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Kohal:
juhatuse liikmed:
Toomas Kivisalu
Anna Luik
Hellar Nirk
Epp Maltis
Janne Vaarja
juhatuse asendusliikmed:
Õnne-Mare Sagur
külalised:
Jaanika Aruaas
Margit Kuusman
Vilve Roosioks
Mare Adermann
Mai Paabo
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Epp Maltis.
Protokollijaks valiti ühehäälselt Mare Adermann.
LISA 1: kohalolijate registreerimisleht
Päevakord:
1. ESLÜ juhatuse 14.03.2006 koosoleku protokolli ja uute liikmete kinnitamine
2. Aretuskontrollide korraldamine juunis-juulis (T. Tšernjakova ja V.Roosioksa
avaldus)
3. Rau von Pol x Kronis Jaara pesakonnaga seotud avalduse käsitlemine (Mai Paabo
avaldus)
4. WUSV MM meeskonna moodustamise korra täiendusettepanek
5. Saksa lambakoerte pesakondade akteerimise ja müügiinfo edastamise korra
täiendamine
6. Infotoimkonna aruanne
7. Muud küsimused

1. ESLÜ juhatuse 14.03.2006 koosoleku protokolli ja uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ juhatuse 14.03.2006 koosoleku protokoll nr. 3/2006.
Hääletamine
Poolt 5
Vastu 0
Otsustati
1.1 Kinnitada ESLÜ juhatuse 14.03.2006 koosoleku protokoll nr. 3/2006
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Kõrts, Margus
Petrov, Argo
Goman, Seppo
Antoniak, Marek

Raude, Helle
Vill, Rene
Moorats, Anu
Aus, Jaak
Kulp, Merit
Luht, Marika
Jürisaar, Liina
Marandi, Katrin
Toomla, Sven
Umerov, Imre
Salm, Merle
Mathiesen, Andres
Metsamaa, Maie
Mikk, Lembo
Pallo, Piret
Suur, Lara
Saarik, Margit
Hääletamine
Poolt 5
Vastu 0
Otsustati
1.2 Kinnitada ESLÜ liikmeteks
Kõrts, Margus
Petrov, Argo
Goman, Seppo
Antoniak, Marek
Raude, Helle
Vill, Rene
Moorats, Anu
Aus, Jaak
Kulp, Merit
Luht, Marika
Jürisaar, Liina
Marandi, Katrin
Toomla, Sven
Umerov, Imre
Salm, Merle
Mathiesen, Andres
Metsamaa, Maie
Mikk, Lembo
Pallo, Piret
Suur, Lara
Saarik, Margit
2. Aretuskontrollide korraldamine juunis-juulis (T. Tšernjakova ja V. Roosioksa avaldus)
Kuulati:
Vilve Roosioks
Praeguses aretuskontrollide graafikus pole juunis ja juulis aretuskontrolli ette nähtud. Kindlasti on
aga olemas koeraomanikke, kes just sellel ajal tahaksid aretuskontrolli teha. Põhimõtteline
nõusolek hindama tulemiseks on saadud aretuskontrolli spetsialistilt Astrid Lundavalt.
ESLÜ juhatus on aretuskontrollide korraldamisega juunis-juulis põhimõtteliselt nõus, kui avalduse
esitaja lepib kuupäevade osas kokku aretuskontrollide korraldaja Helina Härmaga ja
korralduskohana kasutatakse Betooni tänava platsi asemel näiteks TSKK platsi Pärnamäel.

LISA 2: T. Tšernjakova ja V. Roosioksa avaldus

3. Rau von Pol x Kronis Jaara pesakonnaga seotud avalduse käsitlemine (Mai Paabo
avaldus)
Juhatus kuulas ära Mai Paabo avalduse ja tutvus sellega seotud lisamaterjalidega. Samuti kuulati
ära Margit Kuusmani, Mai Paabo ja Jaanika Aruaasa sõnavõtud.
Asjaolude selgitamisel ilmnes, et Kronis Jaara ostu-müügi leping on sõlmitud Mai Paabo (müüja) ja
Andres Aruaasa (ostja) vahel, kellest viimane on alaealine, mistõttu võib olukorda hetkel
tõlgendada nii, et antud leping on tegelikult õigustühine. Seetõttu võib lugeda, et Kronis Jaara on
endiselt Mai Paabo omandis ja sellest tulenevalt on Mai Paabol õigus ka tema pesakonnale. Rau
von Pol’i ja Kronis Jaara kutsikate ostu-müügi lepingud ostjatega on sõlminud Jaanika Aruaas,
kellel tegelikult selleks juhatuse hinnangul seaduslik alus üldse puudub. Samuti ei ole ostja
lepingujärgseid kohustusi täies mahus veel täitnud. Kronis Jaara ostu-müügi lepingu järgi oleks Mai
Paabol olnud õigus valida koera paaritamiseks sobiv isane, kuid müüjat paaritusest isegi ei
informeeritud. Samas esitas Mai Paabo Eesti Kennelliidule avalduse antud pesakonna
registreerimiseks, aktsepteerides sellega nimetatud pesakonda.
Oma avalduses viitas Mai Paabo sellele, et on näinud Kronis Jaarat peetamas halbades
tingimustes. Juhatus juhtis tähelepanu, et selliste süüdistuste korral on võimalik pöörduda
Loomakaitse Seltsi poole, kes teostab taolistel juhtudel ametliku kontrolli.
Kokkuvõtteks leidis juhatus, et kuna tegemist on poolte omavahelist kokkulepet puudutava
küsimusega, siis ESLÜ juhatusel selle lahendamiseks seaduslik alus puudub. Kui aga pooled
suudavad siiski kohtuväliselt kokkuleppele jõuda, oleks soovitatav sõlmida uus ja korrektne ostumüügileping. Mai Paabo avaldas soovi sõlmida uus leping juhatuse juuresviibimisel. Juhatus
nõustus ja lepiti kokku järgnevas: juhatuse järgmisel koosolekul 09.05.2006 tulevad Jaanika
Aruaas ja Mai Paabo kohale koos kõigi vajalike dokumentidega ning vormistavad uue ostumüügilepingu. Jaanika Aruaas maksab Mai Paabole kutsikate keskmise müügisumma ja Mai
Paabo annab oma allkirjad Rau von Pol’i ja Kronis Jaara kutsikate ostu-müügi lepingutele ning
Jaanika Aruaasale üle kutsikate registreerimistunnistused.
Laekunud avalduse käsitlemiseks tegi juhatus EKLile päringu Rau von Pol’i ja Kronis Jaara
pesakonna registreerimiseks esitatud dokumentide kohta. Selle käigus selgus, et dokumentatsioon
on puudulik ja olemas on vaid pesakonna registreerimisavaldus. Seoses sellega otsustati teha
EKLile avaldus sellekohase märkusega.

LISA
LISA
LISA
LISA

3: Mai Paabo avaldus 2 lehel + 1 lisaleht
4: Jaanika Aruaasa kiri Mai Paabole
5: Kronis Jaara kutsika ostu-müügi lepingu koopia
6: EKList väljastatud dokumendid Rau von Poli’i ja Kronis Jaara
pesakonna kohta: pesakonna registreerimisavaldus, väljatrükk
arvutist pesakonna isa ja ema tõutunnistuse andmetega (kahel
lehel), EKL seletus väljastatud dokumentide kohta (kahel lehel)

4. WUSV MM Eesti võistkonnakonna moodustamise korra täiendusettepanek
Vilve Roosioks ja Tatjana Tšernjakova esitasid alljärgneva WUSV MM Eesti võistkonna
moodustamise korra täiendusettepaneku.
Ettepanek:
Lisada ESLÜ juhatuse 14.03.2006 koosolekul vastuvõetud otsusesse 4.5.1 lisatingimusena, et
kandideeriva võistluspaari koer peab olema valikvõistlustelt saanud TSB hinnanguks „a“ (võrratu).
Hääletamine
Poolt 5

Vastu 0
Otsustati
4.1 Lisada ESLÜ juhatuse 14.03.2006 koosolekul vastuvõetud otsusesse 4.5.1
lisatingimusena, et kandideeriva võistluspaari koer peab olema valikvõistlustelt
saanud TSB hinnanguks „a“ (võrratu).
5. Saksa lambakoerte pesakondade akteerimise ja müügiinfo edastamise korra
täiendamine
Ettepanek:
Muuta saksa lambakoerte pesakondade akteerimise ja müügiinfo edastamise korda järgnevalt:
punkt 4. Akteeritud pesakonna müügiinfo tasuta avaldamiseks ESLÜ kodulehel kohustub kasvataja
esitama pesakondade ja akteerimistega seotud info haldajale koopia akteerimisprotokollist.
Müügiinfo avaldatakse vaid peale akteerimisprotokolli või selle koopia ja akteerimistasu laekumist
ühingule.
Hääletamine
Poolt 5
Vastu 0
Otsustati
5.1 Muuta saksa lambakoerte pesakondade akterimise ja müügiinfo edastamise korda
järgnevalt: punkt 4. Akteeritud pesakonna müügiinfo tasuta avaldamiseks ESLÜ
kodulehel kohustub kasvataja esitama pesakondade ja akteerimistega seotud info
haldajale koopia akteerimisprotokollist. Müügiinfo avaldatakse vaid peale
akteerimisprotokolli või selle koopia ja akteerimistasu laekumist ühingule.

6. Infotoimkonna aruanne
Nõmme linnaosavalitsus avaldas Nõmme lehes info ESLÜle treeningplatsi eraldamisest. Uudis
avaldada lähipäevil ka ESLÜ kodulehel. Lähemal ajal sõlmitakse Nõmme LOViga leping maa-ala
pikaajaliseks kasutamiseks. Tuleb kontakteeruda ka kaitseväega, et saada abi platsi ja selle
ümbruse koristustöödel.
ESLÜ korraldab ka sel kevadel Valdeku pargi koristustalgud, mida võime juba traditsiooniliseks
ürituseks nimetada. Nõmme LOV poolt organiseeritakse koristustöödeks töökindad, prügikotid ja
konteiner. Ürituse toimumise kuupäevaks leppida Nõmme LOViga kokku 27. aprill. Teavitada
talgutest ESLÜ liikmeid ja meediat.
MH testi ja aretust puudutava tervisealase info kogumist käsitlevad seminarid jäävad sügisesse.
Koolitajatega lepitakse täpsed kuupäevad kokku suve teisel poolel.
7. Muud küsimused
7.1 ESLÜ liikmete nimekirja haldaja
Ettepanek:
Vabastada Siiri Hundimägi perekondlikel põhjustel ESLÜ liikmete nimekirja haldaja kohustustest.
Kinnitada ESLÜ liikmete nimekirja haldajaks Helve Käro.
Hääletamine
Poolt 5
Vastu 0

Otsustati
7.1.1

Vabastada Siiri Hundimägi perekondlikel põhjustel ESLÜ liikmete nimekirja
haldaja kohustustest. Kinnitada ESLÜ liikmete nimekirja haldajaks Helve Käro.

7.2 ESLÜ koolituseksamite korraldamise koordineerija kinnitamine
Ettepanek:
Määrata ESLÜ koolituseksamite korraldamise koordineerijaks Andrus Räämet.
Hääletamine
Poolt 5
Vastu 0
Otsustati
7.2.1

Määrata ESLÜ koolituseksamite korraldamise koordineerijaks Andrus Räämet.

7.3 Narva aretuskontroll 22. aprill
Ettepanek:
Kinnitada 22.04.2006 aretuskontroll Narvas, aretuskontrolli spetsialistiks Astrid Lundava ja
varrukameheks Tõnis Vanaveski.
Hääletamine
Poolt 5
Vastu 0
Otsustati
7.3.1

Kinnitada 22.04.2006 aretuskontroll Narvas, aretuskontrolli spetsialistiks Astrid
Lundava ja varrukameheks Tõnis Vanaveski.

7.4 Pesakondade registreerimine erinevate maade registritesse
EKL poolt Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule väljastatud 2005. a registreeritud saksa lambakoerte
pesakondade info ja Soome Kennelliidu avalikust infosüsteemist KoiraNet saadava teabe
võrdlemisel oleme avastanud võimaliku registrimääruse rikkumise. Kennelliitudele saadetavas
avalduseprojektis toodud statistika annab alust arvata, et emastele koertele kehtestatud
kohustuslikku ajavahet kahe järgneva pesakonna vahel on eiratud ning selle varjamiseks on leitud
võimalused pesakondade vaheldumisi registreerimiseks EKL ja SKL-FKK registrites.
Vilve Roosioksa sõnul tuleks antud märgukiri saata vaid Soome Kennelliidule, kuna statistika ei too
hetkel välja Eesti Kennelliidu tõuraamatumääruse rikkumist. Vähemalt kaks statistikas toodud
koera on temale teadaolevalt müüdud Soome ja seega on rikkumine toimunud sealsete uute
omanike poolt.
LISA 7: Soome Kennelliidule saadetava märgukirja projekt 2 lehel
7.5 Märgistajate nimekiri EKL kodulehel
Eesti Kennelliidu kodulehel üleval olev litsenseeritud märgistajate nimekiri on vastuolus EV
loomakaitseseadusega. Seaduse järgi tohib loomi kiipida ja tätoveerida vaid veterinaar. ESLÜ
liikmeid on sellest teavitatud ajakirjas Saksa Lambakoer. Vastav info tuleb edastada ka ESLÜ
kodulehel.
7.6 ESLÜ poolt korraldatavate võistluste ja eksamite osalustasud

ESLÜ võistluste auhinnafond on hoomatavalt suurenenud, seetõttu on ettepanek tõsta võistluste
osalustasusid. Koolituseksamite osalustasu on praegusel tasemel püsinud juba aastaid. Ka seda
võiks tõsta ja selle arvelt anda osa eksamite korraldajatele korralduskulude katteks.
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ võistluste osalustasud järgmiselt:
KK - liikmetele 150 krooni, mitteliikmetele 300 krooni;
PJK ja IPO – liikmetele 200 krooni, mitteliikmetele 400 krooni;
KK MV - liikmetele 200 krooni, mitteliikmele 400 krooni;
PJK ja IPO MV - liikmetele 250 krooni, mitteliikmele 500 krooni.
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ koolituseksami osalustasuks alates 01.07.2006:
KK – 150 krooni;
PJK ja IPO – 200 krooni.
Hääletamine
Poolt 5
Vastu 0
Otsustati
7.6.1 Kinnitada ESLÜ võistluste osalustasud järgmiselt:
KK - liikmetele 150 krooni, mitteliikmetele 300 krooni;
PJK ja IPO – liikmetele 200 krooni, mitteliikmetele 400 krooni;
KK MV - liikmetele 200 krooni, mitteliikmele 400 krooni;
PJK ja IPO MV - liikmetele 250 krooni, mitteliikmele 500 krooni.
7.6.2 Kinnitada ESLÜ koolituseksami osalustasuks alates 01.07.2006:
KK – 150 krooni;
PJK ja IPO – 200 krooni.
7.7 ESLÜ toetajad 2006. aastal
Maxi Loomakliinikuga on hiljuti saavutatud kokkulepe ESLÜ liikmete koerte kiipimiseks
soodushinnaga. Soodustuse saamiseks tuleb esitada ühingu liikmepilet. Selle pakkumise järgi
maksab ESLÜ liikmele Maxi Loomakliinikus kiipimine 325 krooni (kiip + kiipimine + registritasu),
millele lisandub kliiniku visiiditasu. Ajakirja Saksa Lambakoer tehtud küsitluse kohaselt maksab
sama protseduur (ilma visiiditasuta) Tallinna kliinikutes keskmiselt 430 krooni.
Kõikidele liikmetele pole veel ESLÜ liikmepiletit väljastatud. Seda tuleb teha kiiremas korras.
Ühtlasi teavitada liikmeid soodsamast kiipimisvõimalusest ESLÜ kodulehel ja ajakirjas.
+/- Elektroonikaga on saavutatud kokkulepe, et Kristiine Keskuse kauplus toetab ESLÜ võistlusi
kinkekaartidega ka 2006. a võistlushooajal.
7.8 Peaerinäituse küsimused
Arutati banketi, koeratarvete müügi ja infoboksis töötavate vabatahtlike abiliste
korraldamist.

Koosolek lõppes 21:15
Epp Maltis
Koosoleku juhataja

Mare Adermann
Koosoleku protokollija

toitlustamise

