak Sõrmus: kas projektiaruandes on see näha?
Eve Pungas: rahaline pool on ikka jah aruandes olemas, aga välja toodud ei ole koerte
arv ja kes mis summa maksnud on registreerimisel.
Maris Jätsa: millised rendid makstakse ja millised lepingud on Tagadi platsiga ESLÜ-l?
Eve Pungas: ESLÜ ei maksa mitte midagi Tagadi platsi kasutamise eest ja kokkulepped
platsi kasutamiseks on omanikuga suusõnalised.
Maris Jätsa: aga miks suusõnalised?
Meeli Puuseppp: kuna see on eraisikust omaniku soov. See on tema maa ja tema
otsus.
Rain Heinsoo: suusõnaline leping on Eesti Vabariigis leping ja küsiksin vastu, et mis
sinul ESLÜ liikmena on selle vastu, et saad Tagadi platsi tasuta kasutada? Saaksin
küsimusest aru, kui maksaksime iga kuu platsi eest renti, aga seda ju ei ole.
Maris Jätsa: täna ma võin minna, aga ma ei tea kas ma homme võin minna.
Rain Heinsoo: aga see on ju iga asjaga nii? Oletame, et ESLÜ-l on täiesti oma plats ja
võimulolev juhatus on otsustanud, et see on liikmetele tasuta. Kui järgmine võimule
tulev juhatus ütleb, et see ei ole enam tasuta, siis nii ongi. Ei oma tähtsust, kelle oma
on plats kui tingimused võivad iga kell muutuda.
Maris Jätsa: omab ikka küll tähtsust, kelle oma on, vähemalt minu ja väga paljude
teiste jaoks.
Ene Sikk: ühelgi ühingul ei ole oma platsi.
Meeli Puusepp: on sul ettepanekuid Maris selle platsi kohta?
Liina Sepp: minul on ühe inimese küsimus, kes palus küsida, kas Tagadi platsi
arendusega tegeleb Rain Heinsoo, kasutades MTÜ 4 Käppa?
Rain Heinsoo: platsi arendusega tegeleb siiski omanik. Maja ehitab omanik.
Meeli Puusepp: võtame selle Tagadi platsi teema kokku – plats kuulub eraisiku(te)le.
Nemad lubavad seda platsi kasutada ESLÜ-l, see on suuline kokkulepe ja omanikud ei
soovi kirjalikku lepingut. ESLÜ võib seda platsi reklaamida kui ESLÜ platsi. Kulud
kannab MTÜ 4 Käppa (niitmine, valgustus). Võistluste ajal tehtud kulusid on kandnud
ESLÜ ja osaliselt kannab omanik ise ka valgustuse kulusid.
Rain Heinsoo: tõmbame võrdluse EKSL-ga. Harku karjäär võib igal hetkel öelda, et nad
enam ei rendi – ja nii ongi.
Maris Jätsa: aga kui sul on toimiv leping. See on nüüd selge, et me ei tea kas see
plats homme on, see sai nüüd kinnitust.
Meeli Puusepp: mis see alternatiiv oleks? Kui pole kirjalikku lepingut, siis platsi üldse
mitte võtta?
Maris Jätsa: kas ei ole võimalust siis ESLÜ-l leida ja osta enda platsi?
Meeli Puusepp: aga leidke ESLÜ-le see plats. Kui leiate sama hea platsi, siis on ju
super.

Eve Pungas: kas parem on rentida ja raha maksta kui saada tasuta plats?
Rain Heinsoo: iga rendilepingu puhul võidakse mulle samamoodi öelda kas kuu või
maksimaalselt 3 kuud ette, et leping lõppeb.
Maris Jätsa: eeskujuks võime võtta Articuse, ma arvan. Ei ole ka suur organisatsioon,
aga neil on kõik olemas.
Rain Heinsoo: olgem nüüd ausad, Articuse platsi omanik ei ole ju Articus vaid
omakorda Articuse omanikud? Täpselt sama seis.
Koosolekult lahkub Jaanika Aruaas kell 15.48 ja volitas enda eest hääletama Liina
Seppa.
Elen Annuk: mina tahaksin küsida MTÜ 4 Käppa kohta, kogu aeg räägitakse sellest 4
Käpast, võib-olla seletaksite lahti, mis organisatsioon see 4 Käppa on?
Meeli Puusepp: mina olin ESLÜ juhataja kui see MTÜ 4 Käppa tehti. Sel ajal jäi ESLÜ
ilma sponsorita ja keegi ei olnud nõus meile auhindadeks koeratoitu andma. Nõuti
panust müügi näol. Kuna ESLÜ ei ole ega saa olema kaubandusorganisatsioon, siis
mõtlesime tükk aega, kuidas seda lahendada. ESLÜ pidi jääma siiski tõuühinguks.
Kaubandustegevusega oleks kaasnenud ka kohustus registreeruda KM kohuslaseks,
praegusel juhul on KM kohuslane MTÜ 4 Käppa. MTÜ asutajateks olime mina ja Eve
Pungas eraisikutena ja Rain Heinsoo asus MTÜ-d juhtima.
Rain ja Katriin müüvad Pro Plani toitu ja ESLÜ jaoks kvalifitseerub see müügina, mis
tagab üritustele auhinnad.
Martti Grüner: kas oleme õigesti aru saanud, et MTÜ 4 Käpa ja Pro Plani näol on
tegemist partneritega, kelle kaudu on võimalik saada koeratoitu ja sponsorlust. Need
on kaks eraldiseisvat juriidilist isikut, kellel ei ole mingit pistmist ESLÜ-ga?
Rain Heinsoo: põhimõtteliselt küll.
Martti Grüner: kui MTÜ 4 Käppa ära kaob, siis ei saa lihtsalt sealt Pro Plani sponsorlust
ja koeratoitu?
Rain Heinsoo: igal ühel on võimalus müüa, 4 Käppa ei puutu ju üldse asjasse. Võite
otse võtta Pro Planilt toitu, mitte keegi ei keela.
Tatjana Tsernjakova: Kuulasin seda teemat ja minul on küsimus, kas keegi varastab
raha?
Ants Ruven: ei, me ei süüdista kedagi.

Meeli Puusepp teeb ettepaneku panna hääletusele majandusaasta aruanne.
Hääletuse tulemus:
Poolt 150
Vastu 33
Erapooletuid 7
Otsustati kinnitada majandusaasta aruanne.

2 Juhatuselt aru pärimine senise tegevuse osas

Piret Oper: 18.04.2015 valis üldkoosolek juhatuse, aga kandeavaldus äriregistrile
esitati ca 230 päeva hiljem. Registrisse tuleb info esitada hiljemalt 60 päeva jooksul.
Miks nii hilja? Ja miks volituste aeg oli pikem kui 3 aastat?
Meeli Puusepp: selle küsimuse oleks pidanud esitama eelmisel üldkoosolekul, me
räägime siin praegu 2016. aastast.
Piret Oper: vahet ei ole.
Meeli Puusepp: on küll vahe. Palun järgmine küsimus mis puudutab 2016. aastat.
Maris Jätsa: ESLÜ on suur organisatsioon liikmete arvult, aga ta ei oma mitte midagi.
Inventar on rämps, lepinguid ei ole, isegi Tagadi plats ei ole ESLÜ oma. Mitte midagi ei
ole. Kas juhatus ja liikmed ei arva, et selline suur organisatsioon võiks midagi omada?
Praegu ma tunnen, et kõik on õhk, me ripume õhus.
Veiko Väljas: räägi palun ainult iseenda eest, ei ole vaja kasutada „meie“ vormi, kui
ainult sina midagi arvad. Meie seda arvamust ei jaga.
Urve Lageda: see oli mõned aastad tagasi kui ma ise seisin üldkoosolekul ja palusin
inimesi, et ärme tee ühingust riiulifirmat. Mitte keegi ei tahtnud tulla juhatusse ja teha
tasuta tööd. Ühing oli 70000 eesti krooniga miinuses. Mitte keegi ei soovinud ühingu
heaks tööd teha. Nüüd me seisame siin, ühing toimib, raha on piisavalt, suur töö on
ära tehtud ja meilt nõutakse, miks ühing ei oma midagi. Missugused on teie panused?
Tõstke käsi, kellel on tegelikult midagi halvasti. Et te pole saanud korralikult näitustel
käia. Et te pole saanud korralikult võistlustel käia. Tõstke käsi, kellel see nii on?
Eve Pungas: mida peaks ühing omama?
Rain Heinsoo: mul on olemas Purina Pro Planilt kiri, kus nad ütlevad, et kuna neil ei
ole allkirjaõiguslikku isikut, siis nad ei sõlmi Eesti pinnal mitte ühtegi sponsorlepingut.
Kui keegi väidab, et tal see on siis see ei vasta tõele.
Küsimus saalist: mida peaks üks tõuühing üldse peale inventari omama?
Maris Jätsa: maad. Üks asi on see, et oma treeningplats peaks olema.
Vastus saalist: Tallinna lähiümbruses 20 km raadiuses ei saa 6000 euro eest mitte
midagi.
Maris Jätsa: ikka saab küll.
Rain Heinsoo: mina leian, et praegu me oleme leidnud väga mõistlike lahendustega
väga korraliku treeningplatsi oma liikmetele. Ma olen üllatunud, et mõnda liiget lausa
segab see, et seal saab käia treenimas.

3.

Uute juhatuse liikmekandidaatide tutvustus

Meeli Puusepp: kas meil on uude juhatusse liikmekandidaadid, et saaksime otsustada,
kas jätkab vana juhatus või tuleb uus juhatus?
Meeli Puusepp: kas soovib keegi kandideerida? Paneme nimed tahvlile kirja.
Agle Oissar: mina võin kandideerida uue loodava haru alla kutsikad ja järelkasv.
Kairi Viherpuu: mina võin ka kandideerida. Arvan, et koolituse alla.
Liina Sepp: võiks olla selline struktuur, et igal juhatuse liikmel on 5 toimkonna liiget,
kes alluvad igaüks oma juhatuse liikmele.
Meeli Puusepp: see toimib praegu samuti nii. Kes soovib veel kandideerida?
Tundub, et tohkem kandidaate ei ole. Meil on kaks kandidaati.
Eve Pungas: palun tutvustage end.
Agle Oissar: olen ESLÜ liige sellest ajast kui mul on olnud saksa lambakoer. Olen olnud
alati juhatusel abis. Olen nõus jätkama vana juhatuse aitamisega ja aitama ka uut
juhatust. Igapäevaselt tegelen kutsikatega klubi Ipson all.
Kristiin Keernik: mis sa plaanid ESLÜ-s muuta või juurde tuua?
Agle Oissar: kutsikad on jäänud nurga taha, kutsikanäituseid ei toimu juba ammu, ei
ole olnud pikalt seminare kutsikaomanikele.
Kristiin Keernik: mis sind takistab seda kõike praegu tegemast?
Agle Oissar: miski ei takista, sest seda ei olegi ju praegu. Kõik toimib nii nagu toimib.
Tegelen kutsikatega kogu aeg, võin seda ka ESLÜ all teha. Olen tegelenud kutsikatega
10 aastat.
Tatjana Tsernjakova: kui te olete ise kasvataja, siis kui palju teil pesakondi on olnud ja
kui palju te nendega tegelete?
Agle Oissar: kaks pesakonda.
Tatjana Tsernjakova: ainult kaks pesakonda? Te saate sellest aru, et ESLÜ-s te peate
tasuta tööd tegema hakkama?
Agle Oissar: jah, ma saan aru, võin ka tasuta tööd teha.
Meeli Puusepp: palun võtame teise kandidaadi ka.
Kairi Viherpuu: mina sain esimese koera 32 aastat tagasi, esimene treener oli mul
Tatjana Tsernjakova. Sellst ajast peale on mul alati saksa lambakoer olnud.
Korralduslikult olen ühingut aidanud kas jälge teha või muudes asjades aidata.
Juhatuses sooviksin tegeleda koolituse ja võistluste osaga.
Urve Lageda: mis sa paremini teeksid kui praegune juhatus?
Kairi Viherpuu: üks punkt mis mulle pähe tuli, on see, et eksameid ei ole meil ette
planeeritud.
Vastus saalist: kalenderplaan on ju väljas.
Eve Pungas: me ei saa ennustada, kuna me ei tea kunagi pool aastat ette, millal
osalejad tuleks. 30 päeva ette on see lihtsam.

Tatjana Tsernjakova: EKL KKK arvab, et ESLÜ tühistab juba praegu liiga tihti
eksameid. Kui eksamid oleksid aastaks ette kalendrisse pandud, oleks asi veel halvem.
Seda ei saa teha!
Kristiin

Keernik:

Kairi,

mida

sa paremini

teeksid?

Mis oleks sinu

funktsioon

järgnevateks aastateks juhatuses?
Kairi Viherpuu: ma arvan, et ei hakkaks siin pikemalt seletama.
Veiko Väljas: just praegu on see koht, kus peaks seletama.
Kairi Viherpuu: küsimus on selles, et kuidas koerte arvu suurendada võistlustel ja
eksamitel. Kui me hakkaks seda siin arutama, siis me jääksimegi siia. Kasvõi see
näide, et teeme oma treeningplatsil võistluseid, mis ei ole halb idee kokkuhoiu mõttes,
aga koerad on selle platsiga harjunud. See langetab taset. Trenniplatside ja koolitajate
info võiks olla kättesaadav.
Tatjana Tsernjakova: aga see info on ju avalikult väljas!
Meeli Puusepp: kodulehel on kõik olemas.
Kell 16.44 lahkuvad koosolekult Ants Ruven, Riina Ruven, Piret Oper. Volitavad end
esindama Elen Annuki. Koosolekule jääb 172 häält.
Agle Oissar: loen ette Anu Oksa küsimuse – ESLÜ meistrikad on kõik kinnised ja ei
lähe EKL parimate arvestusse
Meeli Puusepp: ei ole, ainult IPO ja FH on kinnised. KK on ju lahtine.
Agle Oissar: Kas saaks teha EKL-KKK-ga mingit koostööd, et need läheksid ka sinna
arvesse?
Urve

Lageda:

Saksa

lambakoerte

meistrivõistlused

on

saksa

lambakoerte

meistrivõistlused. Kogu maailmas on see tõu põhine.
Tatjana Tsernjakova: EKL KKK esindajana ütlen, et meil pole selles suhtes mingeid
pretensioone. Need on kvalifikatsioonivõistlused saksa lambakoerte MM-idele ja see on
normaalne, et need on ainult oma tõule.

5

Kõigi juhatuse liikmete ja juhatuse asendusliikmete tagasikutsumine

Meeli Puusepp: kes on selle poolt, et praegune juhatus tagasi kutsuda koos
asendusliikmetega?
Hääletuse tulemus:
Poolt 0
Vastu 165
Erapooletuid 7
Otsustati praeguse juhatuse liikmeid ja asendusliikmeid mitte tagasi kutsuda ja seega
jääb ka vahele koosoleku päevakorra punkt 6 (Uute juhatuse liikmete ja juhatuse
asendusliikmete valimine).

Kell 16.53 lahkub Maris Jätsa. Koosolekule jääb 171 häält.

8.

Eeskirjade muudatusettepanekud

10.1 Aretuse Erinõuded.
Eve Pungas selgitas, et aretuse erinõuete kehtivust on tarvis pikendada, kuna need
kehtivad selle aasta lõpuni. Kuna mingeid muudatusettepanekuid tulnud ei ole, võiks
samad nõuded pikendada järgnevaks 3-ks aastaks.
Hääletuse tulemus:
Poolt 164
Vastu 0
Erapooletuid 6
Otsustati: pikendada aretuse erinõudeid järgnevaks 3-ks aastaks.

10.2 Erinäituse statuudi muudatusettepanek 1 2017

Monika Rusing teeb pääste tutvustuse, IPO-R esitluse ja esineb ettepanekutega
eeskirjade täienduste kohta.
Ettepanek:

Muuta p.3.2 ning p. 4.1.1 sõnastust (lisada IPO-R koolitustulemus).

Kehtiv versioon p.3.2.:
3.2. Koera registreerimisel kasutusklassi peab olema täidetud vähemalt üks alljärgnevatest nõuetest:
kuulekuskoolitus 1. aste;
aretuskontroll;
- töökatse tulemus, mis on kehtiv koera elukohamaal erinäitusel kasutusklassi
registreerimisel;
rahvusvaheliselt tunnustatud töökatse tulemus (IPO, SchH, VPG vm).
Uus sõnastus p.3.2.:
3.2. Koera registreerimisel kasutusklassi peab olema täidetud vähemalt üks alljärgnevatest nõuetest:
kuulekuskoolitus 1. aste;
aretuskontroll;
- töökatse tulemus, mis on kehtiv koera elukohamaal erinäitusel kasutusklassi
registreerimisel;
rahvusvaheliselt tunnustatud töökatse tulemus (IPO, SchH, VPG, IPO-R vm).
Hääletusele pannakse punkti 3.2 muudatusettepanek. Hääletuse tulemus:
Poolt 165
Vastu 0
Erapooletuid 6
Otsustati kehtestada p 3.2 uus sõnastus vastavalt ülaltoodud ettepanekule.

Kehtiv versioon p.4.1.1:

4.1.1. VORZÜGLIGH – AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda vaid Eesti Saksa Lambakoerte
Ühingu pea- erinäitusel kasutusklassi koerale, kes on saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb
lahti“ , kel on olemas kehtiv a retuskontrolli (Körung) tulemus ja kes VA- hinde omistamisel omab
koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG)
vähemalt
esimeses
astmes
(IPO1/SchH1/VPG1).
Uus sõnastus p.4.1.1.:

4.1.1. VORZÜGLIGH – AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda vaid Eesti Saksa Lambakoerte
Ühingu pea- erinäitusel kasutusklassi koerale, kes on saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb
lahti“ , kel on olemas kehtiv a retuskontrolli (Körung) tulemus ja kes VA- hinde omistamisel omab
koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG)
vähemalt
esimeses
astmes
(IPO1/SchH1/VPG1) või IPO-R koolitusalal vähemalt A-taseme tulemust.
Hääletusele pannakse punkti 4.1.1 muudatusettepanek. Hääletuse tulemus:
Poolt 165
Vastu 0
Erapooletuid 6
Otsustati kehtestada p 4.1.1. uus sõnastus vastavalt ülaltoodud ettepanekule.

10.2 Erinäituse statuudi muudatusettepanek 2 2017

Rain Heinsoo teeb ettepaneku muuta erinäituse statuuti, lisades sinna punkti 8.7., mis
võimaldab kohtuniku poolt hinnatavate koerte arvu suurendada.

Ettepanek:
8.7. SV kohtunik võib hinnata päevas mitte rohkem kui 110 eksponenti, v.a.
vääramatu jõu puhul (teise kohtuniku haigestumine, ära jäänud lennu vmtaolise
tõttu).

Ettepanek:
Punktis 8.7 välja toodud eksponentide arvu muutmise läbirääkimisteks EKLiga on
volitus juhatusel.
Hääletusele pannakse ettepanek punkti 8.7 lisamiseks. Hääletuse tulemus:
Poolt 165
Vastu 0
Erapooletuid 6
Otsustati lisada p 8.7 ülaltoodud sõnastuses.

Kell 17.19 lahkub Karl-Robert Mägi. Koosolekule jääb 170 häält.

8.2

ESLÜ aasta Parima Tiitlivõistluse Eeskirja parandusettepanekud

Ettepanek: Lisada ESLÜ aasta parima arvestusse uue kategooriana ESLÜ Aasta Parim
Otsingukoer ning muuta vastavalt eeskirja punktide numeratsiooni:
Üldosa p.1.2 lisada p.9
9. ESLÜ Aasta parim otsingukoer
Muuta numeratsiooni 10-16 vastavalt tehtud muudatustele
10. ESLÜ Aasta parim IPO koer
11. ESLÜ Aasta parim universaalne koer
12. ESLÜ Aasta parim veteran
13. ESLÜ Aasta parim pikakarvaline veteran
14. ESLÜ Aasta parim näitusekoerte kennel
15. ESLÜ Aasta parim töökoerte kennel
16. ESLÜ Aasta parim universaalkoerte kennel

Lisada punktitabelisse 2 juurde IPO-R vastavalt:

Võistlusklass

E

A

B

1.

30

70

100

2.

25

60

90

3.

20

50

80

4.

15

40

70

5.

10

30

60

100

150

VH

35

90

125

H

30

80

100

70

75

KOHAPUNKTID

HINDEPUNKTID
V

40

R

25

4. NÕUDED VÕISTLUSTELE
Täiendada

punkti

4.1.,

lisades

juurde:

ning

IRO

(International

Rescue

Dog

Organisation) Maailma Meistrivõistlustelt (MM)

Punkti 4.1. uus sõnastus:
4.1. ESLÜ Aasta parima KK koera, jäljekoera, otsingukoera, IPO koera, universaalse
koera ja veterani arvestusse lähevad tulemused ESLÜ ja ESLÜ juhatuse otsusega
tiitlivõistluse

punktiarvestusse

kaasatud

võistlustelt,

Eesti

Meistrivõistlustelt,

Ülemaailmse Saksa Lambakoerte Ühingute Liidu (Weltunion der Schäferhundvereine,

WUSV)

ning

Rahvusvahelise

Künoloogia

Föderatsiooni

(Fédération

Cynologique

Internationale, FCI) Maailma Meistrivõistlustelt (MM) ning IRO (International Rescue
Dog Organisation) Maailma Meistrivõistlustelt (MM).

Täiendada punkti 4.2., lisades juurde: või IRO (International Rescue Dog Organisation)
kohtunikud

Punkti 4.2. uus sõnastus:
4.2. ESLÜ juhatus kaasab arvestusse ainult need võistlused, mille kohtunikeks on Eesti
Kennelliidu (EKL), Rahvusvahelise Künoloogia Federatsiooni (Fédération Cynologique
Internationale, FCI) või Saksamaa Saksa Lambakoerte Ühingu (Verein für Deutsche
Schäferhunde, SV) kohtunikuD või IRO (International Rescue Dog Organisation)
kohtunikud.

Täiendada punkti 4.8. algust, lisades juurde: „või IRO MM-l“
Punkti 4.8. alguse uus sõnastus:
4.8. FCI IPO MM-l või IRO MM-l saavutatud tulemus annab punkte alljärgnevalt:

Lisada juurde punktid 7.1. ja 7.2. alljärgnevas sõnastuses:
7.1. ESLÜ Aasta parima otsingukoera arvestuses võistluste tulemuste eest antavaid
punkte arvestatakse punktitabeli 2 ja käesoleva eeskirja punkti 4.5 põhjal.
7.2. Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust FCI rahvusvahelise otsingukoerte
eksami (FCI/IRO) võistlustelt.

Muuta numeratsiooni 8 – 15 vastavalt tehtud muudatustele.

Täiendada punkti 9.1. otsingukoera lisamisega parima universaalse koera arvestusse.
Punkti 9.1. uus sõnastus:
9.1. ESLÜ Aasta parima universaalse koera arvestuses osalevad kõik koerad, kellel on
tulemus ESLÜ Aasta Parima Näitusekoera arvestuses ja vähemalt ühes kategoorias
võistluste arvestuses (ESLÜ Aasta Parim KK, Jälje-, Otsingu- või IPO koer).

Koosolek soovis kõiki eelpooltoodud muudatusi koos hääletada.
Hääletuse tulemus:
Poolt 164
Vastu 0
Erapooletuid 6

Otsustati: muuta Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu Aasta Parima Tiitlivõistluse eeskirja
vastavalt ülaltoodud muudatusettepanekutele.

8.3

ESLÜ aasta Parima Tiitlivõistluse Eeskirja parandusettepanekud - 2

Ettepanek: muuta ESLÜ aasta parima tiitlivõistluse eeskirja punkti 4.3.

Kehtiv versioon p. 4.3:
4.3. ESLÜ võistlustel arvestatakse kohapunkte saksa lambakoerte omavahelise paremusjärjestuse alusel.
Uus sõnastus p.4.3.:
4.3. Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel võivad rahvusvaheliste koolitusalade
kõrgeimas astmes osaleda vaid saksa lambakoerad; muudel ESLÜ poolt korraldavatel
võistlustel (k.a. rahvuslike alade meistrivõistlustel) määrab võistlustel osalemise tingimused
ühingu juhatus oma otsusega;

Hääletuse tulemus:
Poolt 164
Vastu 0
Erapooletuid 6
Otsustati: muuta Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu Aasta Parima Tiitlivõistluse eeskirja
vastavalt ülaltoodud muudatusettepanekule.

11.

Revisjonikomisjoni liikme tagasiastumisavaldus.

Heli Vaab on esitanud avalduse revisjonikomisjoni liikme kohalt tagasiastumiseks.
Hääletuse tulemus:
Poolt 164
Vastu 0
Erapooletuid 6
Otsustati saata rahuldada Heli Vaabi avaldus.

12. Uue revisjonikomisjoni liikme valimine

Meeli Puusepp: teen ettepaneku anda üles revisjonikomisjoni kandidaadina Triin
Kalekin, kes on selleks ka oma nõusoleku andnud.
Hääletuse tulemus:
Poolt 164
Vastu 0
Erapooletuid 6

Otsustati kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Triin Kalekin.

Meeli Puusepp: Sellega on ESLÜ erakorralise üldkoosoleku ametlik osa lõppenud.

Signe Tiitso: ma ei ole küll oma sõnavõttu registreerinud, kuid kas ma tohin pidada
KOV-ga

läbirääkimisi,

et

ESLÜ

saaks

Tallinna

või

Tallinna

lähiümbrusesse

treeningplatsi, mida kasutusele võtta?
Meeli Puusepp: ikka võid uurida, kõik on sellega nõus.

Meeli Puusepp: revisjonikomisjoni liige Maris Luberg on kirjutanud ühingu liikmetele
pöördumise ja palus mul selle ette lugeda.
Meeli Puusepp luges ette Masris Lubergi pöördumise, milles Maris väljendas oma
soovi, et ühing suudab leida konsensuse ning hoolimata valimistulemusest ühtselt ning
uue energiaga edasi tegutseda.

Koosolek lõppes kl 17.50

Koosolekut juhatas:

Protokollis:

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Meeli Puusepp

Merike Klement

