ESLÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 6/2005
19.04.2005 - Tallinn
18:00 – 23:40
Kohal:
juhatuse liikmed:
Riina Ruven
Hellar Nirk
Kivisalu
Epp Maltis (kuni 22:25)
Anna Luik
Riho Kivila (telefonil)
Janne Vaarja
Urve Lageda (kuni 20:00)
Maris Luberg (alates 19:40)
juhatuse asendusliikmed:
Õnne-Mare Sagur (kuni 23:25)
Indrek Kasela
Eha Kõrve (alates 20:00)
Anu Oks (alates 19:00 – 20:20)
Rene Radala (alates 20:20)

revisjonikomisjoni liikmed:
Astrid Lundava (alates 18:30 kuni 22:05) Toomas
külalised:

Mare Adermann
Tiia Lall

Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Hellar Nirk
Protokollijaks Mare Adermann
LISA 1: kohalolijate registreerimisleht

Päevakord:
1. 29.03.05 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
2. Aruanne kohtumisest sponsoriga
3. Infotoimkonna repliigid teemal SV, EKL ja kasvatajakoolitus
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ESLÜ ruumid
ESLÜ liikmetega seotud küsimuste lahendamine
30. aprilli aretuskontrolliga seotud küsimuste lahendamine
ESLÜ liikmete pöördumine ühingu juhatuse poole emaste aretuskontrolli küsimuses
ESLÜ riistvara soetamine
ESLÜ kodulehega seonduv
10. Ülevaade kutsikanäitusest, mainäituse küsimused
11. “Tõugude Tänav” Võitja 2005 näitusel
12. ESLÜ suvelaager
13. Muud küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt

1. 29.03.05 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
29.03.05 juhatuse koosoleku protokoll kinnitati ühehäälselt.

2. Aruanne kohtumisest sponsoriga
Kuulati:
Hellar Nirk
ESLÜ ja kvaliteet-lemmikloomatoidu Hill`s maaletooja AS Optimer sõlmisid pikaajalise
koostöölepingu, mis hõlmab 2005. ja 2006.a. sündmused (v.a. 2005 a. septembris toimuv kutsikate
näitus - ülevaatus, mille sponsor oli leitud juba varem). Kõigi teiste ESLÜ poolt korraldavate ürituste
(näitused, dressuurivõistlused, suvine dressuurilaager) peasponsoriks aastatel 2005 ja 2006 on
Hill`s Pet Nutrition Inc. Lepingu kogusumma mõlemaks aastaks on 60 000 krooni (sellest 10 000
krooni ESLÜ uue kodulehe tegemiseks): näitused – I koht - 15 kg toidukott, lisaks ühekordne
tasuta kompleksvaktsineerimine; II ja III koht - 3 kg toidukott; erinäituste parim kennel - tasuta
kiipimine ühele pesakonnale. Vastavalt kokkuleppele mainitakse Hill’si näituste ava- ja lõpukõnes

ESLÜ peasponsorina ja pannakse tema reklaam üles ESLÜ kodulehele. Ajakirja Saksa Lambakoer
tagakaanel olevale Hill’si reklaamile paigutatakse edaspidi saksa lambakoera siluett. Tõugude
Tänaval jagatavale ESLÜd tutvustavale materjalile (mida hiljem saab ka Maxi loomakliinikus
jagada) tuleb samuti Hill’si reklaam.
Ajakirja Saksa Lambakoer saadi trükikojast 40 eksemplari pealekauba (kokku 440 eksi). Samast
trükikojast on plaanis tellida ka Võitja 2005 näituse raames toimuvale Tõugude Tänavale saksa
lambakoera ja ühingut tutvustavad kleepsud ning voldikud.

3. Infotoimkonna repliigid teemal SV, EKL ja kasvatajakoolitus
Kuulati:
Epp Maltis
SVlt ei ole kahele ESLÜ juhatuse poolt saadetud e-mailile vastust tulnud. SVle tuleb saata ka Eesti
lipp, et Siegeril, kus ka Eesti koeri osaleb, saaks selle heisata.
EKList ei ole veel saksa lambakoeri kasvatavate Eesti kennelite kohta infot laekunud. Epp Maltis
tegeleb asjaga edasi, et saada ESLÜ kodulehele üles kennelite täielik nimekiri koos kasvatajate
kontaktandmetega kõikidest.
Heli Vaab on kutsunud 14. mail saksa lambakoerte kasvatajatele loengut pidama Auli Impola
kennelist Sensen Mann. ESLÜ muretseb laevapiletid, seminariruumi ja suupisted, Epp Maltis
valmistab kingituse. Seminaril osalemise tasu on 100 krooni.
Koos ajakirjaga Saksa Lambakoer saadetakse ESLÜ liikmetele ka küsitluslehed, et saada
paremini tagasisidet liikmete soovidest.
Koristustalgud Valdeku pargis 14. aprillil olid rohke osavõtuga ja leidsid meedias väga hästi
kajastamist.
Kuulati:
Õnne Sagur
Konsulteerimisel EKL juhatuse esinaisega selgus, et aretuskontrolli kohtunike probleemi EKL
suhtes lahendab see, kui nad nimetataks ümber, kuna Eestis reguleerib kõiki kohtunikega seotud
küsimusi EKL kohtunike kogu.
Ettepanek
Nimetada ESLÜ aretuskontrolli kohtunikud ümber aretuskontrolli spetsialistideks (Körmeister) ja
võtta vastav nimetus kasutusele kõigis aretuskontrolliga seotud dokumentides.
Hääletamine
Poolt – 8
Vastu ja erapooletuid – 0
Otsustati
3.1. Nimetada ESLÜ aretuskontrolli kohtunikud ümber aretuskontrolli spetsialistideks
(Körmeister) ja võtta vastav nimetus kasutusele kõigis aretuskontrolliga seotud
dokumentides.

4. ESLÜ ruumid
Kuulati:
Epp Maltis (Riho Kivila ülesandel)
Järgmisel nädalal allkirjastatakse üürileping ESLÜle bürooruumide rentimiseks aadressil VanaKalamaja 20, Tallinnas. Ruumid (kaks omavahel ühendatud ruumi koos kööginurga, WC ja
dušširuumiga) on väga heas korras ja värskelt remonditud. Maja juures on võimalik tasuta parkida.
Ruumide kuurent: 2480.- eek + kommunaalkulud.

5. ESLÜ liikmetega seotud küsimuste lahendamine
Kuulati:
Õnne Sagur

ESLÜ liikmete nimekiri on korrastatud. Tänase seisuga on ESLÜl 277 liiget ja neile lisaks 22 endist
liiget, kes arvati liikmestaatusest välja vahetult enne viimast üldkoosolekut.
Ettepanek
Kinnitada 19.04.2005 seisuga ESLÜ liikmete nimekirjas olevate isikute liikmelisus.
Hääletamine
Poolt – 8
Vastu ja erapooletuid – 0
Otsustati
5.1. Kinnitada 19.04.2005 seisuga ESLÜ liikmete nimekirjas olevate isikute liikmelisus.
LISA 2: liikmete nimekiri.
Ettepanek
Ennistada erandkorras nende isikute liikmelisus ESLÜs, kelle liikmemaksu tasumise tähtaeg lõppes
ajavahemikul 2004. a teisest poolest kuni otsuse vastuvõtmise hetkeni ja kes liikmemaksu
tasumata jätmise tõttu on ühingu liikmete hulgast välja arvatud, juhul, kui nad tasuvad maksmata
jäänud liikmemaksu hiljemalt 29. aprilliks 2005. Otsusest teatatakse kirjalikult kõigile otsuses
nimetatud isikutele.
Hääletamine
Poolt – 8
Vastu ja erapooletuid – 0
Otsustati
5.2. Ennistada erandkorras nende isikute liikmelisus ESLÜs, kelle liikmemaksu tasumise
tähtaeg lõppes ajavahemikul 2004. a teisest poolest kuni otsuse vastuvõtmise
hetkeni ja kes liikmemaksu tasumata jätmise tõttu on ühingu liikmete hulgast välja
arvatud, juhul, kui nad tasuvad maksmata jäänud liikmemaksu hiljemalt 29. aprilliks
2005. Otsusest teatatakse kirjalikult kõigile otsuses nimetatud isikutele.
Ettepanek
Kinnitada ESLÜ liikmeks astumise avalduse eesti- ja inglisekeelne vorm.
Hääletamine
Poolt – 8
Vastu ja erapooletuid – 0
Otsustati
5.3. Kinnitada ESLÜ liikmeks astumise avalduse eesti- ja inglisekeelne vorm.
LISA 3: ESLÜ liikmeks astumise vorm eesti ja inglise keeles.
Ettepanek
Kinnitada Siiri Hundimägi ESLÜ liikmete nimekirja haldajaks, kelle ülesanneteks on ESLÜ liikmete
ja ajakirja Saksa Lambakoer tellijate nimekirjade regulaarne uuendamine ja andmete täiendamine,
liikmemaksu tasumise ja muude jooksvate teadete saatmine liikmetele ning liikmete ja
liikmemaksude tasumisega seotud informatsiooni edastamine juhatusele.
Hääletamine
Poolt – 8
Vastu ja erapooletuid – 0
Otsustati

5.4. Kinnitada Siiri Hundimägi ESLÜ liikmete nimekirja haldajaks, kelle ülesanneteks on
ESLÜ liikmete ja ajakirja Saksa Lambakoer tellijate nimekirjade regulaarne
uuendamine ja andmete täiendamine, liikmemaksu tasumise ja muude jooksvate
teadete saatmine liikmetele ning liikmete ja liikmemaksude tasumisega seotud
informatsiooni edastamine juhatusele.
Infotoimkonnal leida lahendus, kuidas jõuab info liikmeks astumise ja liikmemaksude tasumise
kohta Siiri Hundimägini.
Liikmepiletid anda kujundada samale inimesele, kes tegeleb ESLÜ logo kujundamisega.
Liikmepiletite ettevalmistamist korraldab Epp Maltis. Liikmepiletid kiletatakse ja toimetatakse
liikmeteni ajakirja Saksa Lambakoer järgmise numbriga. Liikmepiletile märgitakse liikmeks
astumise kuupäev ja liikmepileti number. Lahendada küsimus, kuidas informeerida üldsust
liikmepileti kehtetuks muutumisest ja kuidas tagantjärele kindlaks teha varasemate liikmete
liitumisaegu (ESLÜ sellekohane dokumentatsioon puudulik)
Õnne Sagur töötab välja ajakirja tellimusblanketi. Ajakirja tellijate nimekirjas puuduvad mõnede
tellijate aadressid. Paluda ESLÜ kodulehe kaudu neil inimestel ühingule oma kontaktandmed
teatada.
Uued liikmed kinnitatakse edaspidi juhatuse koosoleku otsusega (nagu näeb ette ESLÜ põhikiri).
Töötada välja ühingu põhikirja muudatusettepanekud liikmestaatusest väljaarvamise ja
liikmemaksude tasumise korra osas.
Kuulati:
Urve Lageda
Luua maakondades ESLÜ rakukesi - allühinguid. Panna üleskutse ESLÜ kodulehele, et leida
maakondades kontaktisikud, kes ESLÜ juhatuse toel oleks valmis koondama kohalikke saksa
lambakoerte omanikke ja huvilisi. Juhatus osaleks rakukeste kogunemistel ja levitaks infot ning
saaks kontaktisikute kaudu tagasisidet.

6. 30. aprilli aretuskontrolliga seotud küsimuste lahendamine
Kuulati:
Õnne Sagur
Hetkel soovivad 30. aprilli aretuskontrollil oma koeraga osaleda 11 inimest (neist osad ei ole ESLÜ
liikmed).
Ettepanek:
Kinnitada 30. aprilli aretuskontrolli kohtunikuks Hans-Joachim Dux ja varrukameheks Viktor Salalui.
Hääletamine
Poolt – 9
Vastu ja erapooletuid - 0
Otsustati
6.1. Kinnitada 30. aprilli aretuskontrolli
varrukameheks Viktor Salalui.

kohtunikuks

Hans-Joachim

Dux

ja

30. aprilli aretuskontrolli tegevkorraldajad on Urve Lageda ja Toomas Kivisalu. Hindamislehed ja
protokolli valmistab ette Õnne Sagur.
Kuulati:
Astrid Lundava
Narva SLK HARANDUS on planeerinud 23. aprilliks aretuskontrolli, mille kohtunikuks on kutsutud
Astrid Lundava ja varrukameheks Jevgeni Kaverin ning kuhu on registreerunud 5 koera (omanikud
on HARANDUse liikmed). Kuna uued aretuskontrolli reguleerivad normdokumendid on äsja
kehtima hakanud ja info nende kohta (ajakirja kaudu) pole veel kõigini jõudnud, võiks ESLÜ juhatus
erandkorras nimetatud aretuskontrolli kinnitada.
Ettepanek

Kinnitada erandkorras
Narva SLK HARANDUSe poolt Narvas korraldatava aretuskontrolli
toimumise kuupäevaks 23. aprill 2005, aretuskontrolli spetsialistiks Astrid Lundava ja
varrukameheks Jevgeni Kaverin.
Hääletamine
Poolt – 9
Vastu ja erapooletuid – 0
Otsustati
6.2. Kinnitada erandkorras
Narva SLK HARANDUSe poolt Narvas korraldatava
aretuskontrolli toimumise kuupäevaks 23. aprill 2005, aretuskontrolli spetsialistiks
Astrid Lundava ja varrukameheks Jevgeni Kaverin.
Lisa 4: Narva SLK HARANDUSE taotlus
Tuleks koostada ja avaldada aretuskontrollide graafik.
Ettepanek:
Kinnitada järgmisena toimuva aretuskontrolli kuupäevaks 18. mai 2005 ja kohtunikuks Astrid
Lundava.
Hääletamine
Poolt – 9
Vastu ja erapooletuid - 0
Otsustati
6.3. Kinnitada järgmisena toimuva aretuskontrolli kuupäevaks 18. mai 2005 ja
kohtunikuks Astrid Lundava.
Aretuskontrolli korraldajaks on ESLÜ aretustoimkond (vastutavaks isikuks Urve Lageda).
Aretuskontroll algab kell 18.00.
Ettepanek:
Kinnitada alates 1. juulist 2005 korraldatavatel aretuskontrollidel osalemise tasuks 300 krooni.
Hääletamine
Poolt – 9
Vastu ja erapooletuid - 0
Otsustati
6.4. Kinnitada alates 1. juulist 2005 korraldatavatel aretuskontrollidel osalemise tasuks
300 krooni.
Uue akteerimisjuhendi ja akeerimisprotokolli vormi ettevalmistamisega tegeleb Õnne Sagur ning
tulevastele akteerijatele mõeldud koolituse korraldamisega Urve Lageda.

7. ESLÜ liikmete pöördumine ühingu juhatuse poole emaste aretuskontrolli
küsimuses
Kuulati:
Hellar Nirk
Loeb ette ESLÜ liikmete pöördumise (48 allkirja). Kiri ESLÜ juhatusele on koostatud ebakorrektselt.
Väide emaste aretuskontrolli aretuserinõudena kinnitamise kohta EKL volinike kogus ei vasta tõele,
samuti pole viidatud konkreetsetele seadusesätetele, mille vastu kõne all oleva ESLÜ üldkoosoleku
otsusega väidetavalt on eksitud.
Epp Maltis konsulteerib juristiga, kas kirjas nimetatud rikkumised on vastuolus EV seadustega.
Kuna kirjal puuduvad kontaktandmed, on juhatusel raske otsustada, kelle nimele vastus saata.

Kuna MTÜ seaduse ja ESLÜ põhikirja kohaselt ei saa ESLÜ juhatus üldkoosoleku otsust muuta,
tuleks antud teemat käsitlev punkt uuesti järgmise üldkoosoleku päevakorda lülitada.
Ettepanek
Lisada 25. mail 2005 toimuva ESLÜ üldkoosoleku päevakorda emaste aretuskontrolli nõuet käsitlev
punkt.
Hääletamine
Poolt – 9
Vastu ja erapooletuid - 0
Otsustati
7.1. Lisada 25. mail 2005 toimuva
aretuskontrolli nõuet käsitlev punkt.

ESLÜ

üldkoosoleku

päevakorda

emaste

Ettepanek
Korraldada ESLÜ juhatuse eestvedamisel hiljemalt 10. mail 2005 emaste aretuskontrolli nõuet
käsitlev ümarlaud, kuhu kutsutakse kõik antud küsimusest huvitatud ESLÜ liikmed (sh kindlasti
kasvatajad ja varrukamehed).
Hääletamine
Poolt – 9
Vastu ja erapooletuid - 0
Otsustati
7.2. Korraldada ESLÜ juhatuse eestvedamisel hiljemalt 10. mail 2005 emaste
aretuskontrolli nõuet käsitlev ümarlaud, kuhu kutsutakse kõik antud küsimusest
huvitatud ESLÜ liikmed (sh kindlasti kasvatajad ja varrukamehed).
LISA 5: Liikmete pöördumine

8. ESLÜ riistvara soetamine
Kuulati:
Rene Radala
Soovitav oleks muretseda ESLÜle uued stardipüstolid. Mõistlik oleks eelnevalt uurida, milliseid
püstoleid kasutatakse näiteks Soomes ning teha kindlaks, et uutest relvadest kõlav lask poleks liiga
vali (sõltub ka laskemoonast). Tõkked on mõistlik tellida Saksamaalt spetsiaalselt tootjalt (VT
Metall), varrukavarustus Gappay’lt.
Ettepanek
Soetada ESLÜle näituste, võistluste ja aretuskontrollide läbiviimiseks järgmine inventar: 2 varrukat,
4 katet, 2 nuuti, 2 komplekti varrukameeste ülikondi (jakk + püksid), A-tõke, 2 püstolit (6 mm),
meetrine tõke, hantlid (3 erinevat suurust), 25 jäljemärki, 3 lipukest kohamärkideks, pehme
mõõdulint, SV lipp, Eesti lipp, infotahvlid (2), 3 telki e. katusealust, 3 lauda, 4 tooli, võimalusel
näituse numbrimärgid (300 tk.).
Hääletamine
Poolt – 8
Vastu ja erapooletuid - 0
Otsustati
8.1. Soetada ESLÜle näituste, võistluste ja aretuskontrollide läbiviimiseks järgmine
inventar: 2 varrukat, 4 katet, 2 nuuti, 2 komplekti varrukameeste ülikondi (jakk +
püksid), A-tõke, 2 püstolit (6 mm), meetrine tõke, hantlid (3 erinevat suurust), 25
jäljemärki, 3 lipukest kohamärkideks, pehme mõõdulint, SV lipp, Eesti lipp,
infotahvlid (2), 3 telki e. katusealust, 3 lauda, 4 tooli, võimalusel näituse
numbrimärgid (300 tk.).
Nimetatud inventari välja laenutama ei hakata, vaid see jääb ESLÜ üritustel kasutamiseks.

Tõkete ja varrukameeste varustuse soetamise jaoks on sponsor olemas.
Kohamärkidena kasutatavate lippude valmistamise eest hoolitseb Janne Vaarja, infotahvlite eest
Eha Kõrve (mõlemad soetatakse sponsorluse korras)

9. ESLÜ kodulehega seonduv
Kuulati:
Mare Adermann
Andis ülevaate kõikidest uue kodulehe tegemiseks saadud pakkumistest.
Ettepanek
Valida ESLÜ kodulehe veebilahenduse tegijaks firma SpinTEK.
Hääletamine
Poolt – 6
Vastu ja erapooletuid - 0
Otsustati
9.1. Valida ESLÜ kodulehe veebilahenduse tegijaks firma SpinTEK.

10. Ülevaade kutsikanäitusest, mainäituse küsimused
Kuulati:
Maris Luberg
Puudused, mis ilmnesid kutsikanäitusel: kohtuniku soovid peavad olema teada ja rahuldatud;
kohtunikule tuleb anda täidetud kataloogid; ring peab olema ovaalne. ESLÜ peab kindlasti tänama
TTÜd staadioni eest. Hea oleks seda staadioni edaspidigi kasutada.
Info mainäituse teise hindava kohtuniku kohta tuleb kohe avaldada. Koerte arv on suur. Kindlasti
peavad ringid paralleelselt toimuma. Saksa kohtunik hindab täiskasvanuid koeri, Rootsi kohtunik
kutsikaid. Teise ringi jaoks on vaja juurde 2 ringikorraldajat. Rootsi kohtuniku tarvis puudub inglise
keelt oskav sekretär. Lint ringide tarvis küsida Armin Ennikolt (sponsoril enda logoga linti pole). Iga
ringi parimatest teha professionaalsed pildid, et aasta lõpus saaks anda välja parimate
näitusekoerte kataloogi. Hea oleks koerte kirjeldused otse arvutisse sisestada. See idee teostada
augustinäitusel.
EKLis tuleb registreerida järgmise hooaja näituste kuupäevade taotlused – seda teeb
näitusetoimkonna esimees. Vastav vorm on olemas EKL kodulehel.
Koosoleku hilise kellaaja tõttu lükati päevakorra viimased punktid (Tõugude Tänava ja ESLÜ
suvelaagri teemal) edasi järgmisele juhatuse koosolekule.

Hellar Nirk
koosoleku juhataja

Mare Adermann
protokollija

