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1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
Hääli kokku: 56
Volitustega: 44
Kohal: 12 inimest
Ettepanek: Valida häälte lugemise komisjoni Felor Sepp
Poolt: 56
Vastu: 0
Otsustati valida häälte lugemise komisjoni: Felor Sepp
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks: Eve Pungas
Poolt: 56
Vastu: 0
Otsustati valida koosoleku juhatajaks: Eve Pungas

Ettepanek: Valida protokollijaks Maris Luberg
Poolt 56
Vastu 0
Otsustati valida protokollijaks: Maris Luberg
Ettepanek päevakord kinnitada:
Poolt: 56
Vastu: 0
Otsustati kinnitada päevakord.
2. Juhatuse esimehe aruanne
Kuulati juhatuse esinaise Meeli Puusepp’a aruannet.
3. Toimkondade aruanded
Kuulati:
Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2013
Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2013
Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2013
Majandustoimkonna aruanne 2013
4. Revisjonikomisjoni aruanne
Kuulati: Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta 2013 juurde
5. 2013 a majandusaasta aruande kinnitamine
ETTEPANEK: Kinnitada 2013 aasta majandusaasta aruanne.
Poolt: 56
Vastu:0
Otsustati kinnitada ESLÜ 2013 aasta majandusaasta aruanne
6. Eeskirjade muudatusettepanekud:

Erinäituse statuut
ETTEPANEK Lisada juurde p.3.4 allolevas sõnastuses
Kasvatajaklassis osalemine:

Koer, kes on osalenud kasvatajaklassiga samal päeval toimunud näituseringis, peab osalema
kasvatajaklassis, kui kasvataja seda soovib. Juhul kui koera omanik keeldub koera andmast
kasvatajaklassis osalemiseks ilma mõjuva põhjuseta, koera näituse tulemus tühistatakse kohtuniku
märgukirja alusel.
POOLT: 27
VASTU: 17
ERAPOOLETU: 11
Otsustati Erinäituse statuuti lisada juurde p.3.4 allolevas sõnastuses:
Kasvatajaklassis osalemine:
Koer, kes on osalenud kasvatajaklassiga samal päeval toimunud näituseringis, peab osalema
kasvatajaklassis, kui kasvataja seda soovib. Juhul kui koera omanik keeldub koera andmast
kasvatajaklassis osalemiseks ilma mõjuva põhjuseta, koera näituse tulemus tühistatakse kohtuniku
märgukirja alusel.
ETTEPANEK: Muuta sõnastust.
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“, kes on läbinud aretuskontrolli asendama: kel on olemas kehtiv
aretuskontrolli (Körung) tulemus ja kes esmakordselt (jätta üldse välja) VA-hinde
omistamisel omab koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt esimeses
astmes (IPO-1/SchH1/VPG1).
POOLT: 56
VASTU:0
ERAPOOLETU:0
Otsustati muuta 4.1.1 sõnastust, uus sõnastus:
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 aretuskontrolli (Körung) tulemus ja kes VAhinde omistamisel omab koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt
esimeses astmes (IPO-1/SchH1/VPG1).
ETTEPANEK: Muuta 4.1.2 sõnastust
4.1.2. VORZÜGLIGH (võrratu– märgitakse V). V võib anda: kasutusklassis koerale, kes on saanud
varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, ja kes on läbinud aretuskontrolli; asendama: kel on
olemas kehtiv aretuskontrolli (Körung) tulemus ja veteranklassis osalevale koerale, kellel on
olemas kehtiv aretuskontrolli (Körung) tulemus.
POOLT: 56
VASTU:0
ERAPOOLETU:0

OTSUSTATI: Muuta 4.1.2 sõnastust, uus sõnastus:
4.1.2. VORZÜGLIGH (võrratu– märgitakse V). V võib anda: kasutusklassis koerale, kes on saanud
varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, ja kel on olemas kehtiv aretuskontrolli (Körung)
tulemus ja veteranklassis osalevale koerale, kellel on olemas kehtiv aretuskontrolli (Körung) tulemus.
ETTEPANEK: Lisada juurde p.5.4
Parima varrukakoera valimine:
5.4.1. Parima varrukakoera tiitel antakse eraldi mõlemale sugupoolele.
5.4.2. Parima varrukakoera tiitlile võivad kandideerida ainult kasutusklassis osalenud koerad, kes on
läbinud varrukakatse ja saanud näitusel vähemalt hinde „hea“.
POOLT: 56
VASTU: 0
ERAPOOLETU: 0
OTSUSTATI: Lisada juurde p.5.4 sõnastuses:
Parima varrukakoera valimine:
5.4.1. Parima varrukakoera tiitel antakse eraldi mõlemale sugupoolele.
5.4.2. Parima varrukakoera tiitlile võivad kandideerida ainult kasutusklassis osalenud koerad, kes on
läbinud varrukakatse ja saanud näitusel vähemalt hinde „hea“.

ETTEPANEK: Muuta sõnastust p.6.8
(Hetkel: 6.8. Kõik kasutusklassi koerad peavad läbima varrukakatse)
6.8. Kõik kasutusklassi koerad peavad läbima varrukakatse, mis peab olema korraldatud vastavalt
ESLÜ erinäituste varrukakatse läbiviimise korrale.
POOLT:56
VASTU:0
ERAPOOLETU:0
OTSUSTATI: Muuta p.6.8 sõnastust, uus sõnastus
6.8. Kõik kasutusklassi koerad peavad läbima varrukakatse, mis peab olema korraldatud vastavalt
ESLÜ erinäituste varrukakatse läbiviimise korrale.

ETTEPANEK: Nimetatud muudatused hakkavad kehtima alates EKL kinnitusest ning avaldamisest
ESLÜ kodulehel.
Poolt: 56
Vastu:0
Erapooletu: 0

OTSUSTATI: Nimetatud muudatused hakkavad kehtima alates EKL kinnitusest ning avaldamisest ESLÜ
kodulehel.

Aretuskontrolli eeskiri
Hetkel kehtib:
7.2 Eluaegne aretuskontrolli tulemus on kehtiv kogu koera eluea
7.2.1 Eluaegsel aretuskontrollil saab koer osaleda esmakordse aretuskontrolli kehtivuse viimasel
kalendriaastal, kuid mitte peale esmase aretuskontrolli kehtivusaja lõppu.
ETTEPANEKUD SÕNASTUSE MUUTMISEKS:
Ettepanek 1.
7.2.1 Eluaegse aretustulemuse saamiseks võib koer uuesti aretuskontrollil osaleda, kui esmakordse
tulemuse saamisest on möödunud vähemalt 1 aasta, kuid mitte peale esmase aretuskontrolli
kehtivusaja lõppu.
POOLT: 0
VASTU: 56
ERAPOOLETU:0
Ettepanek 2.
7.2.1 Eluaegsel aretuskontrollil saab koer osaleda peale esmakordse aretuskontrolli läbimist, kuid
mitte peale esmase aretuskontrolli kehtivusaja lõppu.
POOLT: 0
VASTU:56
ERAPOOLETU:0
Ettepanek 3.
7.2.1 Eluaegsel aretuskontrollil saab koer osaleda peale esmakordse aretuskontrolli läbimist.
POOLT: 51
VASTU: 0
ERAPOOLETU: 5
Ettepanek 4.
7.2.1. Eluaegse aretustulemuse saamiseks võib koer uuesti aretuskontrollil osaleda, kui esmakordse
tulemuse saamisest on möödunud vähemalt 1 aasta ja aretuskontrolli hindajaks peab olema teine
kohtunik.
POOLT: 0
VASTU: 56

ERAPOOLETU: 0
Ettepanek 5.
7.2.1. Eluaegse aretustulemuse saamiseks võib koer uuesti aretuskontrollil osaleda, kui esmakordse
tulemuse saamisest on möödunud vähemalt 1 aasta.
POOLT: 11
VASTU: 27
ERAPOOLETU: 18
OTSUSTATI: Muuta 7.2.1 sõnastust (vastavalt ettepanekule nr 3), uus sõnastus:
7.2.1 Eluaegsel aretuskontrollil saab koer osaleda peale esmakordse aretuskontrolli läbimist.
ETTEPANEK: Aretuskontrolli eeskirja muudatus jõustub avaldamisest ühingu kodulehel
Poolt: 56
Vastu: 0
Erapooletu: 0
OTSUSTATI: Aretuskontrolli eeskirja muudatus jõustub avaldamisest ühingu kodulehel

Tiitlivõistluse eeskiri
ETTEPANEK Lisada punkt: 4.3. ESLÜ võistlustel arvestatakse kohapunkte saksa lambakoerte
omavahelise paremusjärjestuse alusel.
POOLT:56
VASTU:0
ERAPOOLETU:0
OTSUSTATI: Lisada: 4.3. ESLÜ võistlustel arvestatakse kohapunkte saksa lambakoerte omavahelise
paremusjärjestuse alusel.
Muuta punkte alljärgnevalt:
Praeguses eeskirjas:
4.3. Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes,
saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5 ja Eesti Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult
võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,25.
ETTEPANEK teha eeskirja muudatus:
4.4. Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes
ning kus Eesti Saksa Lambakoerte Meistritiitel omistatakse parima tulemuse saanud EST-registri saksa
lambakoera ja Eesti kodanikust või Eestis alalist elamisluba omavast koerajuhist koosnevale
võistkonnale, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5

4.5 Eesti Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid
korrutatakse koefitsiendiga 1,25.
POOLT: 55
VASTU:0
ERAPOOLETU:1
OTSUSTATI:
Teha eeskirja muudatus:
4.4. Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes
ning kus Eesti Saksa Lambakoerte Meistritiitel omistatakse parima tulemuse saanud EST-registri
saksa lambakoera ja Eesti kodanikust või Eestis alalist elamisluba omavast koerajuhist koosnevale
võistkonnale, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5
4.5 Eesti Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid
korrutatakse koefitsiendiga 1,25.
ETTEPANEK: Muuta numeratsiooni 4.4 kuni 4.7 vastavalt tehtud muudatustele.
POOLT: 56
VASTU:0
ERAPOOLETU: 0
OTSUSTATI: Muuta numeratsiooni 4.4 kuni 4.7 vastavalt tehtud muudatustele.
ETTEPANEK: Tiitlivõistluste eeskirja muudatused kehtivad alates avaldamise hetkest ESLÜ
koduleheküljel.
POOLT: 56
VASTU:0
ERAPOOLETU: 0
OTSUSTATI: Tiitlivõistluste eeskirja muudatused kehtivad alates avaldamise hetkest ESLÜ
koduleheküljel.
7. Sõnavõtud
Kuulati liikme poolt edastatud mõtet kaotamaks ära Eesti registris olemise nõude tiitlivõistluste
eeskirjas.
Koosoleku juhataja:
Protokollija:

Eve Pungas
Maris Luberg

