ESLÜ üldkoosoleku protokoll nr 1/2006
4.05.2006 – Tallinn
21:30-23:04
18:30-21:30 häälte registreerimine ja kohalolijate kontroll.
Esindatud 260 ühingu liiget, neist 205 volitustega.
LISA 1: registreerimislehed (2 eksemplari)
LISA 2: 205 volitust

Päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine,
päevakorra kinnitamine
2. ESLÜ juhatuse esimehe aruanne
3. ESLÜ juhatuse toimkondade aruanded
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. ESLÜ 2005. a. majandusaasta aruande kinnitamine
6. ESLÜ põhikirja muudatus- ja täiendusettepanekute kinnitamine
7. ESLÜ aretuskontrolli reguleerivate normdokumentide muudatus- ja
täiendusettepanekute kinnitamine
8. ESLÜ saksa lambakoerte pesakondade ülevaatuse juhendi ja pesakonna
ülevaatusprotokolli kinnitamine
9. ESLÜ
aasta
parimate
punktiarvestuse
muudatusettepanekute
kinnitamine
10. ESLÜ erinäitusel varrukakatse läbiviimise korra kinnitamine
11. Riho Kivila ja Urve Lageda ESLÜ juhatusest tagasiastumise avalduse
käsitlemine; juhatuse uute liikmete ja asendusliikmete valimine
12. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust juhatuse esimehe
juures)

1.
Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni
valimine, päevakorra kinnitamine
Ettepanek:
Moodustada häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Indrek Kasela, Anu Oks,
Astrid Lundava, Anna Luik.
Astrid Lundava võttis oma kandidatuuri tagasi.
Hääletamine
Häälteenamusega
otsustati
moodustada
häältelugemiskomisjon
koosseisus: Indrek Kasela, Anu Oks, Anna Luik.

järgmises

Otsustati
1.1 Moodustada häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Indrek
Kasela, Anu Oks, Anna Luik.
Ettepanek:
Valida koosoleku juhatajaks Astrid Lundava.
Ettepanek:
Valida koosoleku juhatajaks Hellar Nirk.
Hääletamine
Häälteenamusega otsustati valida koosoleku juhatajaks Hellar Nirk.
Otsustati
1.2 Valida koosoleku juhatajaks Hellar Nirk.
Ettepanek:
Valida protokollijaks Mare Adermann.
Hääletamine
Häälteenamusega otsustati valida protokollijaks Mare Adermann.
Otsustati
1.3

Valida protokollijaks Mare Adermann.

Kuulati: Denis Belov
Jätta antud koosolek ära, kuna koosoleku kellaaega polnud 10 päeva ette teatatud.
MTÜ seadus § 24 punkt 4.5 kehtestab üldkoosolekust etteteatamise nõude, mis
sisaldab ka koosoleku algusaega. Samuti rikkus ESLÜ juhatus head tava, kogudes
oma nimele hääli.
Ettepanek: (esitaja Epp Maltis)
Hääletada, kes on selle poolt, et üldkoosolek toimub täna ja praegu.
Hääletamine
Poolt 134
Vastu 114
Erapooletuid 0
Otsustati
1.4 Üldkoosolek toimub täna ja praegu.
Kuulati: Denis Belov
Kuna kõiki punkte ei jõua täna läbi käia, siis jätta päevakorrast välja punktid 6, 7, 8, 9
ja 10. Need on normdokumendid, mille läbitöötamine võtab teadaolevate
erimeelsuste pärast ilmselt rohkem aega.
Ettepanek: (esitaja Õnne-Mare Sagur)

Katkestada käesolev üldkoosolek kell 23:00 ja leppida kokku selle jätkumise aeg.
Hääletamine
Poolt 191
Vastu 27
Erapooletuid 0
Otsustati
1.5 Katkestada käesolev üldkoosolek kell 23:00 ja leppida kokku selle
jätkumise aeg.
Ettepanek A:
Jätkata käesolevat üldkoosolekut 14. mail 2006.
Hääletamine
Poolt 116
Ettepanek B:
Jätkata käesolevat üldkoosolekut 21. mail 2006.
Hääletamine
Poolt 115
Ettepanek C:
Jätkata käesolevat üldkoosolekut 27. mail 2006.
Hääletamine
Poolt 12
Ettepanek D:
Jätkata käesolevat üldkoosolekut 28. mail 2006.
Hääletamine
Poolt 0
Otsustati
1.6 Jätkata käesolevat üldkoosolekut 14. mail 2006.
Ettepanek:
Jätkata 14. mail 2006 üldkoosolekut algusega kell 16.00.
Hääletamine
Poolt 124
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
1.7 Jätkata 14. mail 2006 üldkoosolekut algusega kell 16.00.
Ettepanek:

Kinnitada üldkoosoleku varem väljakuulutatud päevakord.
Hääletamine
Poolt 137
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
1.8 Kinnitada üldkoosoleku varem väljakuulutatud päevakord.

2.

ESLÜ juhatuse esimehe aruanne

Kuulati: Toomas Kivisalu
LISA 3: ESLÜ juhatuse esimehe aruanne

3.

ESLÜ juhatuse toimkondade aruanded

Kuulati: Maris Luberg
LISA 4: Näitusetoimkonna aruanne
Kuulati: Janne Vaarja
LISA 5: Koolitustoimkonna aruanne
Janne Vaarja tutvustas ka uut abilist koolitustoimkonnas, Andrus Räämetit, kes
hakkab tegelema koolituseksamite registreerimise ja pistelise kontrolliga.
Denis Belov:
Küsimus koolitustoimkonnale: juhatus esitas kandideerides platvormi. Kui palju selles
seatud eesmärkidest on tänaseks täidetud?
Janne Vaarja:
Esitatud programm oli koostatud juhatuse tulevase 4-aastase tööperioodi kohta
tervikuna. Sellele vaatamata on tänaseks juba pea kõik eesmärgid saavutatud.
• Viia võistluste korraldamine näitustega samale tasemele – võib öelda, et
täidetud.
• Parem info edastamine võistlejatele – informeerimine on tunduvalt
paranenud.
• Ühingu tehnilise baasi täiendamine – ühingul on olemas kogu võistlusteks
ja eksamiteks vajalik tehniline varustus peale A-tõkke.
• Kasutada oma koolitajate kogemusi seminaridel – selles osas oleks võinud
veelgi rohkem ära teha. Eelmisel aastal korraldati jäljekoolitus, kus
koolitajaks oli Õnne-Mare Sagur, koolitus varrukameestele – koolitajaks
Rene Radala, ja kuulekuse seminar suvelaagris – koolitajaks Piret
Laanetu.

•
•
•

Varrukameeste koolitamine välismaal – juhatusel oli plaanis saata keegi
Soome, kuid ei leitud finantseerijat. Seega on see punkt veel täitmata.
Koolitusplatsi leidmine ESLÜ-le – eelmise aasta jooksul seda punkti ei
täidetud, kuid tänaseks on plats juba eraldatud. Antud maa-alale on
võimalik rajada peaväljak ja 2 harjutusväljakut.
Eesti koeraasportlaste saatmine WUSV MM-le – arvestussüsteem sobilike
sportlaste leidmiseks on välja töötatud, kuid finantsid veel puuduvad.

Tatjana Tšernjakova:
Kui kõik on paranenud, miks siis aastaaruandest nähtub, et koolituselt on saadud
10 000 krooni vähem sissetulekuid kui eelmisel aastal?
Janne Vaarja:
Hindan selles aretusnõuete muutumise mõju. Kuna eelmisel aastal kehtis, et
aretuseks oli vajalik KK 2 tulemus, siis oli ka eksami sooritajaid rohkem. Kui nüüd tuli
nõudeks aretuskontroll ja KK 1, siis on koolituseksamite tegijate arv vähenenud, aga
aretuskontrollidel osalejate arv kasvanud.
Piret Laanetu:
EKSLil on Tallinnas oma koolitusplats. ESLÜ saaks vajadusel seda rentida.
Janne Vaarja:
Siinkohal ongi hea tänada ESKL, kelle platsi on tänaseks juba ka kasutatud.
Astrid Lundava:
Koolitustoimkonna ettekandest saime teada, et võistlustel ja eksamitel oli eelmisel
aastal osalejaid kokku 185, aga 2005. a aastaaruande järgi on tulusid koolituselt
saadud vaid ca 14 000. Kuidas on see võimalik, kui minimaalne osalemistasu oli 100
krooni?
Janne Vaarja:
Ei oska kommenteerida, kuidas on raamatupidamise aruanne koostatud.
Vilve Roosioks:
Koolitustoimkonna ettekandes on nimetatud võistlustel osalejate arv (63). See ei ole
mitte osalenud koerte arv, vaid startide arv. Nende hulgas on sama koer startinud
mitmel korral.
Tatjana Tšernjakova:
Kas juhatuse liikmed maksavad võistlustel osaledes osalemistasu?
Janne Vaarja:
Jah.
Astrid Lundava:
Kui palju on saadud võistlustele rahalisi toetusi? Kas raha eest on ostetud
koeratoitu?
Janne Vaarja:

Rahalisi toetusi pole olnud. Kõik toetused on partertehingutena. Koeratoitu ostetud ei
ole.
Kuulati: Õnne-Mare Sagur
LISA 6: Aretustoimkonna aruanne
Denis Belov:
Kelle poolt olid eelmise aasta aretuskontrollid algatatud?
Õnne-Mare Sagur:
Ei ole sellist statistikat teinud. Erinäituste raames toimunud aretuskontrollid olid
aretustoimkonna poolt ette planeeritud. Ülejäänud võib ilmselt lugeda liikmete
algatuseks.
Piret Laanetu:
Kuna aretuskontrolli läbimine on kohustuslik koera kasutamiseks aretuses, tuleks
aretuskontrollide arvu suurendada ja neid peaks toimuma erinevates kohtades üle
Eesti. Iga ESLÜ liikmesorganisatsioon võiks mõne korraldada.
Õnne-Mare Sagur:
Järgmise aasta aretuskontrollide graafiku koostamise tarvis on plaanis teha
liikmesorganisatsioonidele järelepärimine nende vajaduste ja valmiduse kohta.
Margit Kuusman:
Kui aretuskontrollide tasud laekuvad ESLÜ-le, siis mis jääb korraldajale? Miks peaks
keegi tahtma aretuskontrolle korraldada?
Õnne-Mare Sagur:
Aretuskontrollide korraldajaks on tegelikult ikkagi ESLÜ. Samas, kui
liikmesorganisatsioonil on konkreetseid ettepanekuid, siis on see läbirääkimiste
küsimus.
Kuulati: Anna Luik
LISA 7: Järelkasvutoimkonna aruanne
Astrid Lundava:
Suvelaagris oli 50 osalejat. Palju läks suvelaager ESLÜ-le maksma?
Anna Luik:
20 000 krooni
Denis Belov:
Mainitud kutsikate loengud olid kõik internetis tühistatud.
Anna Luik:
2 tühistati ja 5 toimus.
Astrid Lundava:

Palju kutsikaloengud sisse tõid või olid need tasuta?
Anna Luik:
Ei olnud tasuta. Loengul osalemise tasu oli 75 krooni inimese kohta.
Kuulati: Hellar Nirk
LISA 8: Avalike suhete toimkonna aruanne
Astrid Lundava:
Milliste rahade eest muretseti Saksamaalt varustus, kas ühingu või toetaja rahade
eest?
Hellar Nirk:
Toetaja rahade eest.
Kuulati: Epp Maltis
LISA 9: Infotoimkonna aruanne
Vilve Roosioks:
Väidate, et ajakirja trükkimine on läinud palju odavamaks, aga raamatupidamise
aruandes on kulud ajakirjale kasvanud. Kuidas seletate?
Astrid Lundava:
Miks viibis üldkoosoleku kellaaja teadaandmine nii kaua?
Epp Maltis:
Üldkoosoleku alguskellaaeg ei olnud teada enne üleeilset. Kohe, kui sai kindlaks,
pandi ka kodulehele üles.
Denis Belov:
Kas peate õigeks kasutada ühingu andmebaasis olevate liikmete andmeid isiklikul
eesmärgil?
Epp Maltis:
Ei pea. Tunnen kõiki neid isiklikult, kes mind volitasid ennast sellel koosolekul
esindama.
Ene Sikk:
Miks on kodulehelt kadunud ära eelmiste ürituste tulemused?
Epp Maltis:
Ma pole suutnud nii hästi asju organiseerida, et neid tulemusi kodulehele
panemiseks enda kätte saada.
Vilve Roosioks:
Võistluste tulemused on EKL-KKK kodulehel kättesaadavad.
Piret Laanetu:

Ühing võiks teha koostööd hr Lundavaga ja taastada kodulehel nii saksa lambakoera
kui ka ESLÜ ajalugu.
Epp Maltis:
Hr. Lundavaga on meil vastavasisulises koostöös kokku lepitud. Nüüd tuleb leida
projekti finantseerija ja abilised.
Denis Belov:
Ühingu ajakirjas peaks olema koht, kus liikmed saaksid vabalt oma arvamust
avaldada. Tean inimesi, kelle artikleid pole ajakirjas avaldatud.
Epp Maltis:
Kes on need inimesed, kelle töid pole avaldatud?
Astrid Lundava:
Kuna neilt inimestelt pole nende nimede avaldamiseks nõusolekut küsitud, ei saa
seda ka teha.
Epp Maltis:
Denis Belov peab oma väidet tõestama või avalikult vabandama.

4.

Revisjonikomisjoni aruanne

Kuulati: Tiiu Lepp
LISA 10: Revisjonikomisjoni aruanne
Kuulati: Astrid Lundava
LISA 11: Revisjonikomisjoni liikmete Astrid Lundava ja Pille
Kase eriarvamus
Astrid Lundava
Majandusaasta aruannet ei tuleks praegu kinnitada, vaid viia läbi uus sisuline
revisjon.
Ettepanek: (esitaja Toomas Kivisalu)
Kasutada
ESLÜ
majandustegevuse
erapooletuks
majandusaastate 2003-2005 kohta audiitorkontrolli.

hindamiseks

ühingu

Hääletamine
Poolt 143
Vastu 66
Erapooletuid 15
Otsustati
4.1 Kasutada ESLÜ majandustegevuse erapooletuks hindamiseks
ühingu majandusaastate 2003-2005 kohta audiitorkontrolli.

Heli Vaab:
Kui põhivara on soetatud toetustega, siis kust tuleb aruandesse põhivarade summa?
Tiia Lall:
Põhivarade summa tuleneb ühest konkreetsest partertehingust. Partertehinguid
kajastataksegi rahana.
Denis Belov:
Hellar Nirk nimetas oma ettekandes 2005. aastal ühingule saadud toetuste summa,
kas see kõik on aastaaruandes üles võetud?
Tiia Lall:
Ei. Üleval on vaid üks tehing partertehinguna.
Ene Sikk:
Mida on ühingul partertehingu korral vastu pakkuda?
Tiia Lall:
Reklaami.
Tõnis Vanaveski:
Kes valib audiitori, kui pakkumised on võetud?
Epp Maltis:
Tuleb juristiga konsulteerida, kellel see õigus on.
Üldkoosolek katkestati kell 23:04

14.05.2006 – Tallinn
16:00-19:15
Üldkoosolek jätkus 14.05.2006 kell 16:00.
Esindatud 148 liiget, neist volitustega 125
Ettepanek:
Valida häälte lugejaks Indrek Kasela.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
4.2 Valida häälte lugejaks Indrek Kasela.

Hellar Nirk palus ennast halva enesetunde tõttu koosoleku juhataja kohalt
vabastada,.
Ettepanek:
Vabastada Hellar Nirk koosoleku juhataja kohalt ja valida uueks koosoleku juhatajaks
Anna Luik.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
4.3 Vabastada Hellar Nirk koosoleku juhataja kohalt ja valida uueks
koosoleku juhatajaks Anna Luik.

5.

ESLÜ 2005. a. majandusaruande kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ 2005. a. majandusaruanne.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
5.1
Lisa 12:

Kinnitada ESLÜ 2005. a. majandusaruanne.

ESLÜ 2005. a majandusaruanne

6.
ESLÜ põhikirja
kinnitamine

muudatus-

ja

täiendusettepanekute

Loeti ette uue põhikirja projekt ja lepiti kokku, et sellele esitatud
muudatusettepanekud hääletatakse ükshaaval läbi ning seejärel hääletatakse läbi
põhikirja kinnitamine koos vastuvõetud muudatus- ja täiendusettepanekutega.
Ettepanek:
Viia punkt 1.6 punkti 1.7 alla ja korrigeerida vastavalt sellele edasist numeratsiooni.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0

Otsustati
6.1 Viia punkt 1.6 punkti 1.7 alla ja korrigeerida vastavalt sellele edasist
numeratsiooni.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.2.4 järgnevalt:
4.2.4 Juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja nende tööle
hinnangu andmine.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
6.2 Muuta punkti 4.2.4 järgnevalt:
4.2.4 Juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja
nende tööle hinnangu andmine.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.2.8 järgnevalt:
4.2.8 ESLÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine.
Samamoodi on sätestatud ka MTÜ seaduses. See punkt võib meie põhikirjas ka
mitte olla, kuid kehtib ikkagi.
Hääletamine
Poolt 138
Vastu 5
Erapooletuid 5
Otsustati
6.2 Muuta punkti 4.2.8 järgnevalt:
4.2.8 ESLÜ tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.4 järgnevalt:
4.4 Korraline üldkoosolek toimub iga kalendriaasta esimese poolaasta jooksul.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
6.3 Muuta punkti 4.4 järgnevalt:
4.4 Korraline üldkoosolek toimub iga kalendriaasta esimese
poolaasta jooksul.
Hellar Nirk:
Mis on punktis 4.6
massiteabevahendid?

nimetatud

ühingu

häälekandjad

ja

mis

riiklikud

Õnne-Mare Sagur, Epp Maltis:
Kindlasti on nendeks ESLÜ ajakiri ja päevalehed. Kas kodulehte saab pidada ühingu
häälekandjaks, selle peaks juhatus välja selgitama.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.8 järgnevalt:
4.8 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata sellel isikuliselt või volitatud
esindajate kaudu osalevate ESLÜ liikmete arvust.
Epp Maltis:
Üldkoosoleku toimumiseks pole seaduslikku alust kvoorumit nõuda.
Õnne-Mare Sagur:
Ka praeguses põhikirjas on võimalus, et n-ö kolm inimest tuleb kokku ja otsustab
ühingu asju. See punkt hoiaks inimeste aega kokku. Kes tõesti huvitatud on, see
leiab võimaluse kohaletulemiseks.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
6.4 Muuta punkti 4.8 järgnevalt:
4.8 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata sellel isikuliselt või
volitatud esindajate kaudu osalevate ESLÜ liikmete arvust.
Ettepanek:
Jätta punkt 4.9 välja ja korrigeerida vastavalt sellele edasist numeratsiooni.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
6.5 Jätta punkt 4.9 välja ja korrigeerida vastavalt sellele edasist
numeratsiooni.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.10.2 järgnevalt:
4.10.2 ESLÜ tegevuseesmärkide muutmiseks on vajalik kõikide ESLÜ liikmete
nõusolek.
Õnne-Mare Sagur:
Juba 9/10 on piisavalt suur osa liikmeskonnast. Meil on nii palju liikmeid üle Eesti
laiali ja ka välismaal, et on ebareaalne kõigilt liikmetelt nõusolekut saada.
Hääletamine

Poolt 0
Vastu 141
Erapooletuid 7
Otsustati
6.5 Jätta punkt 4.10.2 muutmata.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.10.3 järgnevalt:
4.10.3 ESLÜ tegevuse lõpetamiseks, ühinemiseks või jagunemiseks on vajalik
vähemalt 9/10 ühingu liikme nõusolek. Lõpetamist, ühinemist või jagunemist
otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud
kirjalikult.
Anna Luik:
See punkt tähendab, et antud küsimuse otsustamisel ei sobi hääleõiguse volitus,
vaid on vaja liikme kirjalikku nõusolekut antud küsimuses.
Hääletamine
Poolt 143
Vastu 0
Erapooletuid 5
Otsustati
6.6 Muuta punkti 4.10.3 järgnevalt:
4.10.3 ESLÜ
tegevuse
lõpetamiseks,
ühinemiseks
või
jagunemiseks on vajalik vähemalt 9/10 ühingu liikme
nõusolek. Lõpetamist, ühinemist või jagunemist otsustanud
üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema
esitatud kirjalikult.
Ettepanek:
Muuta punkti 5.1 järgnevalt:
5.1
ESLÜ-d juhib ja esindab seitsmest kuni üheteistkümnest liikmest koosnev
juhatus.
Epp Maltis:
Praeguses põhikirjas on juhatuses nõutud 9 liiget, mida muudeti varajasemal
üldkoosolekul 7-le, kuid antud põhikirja muudatus jäeti mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registris registreerimata ja seetõttu ei hakanud muudatus ka kehtima.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
6.7 Muuta punkti 5.1 järgnevalt:
5.1 ESLÜ-d juhib ja esindab seitsmest kuni üheteistkümnest
liikmest koosnev juhatus.

Punkti 5.1.3 osas kuulati ära MTÜ seaduse § 27 lg 1 ja 2.
Ettepanek:
Muuta punkti 5.1.7 sõnastust järgnevalt:
5.1.7 ESLÜ liikmemaksude ja muude ühingu tegevusega seotud maksude
kehtestamine.
Epp Maltis:
Maksumäärad kehtestab riik. Ühing saab kehtestada maksusid.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
6.8 Muuta punkti 5.1.7 sõnastust järgnevalt:
5.1.7
ESLÜ liikmemaksude ja muude ühingu tegevusega seotud
maksude kehtestamine.
Ettepanek:
Muuta punkti 6.2.2 järgnevalt:
6.2.2 Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta aruande ja esitab selle
üldkoosolekule.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
6.9 Muuta punkti 6.2.2 järgnevalt:
6.2.2
Revisjonikomisjon koostab revisjoni tulemuste kohta
aruande ja esitab selle üldkoosolekule.
Ettepanek:
Lisada põhikirja punkt 7 (lisamisest lähtuvalt muuta põhikirjapunktide edasist
numeratsiooni) järgnevalt:
7. ESLÜ kasvatajate-koolitajate-kohtunike nõukogu
7.1 Nõukogu liikmeteks võivad olla kõik EKL nimekirjas olevad saksa
lambakoerte kasvatajad, ESLÜ poolt soovitatud koolitajad ja varrukamehed
ning saksa lambakoerte katse- ja välimikukohtunikud. Kõigi puhul on
nõukokku kuulumise eelduseks ESLÜ liikmelisus.
7.2 Nõukogu tegevuseesmärgiks on:

7.2.1 Arutada läbi olemasolevad ESLÜ eeskirjad ja määrustikud ning teha
vajadusel täiendus- ja muutmisettepanekuid. Tehtud ettepanekud
esitatakse läbi ESLÜ juhatuse üldkoosolekule hääletamiseks.
7.2.2 Avaldada tähelepanekuid ja soove läbiviidavate ürituste osas.
7.3. Nõukogu ei oma ametlikku vastuvõtvat ja kinnitavat õigust.
7.4. Nõukoguga on soovijatel võimalus vastava avalduse alusel liituda.
Hääletamine
Poolt 0
Vastu 134
Erapooletuid 14
Otsustati
6.10 Punkti 7 põhikirja mitte lisada.
Ettepanek:
Kinnitada põhikirja projekt koos vastuvõetud muudatuste ja täiendustega.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
6.11 Kinnitada põhikirja projekt koos vastuvõetud muudatuste ja
täiendustega.
Lisa 13: ESLÜ põhikirja projekt koos esitatud ettepanekutega
Vaheaeg 17:05 – 17:15
Peale vaheaega häälte kontroll: esindatud 148 liiget.

7.
ESLÜ aretuskontrolli reguleerivate normdokumentide
muudatus- ja täiendusettepanekute kinnitamine
A ESLÜ aretuskontrolli eeskiri
Ettepanek:
Muuta punkti 4.1 alapunkti b) järgnevalt:
b) olema kontrollimise hetkel vähemalt 18 kuud vana;
Heli Vaab:

Koera närvisüsteem pole enne seda vanust veel valmis. Ka teiste maade eeskirjades
on 18 kuu piir sees.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
7.1 Muuta punkti 4.1 alapunkti b) järgnevalt:
b) olema kontrollimise hetkel vähemalt 18 kuud vana;
Ettepanek:
Jätta punkti 4.1 alapunkt c) välja.
Hääletamine
Poolt 143
Vastu 0
Erapooletuid 5
Otsustati
7.2 Jätta punkti 4.1 alapunkt c) välja.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.1 alapunkti d) järgnevalt:
d) omama vähemalt näitusehinnet „hea”.
Hääletamine
Poolt 138
Vastu 0
Erapooletuid 10
Otsustati
7.3 Muuta punkti 4.1 alapunkti d) järgnevalt:
d) omama vähemalt näitusehinnet „hea”.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.1 alapunkti e) järgnevalt:
e) omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest koolitusaladest: KK, PJK,
FH, IPO, SchH/VPG või koera päritolumaal aretuseks aktsepteeritavat
koolitustulemust.
Heli Vaab:
Teenistuskoera puhul ei ole näiteks SK aktsepteeritav.
Hääletamine
Poolt 146
Vastu 0
Erapooletuid 2

Otsustati
7.4 Muuta punkti 4.1 alapunkti e) järgnevalt:
e) omama
koolitustulemust
vähemalt
ühes
järgnevatest
koolitusaladest: KK, PJK, FH, IPO, SchH/VPG või koera
päritolumaal aretuseks aktsepteeritavat koolitustulemust.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.2 järgnevalt:
4.2 Kui aretuskontrollis osaleva koera omanik ei ole ESLÜ või tema
liikmesorganisatsiooni liige, peab ta aretuskontrollis osalemiseks tasuma
kahekordse ESLÜ liikmele kehtestatud aretuskontrollil osalemise tasu.
Hääletamine
Poolt 133
Vastu 15
Erapooletuid 0
Otsustati
7.5 Muuta punkti 4.2 järgnevalt:
4.2 Kui aretuskontrollis osaleva koera omanik ei ole ESLÜ või tema
liikmesorganisatsiooni
liige,
peab
ta
aretuskontrollis
osalemiseks tasuma kahekordse ESLÜ liikmele kehtestatud
aretuskontrollil osalemise tasu.
Ettepanek:
Lisada punkt 4.3 järgnevalt:
4.3 Aretuskontrollis ei tohi osaleda emane koer 30 päeva enne arvatavat
poegimisaega ning 45 päeva peale poegimist.
Hääletamine
Poolt 113
Vastu 0
Erapooletuid 35
Otsustati
7.6 Lisada punkt 4.3 järgnevalt:
4.3 Aretuskontrollis ei tohi osaleda emane koer 30 päeva enne
arvatavat poegimisaega ning 45 päeva peale poegimist.
Ettepanek:
Lisada punkt 5.3.2 järgnevalt:
5.3.2 Varrukakatsel hinnatakse koera instinktitaset, enesekindlust ja koormustaluvust
(TSB) järgmiste hinnetega:
a) „võrratu”: enesekindel, survet avaldav, sihiteadlik ja kindel haaramine ning
haardes püsimine, puudub negatiivne reageering nuudihoopidele,
valvamine varrukamehe lähedal ja tähelepanelik;
b) „piisav”: piiratud enesekindlus ja sihiteadlikkus nii haardes, löögitaluvuses
kui valvamisel;
c) „puudulik”: puudulik enesekindlus, väga väike koormustaluvus ja huvi
varrukamehe vastu.

Urve Lageda:
Mis alustel selline muudatus tehakse?
Õnne-Mare Sagur:
SV aretuskontrolli eeskirjade eeskujul.
Meeli Puusepp:
Kuidas see tulemus mõjutaks aretuskontrollis aretusklassi andmist?
Õnne-Mare Sagur:
EST I võib koerale anda vaid TSB hinde „võrratu” korral.
Konstateeriti, et dokumendi eri kohtades kasutatakse termineid „suurepärane” ja
„võrratu”, mis tegelikult on sama tähendusega ja leiti, et sõnastust tuleks korrigeerida
nii, et igal pool oleks vaid „võrratu”.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
7.7 Lisada punkt 5.3.2 järgnevalt:
5.3.2 Varrukakatsel hinnatakse koera instinktitaset, enesekindlust ja
koormustaluvust (TSB) järgmiste hinnetega:
a) „võrratu”: enesekindel, survet avaldav, sihiteadlik ja kindel
haaramine ning haardes püsimine, puudub negatiivne
reageering nuudihoopidele, valvamine varrukamehe lähedal
ja tähelepanelik;
b) „piisav”: piiratud enesekindlus ja sihiteadlikkus nii haardes,
löögitaluvuses kui valvamisel;
c) „puudulik”:
puudulik
enesekindlus,
väga
väike
koormustaluvus ja huvi varrukamehe vastu.
Ettepanek:
Muuta punkti 6.1.1 järgnevalt:
6.1.1 EST I antakse aretuseks soovitatavale koerale, kes on tõu keskmisest
tasemest märgatavalt parem ja kelle näitusehinne on vähemalt „väga hea”.
Õnne-Mare Sagur:
See muudatus võtab ära võimaluse tööliini koertele aretusklassi EST I anda.
Hääletamine
Poolt 7
Vastu 136
Erapooletuid 5
Otsustati
7.8 Jätta punkt 6.1.1 muutmata.

Ettepanek:
Muuta punkti 7.2 järgnevalt:
7.2 Esimeselt aretuskontrollilt tulemuse saamisel võib koer eluaegse
aretustulemuse saamiseks uuesti aretuskontrollil osaleda, kui esmakordsest
tulemuse saamisest on möödunud vähemalt 1 aasta. Eluaegne aretustulemus
on kehtiv kogu koera eluea.
Hääletamine
Poolt 137
Vastu 0
Erapooletuid 11
Otsustati
7.9 Muuta punkti 7.2 järgnevalt:
7.2 Esimeselt aretuskontrollilt tulemuse saamisel võib koer
eluaegse aretustulemuse saamiseks uuesti aretuskontrollil
osaleda, kui esmakordsest tulemuse saamisest on möödunud
vähemalt 1 aasta. Eluaegne aretustulemus on kehtiv kogu
koera eluea.
Ettepanek:
Muuta punkti 7.3 järgnevalt:
7.3 Eluaegse aretustulemuse saamiseks peab koer sooritama varrukakatse
vastavalt dokumendis „Varrukakatse läbiviimise kord ESLÜ aretuskontrollil”
toodud korrale.
Urve Lageda:
Millest selline punkt? Kas siis esialgset aretuskontrolli ei tehta sama korra järgi?
Ettepanek:
Jätta punkt 7.3 välja.
Hääletamine
Poolt 138
Vastu 0
Erapooletuid 10
Otsustati
7.10 Jätta punkt 7.3 välja.
Ettepanek:
Muuta punkti 7.1 järgnevalt:
7.1 Esmakordne aretuskontrolli tulemus kehtib aretuskontrolli läbimise aastale
järgneva kahe kalendriaasta jooksul.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0

Otsustati
7.11 Muuta punkti 7.1 järgnevalt:
7.1 Esmakordne aretuskontrolli tulemus kehtib aretuskontrolli
läbimise aastale järgneva kahe kalendriaasta jooksul.
Ettepanek:
Muuta punkti 7.4 järgnevalt:
7.4 Koera omanikul on õigus üritada oma koera aretusklassi selle kehtimise ajal
parandada.
Hellar Nirk:
Kas parandatud tulemus kehtib jälle 2 aastat või parandus kehtib kuni esimese
tähtaja lõpuni?
Anna Luik:
Kui omanik tahab mitu korda aretuskontrollis käia, las ta siis käib.
Epp Maltis:
Nõukogu argument selles punktis oli – ühingule tuleb lisaraha.
Tõnu Mägi:
Lähtudes koolitusest: aretskontrollis läbikukkunud koer pole võimeline ühe päeva
pärast aretuskontrolli siiki läbima. Negatiivne kogemus on tagasiminek.
Urve Lageda:
See võiks olla inimese oma valik, kas ta tahab igal järjestikulisel aretuskontrollil käia
või mitte.
Janne Vaarja:
Kui lähtuda SV aretuskontrolli reeglitest, siis seal on 1 aasta vahet enne, kui tohib
hinnet parandada.
Heli Vaab:
Nõukogus toodi läbikukkumiseks välja ka teisi põhjusi, kui halb varrukatöö.
Ettepanek:
Jätta punkt 7.4 muutmata
Hääletamine
Poolt 106
Vastu 21
Erapooletuid 21
Otsustati
7.12 Jätta punkt 7.4 muutmata.
Lisa 14: ESLÜ aretuskontrolli eeskiri koos esitatud
ettepanekutega

B

Varrukakatse läbiviimise kord ESLÜ aretuskontrollil

Ettepanek:
Muuta punkti 3.1.4 järgnevalt:
3.1.4 Kui koer ei kannata ähvardust või lööke välja ja ei haara varrukast või laseb
sellest lahti, peab varrukamees ähvardust jätkama ja peatuma alles
aretuskontrolli spetsialisti märguandel.
Hääletamine
Poolt 143
Vastu 0
Erapooletuid 5
Otsustati
7.13 Muuta punkti 3.1.4 järgnevalt:
3.1.4 Kui koer ei kannata ähvardust või lööke välja ja ei haara
varrukast või laseb sellest lahti, peab varrukamees ähvardust
jätkama ja peatuma alles aretuskontrolli spetsialisti
märguandel.
Ettepanek:
Muuta punkti 3.3 järgnevalt:
3.3 Esmakordse aretuskontrollitulemuse saamisel võib koer varrukakatse sooritada
ka siis, kui ta ei käi korrektselt kõrval, kuid ilmutab soorituse jooksul siiski head
instinktikäitumist, enesekindlust, koormuse taluvust ja korrektset haaret.
Eluaegse aretuskontrolli tulemuse saamiseks peab koer varrukakatse
sooritamiseks käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% ettenähtud
vahemaast. Kui koer jookseb koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist,
katse katkestatakse ning koerajuhile antakse uus võimalus katse alustamiseks.
Kui koer ei püsi ka teisel korral koerajuhi kontrolli all vähemalt 50% vabalt
kõrvalkõnni tee pikkusest, loetakse varrukakatse mittesooritatuks.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
7.14 Muuta punkti 3.3 järgnevalt:
3.3 Esmakordse aretuskontrollitulemuse saamisel võib koer
varrukakatse sooritada ka siis, kui ta ei käi korrektselt kõrval,
kuid ilmutab soorituse jooksul siiski head instinktikäitumist,
enesekindlust, koormuse taluvust ja korrektset haaret.
Eluaegse aretuskontrolli tulemuse saamiseks peab koer
varrukakatse sooritamiseks käima vabalt koerajuhi kõrval
vähemalt 50% ettenähtud vahemaast. Kui koer jookseb
koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist, katse
katkestatakse ning koerajuhile antakse uus võimalus katse
alustamiseks. Kui koer ei püsi ka teisel korral koerajuhi

kontrolli all vähemalt 50% vabalt kõrvalkõnni tee pikkusest,
loetakse varrukakatse mittesooritatuks.
Ettepanek:
Muuta punkti 3.3.1 järgnevalt:
3.3.1 Kui koer laseb varrukakatse mõlemas soorituses lubatud viisil varrukast lahti,
märgitakse aretuskontrolli hinnangusse „laseb käsu peale lahti“. Vastasel juhul
(ka siis, kui laseb lahti vaid ühes soorituses) märgitakse aretuskontrolli
hinnangusse „ei lase käsu peale lahti“. Esmakordsel aretuskontrollil ei mõjuta
kumbki märge aretuskontrolli tulemust. Eluaegse aretustulemuse saamiseks
peab koer käsu peale lahti laskma.
Õnne-Mare Sagur:
SV aretuskontrolli eeskirjas ei mõjuta lahtilaskmine ei esmase ega eluaegse
aretuskontrolli tulemuse saamist. Samas annaks see aga eluaegse aretuskontrolli
tulemusele kindlasti lisaväärtuse.
Hääletamine
Poolt 124
Vastu 0
Erapooletuid 24
Otsustati
7.15 Muuta punkti 3.3.1 järgnevalt:
3.3.1 Kui koer laseb varrukakatse mõlemas soorituses lubatud
viisil varrukast lahti, märgitakse aretuskontrolli hinnangusse
„laseb käsu peale lahti“. Vastasel juhul (ka siis, kui laseb lahti
vaid ühes soorituses) märgitakse aretuskontrolli hinnangusse
„ei lase käsu peale lahti“. Esmakordsel aretuskontrollil ei
mõjuta kumbki märge aretuskontrolli tulemust. Eluaegse
aretustulemuse saamiseks peab koer käsu peale lahti laskma.
Lisa 15: Varrukakatse läbiviimise kord
koos esitatud ettepanekutega
C

ESLÜ aretuskontrollil

ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli läbiviimise kord

Ettepanek:
Lisada järgmised punktid:
3.2 Aretuskontrollil osaleva koera omanik peab täitma aretuskontrolli spetsialisti ja
korraldaja juhiseid ning nõudmisi.
3.2.1 Kui koeraomanik eirab aretuskontrolli spetsialisti või korraldaja nõudmisi,
rikub loomakaitseseadust või käitub aretuskontrolli toimumise ajal
sobimatult koera, kohtuniku või korraldaja suhtes, on aretuskontrolli
spetsialistil või korraldajal õigus ta ürituselt eemaldada. Korraldaja
kohustub sellest teavitama ESLÜ juhatust.
3.2.2 Aretuskontrollilt eemaldatud omaniku koer sellelt aretuskontrollilt tulemust
ei saa ja aretuskontrollil osalemise tasu sellisel juhul ei tagastata.
Anna Luik:

Täienduse vajadus tuleneb aretuskontrollil viimasel ajal esinenud probleemidest.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
7.16 Lisada järgmised punktid:
3.2 Aretuskontrollil
osaleva
koera
omanik
peab
täitma
aretuskontrolli spetsialisti ja korraldaja juhiseid ning nõudmisi.
3.2.1 Kui koeraomanik eirab aretuskontrolli spetsialisti või
korraldaja nõudmisi, rikub loomakaitseseadust või käitub
aretuskontrolli toimumise ajal sobimatult koera,
kohtuniku või korraldaja suhtes, on aretuskontrolli
spetsialistil või korraldajal õigus ta ürituselt eemaldada.
Korraldaja kohustub sellest teavitama ESLÜ juhatust.
3.2.2 Aretuskontrollilt eemaldatud omaniku koer sellelt
aretuskontrollilt tulemust ei saa ja
aretuskontrollil
osalemise tasu sellisel juhul ei tagastata.
Ettepanek:
Lisada järgmised punktid ja korrigeerida vastavalt sellele edasist numeratsiooni:
4.2 Aretuskontrolli spetsialisti hindamist ei kritiseerita. Töörahu rikkumise korral on
aretuskontrolli spetsialistil õigus aretuskontrolli läbiviimine katkestada või
lõpetada.
4.3 Sündmuste korral, mis viitavad eeskirjade rikkumisele aretuskontrolli spetsialisti
poolt, võib teha protesti. Protest tuleb esitada kirjalikult ESLÜ juhatusele ja sellel
peavad olema lisaks protesti esitaja allkirjale veel kahe tunnistaja allkirjad.
Protest tuleb esitada hiljemalt toimunule järgneva tööpäeva jooksul.
4.4 Protesti esitaja kohustub tasuma kautsjoni, milleks on kahekordne
aretuskontrollil osalemise tasu. Protesti positiivse lahendi korral tagastatakse
kautsjoni summa protesti esitajale.
Maris Luberg:
Mis on selle protesti tulemus? Kes võib protesti esitada?
Heli Vaab, Urve Lageda:
Protesti võib esitada igaüks. Ka pealtvaataja.
Maris Luberg:
Praegu pole eeskirjades antud kellelegi õigust aretuskontrolli tulemust tühistada. Mis
saab sellisel juhul olla protesti tulemus?
Kui aretuskontrolli hindab kohtunik, kes meie eeskirja ei tea, siis ei saa jätta tõlgile
instrueerivat rolli. Eeskiri peab olema kohtunikule tõlgitud ja eelnevalt tutvumiseks
saadetud.
Hellar Nirk:
Protesti esitamise kautsjon võiks olla kõrgem.
Ettepanek:

Lisada eelmises ettepanekus toodud punktidele järgmine punkt:
4.5 Protesti käsitleb ESLÜ juhatus poolte juuresviibimisel. Protesti käsitlemise
tulemusena on juhatusel õigus aretuskontrolli tulemus tühistada.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
7.17 Lisada järgmised punktid ja korrigeerida vastavalt sellele edasist
numeratsiooni:
4.2 Aretuskontrolli spetsialisti hindamist ei kritiseerita. Töörahu
rikkumise korral on aretuskontrolli spetsialistil õigus
aretuskontrolli läbiviimine katkestada või lõpetada.
4.3 Sündmuste korral, mis viitavad eeskirjade rikkumisele
aretuskontrolli spetsialisti poolt, võib teha protesti. Protest
tuleb esitada kirjalikult ESLÜ juhatusele ja sellel peavad olema
lisaks protesti esitaja allkirjale veel kahe tunnistaja allkirjad.
Protest tuleb esitada hiljemalt toimunule järgneva tööpäeva
jooksul.
4.4 Protesti esitaja kohustub tasuma kautsjoni, milleks on
kahekordne aretuskontrollil osalemise tasu. Protesti positiivse
lahendi korral tagastatakse kautsjoni summa protesti esitajale
4.5 Protesti käsitleb ESLÜ juhatus poolte juuresviibimisel. Protesti
käsitlemise tulemusena on juhatusel õigus aretuskontrolli
tulemus tühistada.
Lisa 16: ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli läbiviimise
kord koos esitatud ettepanekutega

8.
ESLÜ saksa lambakoerte pesakondade ülevaatuse juhendi
ja pesakonna ülevaatusprotokolli kinnitamine
Lepiti kokku, et dokumendi projektile esitatud muudatusettepanekud hääletatakse
ükshaaval läbi ja seejärel hääletatakse läbi dokumendi kinnitamine koos vastuvõetud
muudatus- ja täiendusettepanekutega.
Ettepanek:
Muuta punkti 1.1 järgnevalt:
1.1 Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (edaspidi ESLÜ) saksa lambakoerte
pesakondade ülevaatust (edaspidi ülevaatus) korraldatakse sündinud
pesakondade tõulisuse ja kasvatustingimuste hindamiseks ning statistiliste
andmete kogumiseks.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0

Otsustati
8.1 Muuta punkti 1.1 järgnevalt:
1.1 Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (edaspidi ESLÜ) saksa
lambakoerte pesakondade ülevaatust (edaspidi ülevaatus)
korraldatakse
sündinud
pesakondade
tõulisuse
ja
kasvatustingimuste hindamiseks ning statistiliste andmete
kogumiseks.
Ettepanek:
Muuta punkti 1.2 järgnevalt:
1.2 On soovitatav, et kõik ESLÜ liikmeteks olevatel kasvatajatel sündinud saksa
lambakoerte pesakonnad läbiksid käesolevale juhendile vastava ülevaatuse.
Õnne-Mare Sagur:
Senini on ülevaatus olnud vabatahtlik. Eelmisel aastal avaldati soovi, et ülevaatus
võiks olla kohustuslik, kuna see annaks ühingule ja kasvatajatele head informatsiooni
pesakondade ning aretuses kasutatavate koerte kohta. Samas on kasvatajaid, kes
täna on selle vastu. Kui teha ülevaatus kohustuslikuks, siis peab ühing muidugi ka
tagama selle tegemise.
Maris Luberg:
Kui muuta ülevaatus kohustuslikuks, mis saab siis, kui keegi seda kohustust ei täida?
Hääletamine
Poolt 70
Vastu 0
Erapooletuid 78
Otsustati
8.2 Muuta punkti 1.2 järgnevalt:
1.2 On soovitatav, et kõik ESLÜ liikmeteks olevatel kasvatajatel
sündinud saksa lambakoerte pesakonnad läbiksid käesolevale
juhendile vastava ülevaatuse.
Ettepanek:
Lisada järgmine punkt ja korrigeerida sellele vastavalt edasist numeratsiooni:
2.1.1 Pesakonna ülevaatust ei tohi teostada isik, kes on pesakonna ühe või mõlema
vanema omanik või rentnik.
Hääletamine
Poolt 147
Vastu 0
Erapooletuid 1
Otsustati
8.3 Lisada järgmine punkt ja korrigeerida sellele vastavalt edasist
numeratsiooni:
2.1.1 Pesakonna ülevaatust ei tohi teostada isik, kes on pesakonna
ühe või mõlema vanema omanik või rentnik.

Ettepanek:
Muuta punkti 2.3.1 järgnevalt:
2.3.1 Ülevaatusprotokollil valeandmete tahtliku esitamise eest kannab pesakondade
ülevaataja vastutust. Juhtunut käsitleb ESLÜ aretustoimkond.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
8.4 Muuta punkti 2.3.1 järgnevalt:
2.3.1 Ülevaatusprotokollil valeandmete tahtliku esitamise eest
kannab pesakondade ülevaataja vastutust. Juhtunut käsitleb
ESLÜ aretustoimkond.
Ettepanek A:
Muuta punkti 3.6 järgnevalt:
3.6 Peale ülevaatust kohustub kasvataja edastama info ülevaatuse kohta ja esitama
ülevaatusprotokolli koopia ESLÜ aretustoimkonnale.
Maris Luberg:
Kasvatajaks ei pruugi ju olla emase koera omanik?
Õnne-Mare Sagur:
EKL tõuraamatumääruse järgi on kasvatajaks pesakonna ema omanik. Praegu
kehtiva korra järgi on kasvatajal juba kohustus saata ülevaatusprotokolli koopia
ühingusse, kui ta soovib panna infot ülevaatuse läbinud pesakonna kohta ühingu
kodulehele.
Hääletamine
Poolt 0
Vastu 147
Erapooletuid 1
Ettepanek B:
Muuta punkti 3.6 järgnevalt:
3.6 Peale ülevaatust kohustub pesakondade ülevaataja kolme päeva jooksul
edastama info ülevaatuse kohta ja kuu jooksul esitama ülevaatusprotokolli ning
maksekorralduse väljavõtte ESLÜ aretustoimkonnale.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
8.5 Muuta punkti 3.6 järgnevalt:
3.6 Peale ülevaatust kohustub pesakondade ülevaataja kolme
päeva jooksul edastama info ülevaatuse kohta ja kuu jooksul

esitama ülevaatusprotokolli ning maksekorralduse väljavõtte
ESLÜ aretustoimkonnale.
Ettepanek:
Muuta punkti 3.7 järgnevalt:
3.7 Kui ülevaatuse tulemus on kasvataja jaoks mitterahuldav, võib ta taotleda
kordusülevaatust.
3.7.1 Kordusülevaatuseks tuleb esitada kogu pesakond (erijuhtumeid käsitleb
ESLÜ aretustoimkond).
Epp Maltis:
Kogu pesakonna nõue on selleks, et kordusülevaatus oleks aus ja ei vaadataks üle
vaid valitud kutsikaid.
Hääletamine
Poolt 143
Vastu 5
Erapooletuid 0
Otsustati
8.6 Muuta punkti 3.7 järgnevalt:
3.7 Kui ülevaatuse tulemus on kasvataja jaoks mitterahuldav, võib
ta taotleda kordusülevaatust.
3.7.1 Kordusülevaatuseks tuleb esitada kogu pesakond
(erijuhtumeid käsitleb ESLÜ aretustoimkond).
Ettepanek:
Lisada järgmine punkt:
4.1.1 Ülevaatuse läbinud pesakonna kohta info avaldamiseks ESLÜ kodulehel
kohustub kasvataja esitama ühingule koopia ülevaatusprotokollist. Info
avaldatakse vaid peale ülevaatusprotokolli või selle koopia ja ülevaatuse tasu
laekumist ühingule.
Toomas Kivisalu:
Ega ülevaataja ei võigi ju enne ülevaatust teostama minna, kui ülevaatuse eest
tasutud on.
Epp Maltis:
Info avaldamisest on eelkõige kasvataja huvitatud, seega aitaks see punkt infol
kiiremini ühingusse jõuda.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
8.7 Lisada järgmine punkt:
4.1.1 Ülevaatuse läbinud pesakonna kohta info avaldamiseks ESLÜ
kodulehel kohustub kasvataja esitama ühingule koopia

ülevaatusprotokollist.
Info
avaldatakse
vaid
peale
ülevaatusprotokolli või selle koopia ja ülevaatuse tasu
laekumist ühingule.
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ saksa lambakoerte pesakondade
vastuvõetud ettepanekutega.

ülevaatuse juhend koos

Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
8.8 Kinnitada ESLÜ saksa lambakoerte pesakondade ülevaatuse juhend
koos vastuvõetud ettepanekutega.
Ettepanek:
Kinnitada pesakonna ülevaatusprotokoll.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
8.9 Kinnitada pesakonna ülevaatusprotokoll.
Lisa 17: ESLÜ
saksa
ülevaatuse
juhendi
ettepanekutega
Lisa 18:

lambakoerte
pesakondade
projekt
koos
esitatud

Pesakonna ülevaatusprotokolli projekt

9.
ESLÜ aasta parimate
ettepanekute kinnitamine

punktiarvestuse

muudatus-

Kuulati erinevaid arvamusi ja seisukohti, kas võtta projekt sellisena vastu või mitte.
Projekt pole täielik, kuid hetkel kehtiv versioon on veel suuremate puudustega.
Poolikut dokumenti pole aga samuti mõtet vastu võtta. Äsja kinnitatud põhikirja järgi
saab vajadusel palju kergemini üldkoosoleku kokku kutsuda, et seda dokumenti
kinnitada, kui ta on valmis.
Ettepanek:
ESLÜ aasta parimate punktiarvestuse projekti mitte kinnitada, vaid suunata see
edasiseks aruteluks.
Hääletamine
Poolt 112

Vastu 0
Erapooletuid 36
Otsustati
9.1 ESLÜ aasta parimate punktiarvestuse projekti mitte kinnitada, vaid
suunata see edasiseks aruteluks.
Lisa 19:

ESLÜ aasta parimate punktiarvestuse projekt

10. ESLÜ
kinnitamine

erinäitusel

varrukakatse

läbiviimise

korra

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ erinäitusel varrukakatse läbiviimise kord.
Hääletamine
Poolt 148
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
10.1 Kinnitada ESLÜ erinäitusel varrukakatse läbiviimise kord.
Lisa 20:

ESLÜ erinäitusel varrukakatse läbiviimise kord

Lahkus Heli Vaab.
Esindatud häälte arv 141.

11. Riho Kivila ja Urve Lageda ESLÜ juhatusest tagasiastumise
avalduse käsitlemine; juhatuse uute liikmete ja asendusliikmete
valimine
Ettepanek:
Rahuldada Riho Kivila ja Urve Lageda avaldused ja arvata nad ESLÜ juhatusest
välja.
Hääletamine
Poolt 140
Vastu 0
Erapooletuid 1
Otsustati
11.1 Rahuldada Riho Kivila ja Urve Lageda avaldused ja arvata nad ESLÜ
juhatusest välja.
Ettepanek:

Valida ESLÜ juhatuse asendusliikmeks Mariliis Kõvatoomas.
Mariliis Kõvatoomas tutvustas ennast.
Hääletamine
Poolt 141
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
11.2 Valida ESLÜ juhatuse asendusliikmeks Mariliis Kõvatoomas.
Ettepanek:
Valida ESLÜ juhatuse liikmeks Signe Shadeiko.
Hääletamine
Poolt 135
Vastu 0
Erapooletuid 6
Otsustati
11.3
Lisa 21:
Lisa 22:
LISA 23:

12.

Valida ESLÜ juhatuse liikmeks Signe Shadeiko.
Urve Lageda avaldus
Riho Kivila avaldus
Signe Shadeiko kirjalik nõusolek juhatusse
kandideerimiseks

Sõnavõtud

Registreeritud sõnavõtte ei olnud.
Ettepanek:
Delegeerida audiitori valimine ESLÜ majandusaastate 2003-2005 kohta läbiviidava
audiitorkontrolli tarvis ühingu juhatusele.
Hääletamine
Poolt 141
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati
12.1

Delegeerida audiitori valimine ESLÜ majandusaastate 2003-2005
kohta läbiviidava audiitorkontrolli tarvis ühingu juhatusele.

Koosolek lõppes kell 19:15

Hellar Nirk
koosoleku juhataja

Anna Luik
koosoleku juhataja

Mare Adermann
protokollija

