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Uute liikmete kinnitamine
ESLÜ 2003-2005.a. majandustegevuse audiitorkontroll
Puuduvad ESLÜ majandusdokumendid 2003-2004
Astrid Lundava ja Denis Belovi hagiavaldus ESLÜ vastu
Haapsalu erinäitus, ESLÜ juhatuse kiri EKLile
Suvelaager
KK ja IPO meistrivõistlused
Ettevalmistused Eesti sportlaste osalemiseks 2006.a WUSV MMil
Infotoimkonna aruanne
ESLÜ 2007. aasta ürituste kalender
MUUD KÜSIMUSED

ESLÜ uute liikmete kinnitamine

Laekunud 3 eraisiku ESLÜ liikmeks astumise avaldus koos liikmeks astumise tasuga.
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Simone Raudvee
Ülo Heinsoo
Agu Teeveer
Hääletamine
Poolt 7
Vastu 0
Otsustati:

1.1

Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Simone Raudvee
Ülo Heinsoo
Agu Teeveer

Eesti Koeraspordiliidu (edaspidi EKSL) kinnitamine ESLÜ liikmeks
Kuulati: Epp Maltis
ESLÜle on laekunud EKSL’i avaldus ESLÜ liikmeks astumiseks.
ESLÜs on reguleerimata ESLÜ ning liikmesorganisatsioonide vastastikused õigused ja kohustused
(nt. liikmete nimekiri enne näitusi ja võistlusi viimaseks registreerimise päevaks, et kontrollida osaleja
klubilist kuuluvust; võistluste ja näituste korralduslikud küsimused, tagamaks võrdseid tindimusi
võistlustel, mis lähevad arvesse ESLÜ aasta parimate punktiarvestuses jne).
Hiljemalt detsembris 2006 korraldada ESLÜ ja liikmesorganisatsioonide (URAN, Harandus, Maximus,
TSKK, EKSL) ümarlauakohtumine, kus arutada vastastikust koostööd. Ümarlaua töö tulemuste põhjal
koostada vastastikused kirjalikud koostöölepingud 2007. aastaks.
Ettepanek:
Kinnitada EKSL ESLÜ liikmeks.
Hääletamine
Poolt 7
Vastu 0
Otsustati:
1.2 Kinnitada EKSL ESLÜ liikmeks
LISA 2: EKSL avaldus ESLÜ liikmeks astumiseks
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ESLÜ 2003-2005.a. majandustegevuse audiitorkontroll

ESLÜ juhatus tegi 2006.aasta üldkoosolekule ettepaneku ESLÜ-s läbi viia majandustegevuse
audiitorkontroll. Et võrrelda 2005.aasta alguses ametisse valitud ESLÜ uue juhatuse esimest
tööaastat eelnevate majandusperioodidega ESLÜs, tehti ettepanek ka 2004. ja 2003.a. auditiks.
Üldkoosolek võttis vastu otsuse teostada ESLÜ 2003.- 2005.a majandustegevuse audit ja delegeeris
audiitori valimise ESLÜ juhatusele. Juhatus küsis pakkumisi erinevatest audiitorbüroodest ja valis
pakkumiste hulgast ESLÜ majandustegevust auditeerima
audiitor Aivar Kangust’i (vannutatud
audiitor 1993.aastast, audiitorkogu liige, audiitorkogu koolituskomisjoni esimees)
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ 2003-2005.a majandustegevuse auditeerijaks audiitor Aivar Kangust audiitorbüroost
Aivar Kangust ja Partnerid OÜ.
Hääletamine
Poolt 7
Vastu 0
Otsustati:
2.1 Kinnitada ESLÜ majandustegevuse auditeerijaks audiitor Aivar Kangust
Järgnev arutelu on protokollitud koosolekust osavõtjate poolt protokollijale kirjalikult esitatud teksti
põhjal
Arutelu: Audiitorile toimetatakse 2003-2005.a majandusdokumendid.

2005.a, ESLÜ istuva juhatuse esimese tööaasta kohta on auditiks vajalik majandusdokumentatsioon
olemas (raamatupidamisdokumendid, protokollid. lepingud).
2003-2004.a kohta pole praegusel juhatusel õnnestunud ESLÜ eelmiselt juhatuselt auditiks vajalikku
dokumentatsiooni saada, seda hoolimata korduvatest kirjalikest ja suulistest nõudmistest.
Audiitorile esitatakse juhatuse käsutuses olevad dokumendid. Audiitori hinnang MTÜ ESLÜ 20032005.a majandustegevuse kohta avaldatakse ESLÜ juhatuse järgmise korralise koosoleku protokollis
ja ESLÜ 2007.a üldkoosolekul.
Lisaks: juhatus märgib, et suurtes, mitmesaja liikmega MTÜdes on audiitorkontrolli teostamine heaks
tavaks. ESLÜ-s pole auditit kordagi teostatud.
Juhatus kaalub võimalust esitada üldkoosolekule ettepanek lisada ESLÜ põhikirjale
majandustegevuse audiitorkontrolli nõue. (näiteks iga 4 aasta järel vms.). Kehtiva põhikirja kohaselt
teostab ESLÜ majandustegevuse üle kontrolli üldkoosoleku poolt valitav revisjonikomisjon.
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2005. aastale eelnenud ESLÜ majandusperioodide dokumentatsiooni puudumine

Järgnev arutelu on protokollitud koosolekust osavõtjate poolt protokollijale kirjalikult esitatud teksti
põhjal
Arutelu: ESLÜ juhatus alustas ESLÜ majandusdokumentide (protokollid, raamatupidamisdokumendid)
nõutamist ESLÜ eelmiselt juhatuselt kohe peale ametisse valimist 2005.a. alguses. On elementaarne,
et peale oma volituste lõppemist annab MTÜ juhatus koheselt või mõistliku aja jooksul MTÜ arhiivi-ja
raamatupidamisdokumendid uuele juhatusele üle.
ESLÜ juhatus on pooleteise aasta jooksul korduvalt, nii suuliselt kui kirjalikult nõudnud ESLÜ eelmise
juhatuse esinaiselt ja ESLÜ raamatupidamist korraldanud Astrid Lundavalt MTÜ ESLÜ arhiivi- ja
seadusega säilitamisele kuuluvaid majandusdokumente.
Tänaseks poolteist aastat kestnud nõutamine on olnud sisuliselt tagajärjetu.
ESLÜ juhatusele on üleandmis-vastuvõtmisaktidega üle antud ESLÜ asutamisdokumendid, mõningad
vanemate aastate koosolekute protokollid ja kolm arvet 2005. aasta algusest. Puuduvad täielikult
RMP seadusega säilitamisele kuuluvad eelnevate perioodide raamatupidamisdokumendid.
Astrid Lundavale on pakutud võimalust (lisaks ESLÜ büroo lahtiolekuaegadele) nõutud dokumendid
üle anda temale sobival ajal ja kohas, on pakutud ka dokumentidele järele tulekut ESLÜ juhatuse
liikmete poolt.
Astrid Lundava pole dokumente esitanud ja on erinevatele suulistele ja kirjalikele vabandustele
tuginedes poolteist aastat dokumentide esitamisest kõrvale hoidunud.
Seoses ESLÜ 2006.a. üldkoosoleku otsusega* auditi korraldamisest on ESLÜ juhatus korduvalt nii
suuliselt kui kirjalikult nõudnud Astrid Lundavalt järgmisi dokumente:
- 2003. a majandusaruanne;
- 2003. ja 2004. a raamatupidamise registrid ning nende aluseks olevad dokumendid, mida kohustab
säilitama raamatupidamisseadus;
- 2003. ja 2004. a juhatuse ja üldkoosolekute protokollid;
- lepingud.
(Nimetatud kohustus ei puuduta neid dokumente, mis on üleandmise-vastuvõtmisaktidega
dokumenteeritult ESLÜ juhatusele juba eelnevalt üle antud)
29.06.2006 dateeritud, nii väljastusteatega kui ka lihtkirjana postitatud kirjas Astrid Lundavale märgib
juhatus, et ESLÜ 2003-2004.a. majandusdokumentide mitte-esitamise korral hiljemalt 11.07.2006 loeb
juhatus teda dokumentide esitamisest keeldunuks.

Astrid Lundava ei esitanud nõutud dokumente nimetatud kuupäevaks ja pole neid esitanud tänaseni.
Seoses sellega loeb ESLÜ juhatus, et ESLÜ eelmise juhatuse esinaine Astrid Lundava on
üldkoosoleku otsusega läbiviidavaks auditiks vajalike dokumentide esitamisest keeldunud.
Seoses ESLÜ 2006.a. üldkoosoleku otsusega auditi korraldamisest ja tuginedes juhatuse solidaarse
vastutuse punktile MTÜ seaduses on ESLÜ juhatus väljastusteatega kirjades eelmise juhatuse
liikmetele Jekaterina Aljohhinale, Tatjana Tšernjakovale, Jelena Levašovale (eelnimetatutele kirjad
saadetud vene keelde tõlgituna), Margit Kuusmanile ja Õie Sillamile teatanud, et ootab kirjalikku
kinnitust, et adressaadi valduses pole MTÜ ESLÜ 2003 – 2004. a majandusdokumente.
Ükski eelmise juhatuse liige ESLÜ juhatuse kirjale ei vastanud.
Juhatus on ammendanud tema käsutuses olevad vahendid ESLÜ majandusdokumentide
väljanõudmiseks. Audiitorile esitatakse juhatuse halduses olev dokumentatsioon aastatest 2003-2005.
Juhatuse ettepanek ESLÜ revisjonikomisjonile
ESLÜ põhikirja kohaselt teostab järelvalvet ESLÜ finantsmajandusliku tegevuse üle ESLÜ
revisjonikomisjon (2005.aastal valitud koosseisus: Tiiu Lepp, Kirsti Sinirand, Pille Kask, Astrid
Lundava, Meeli Puusepp)
Juhatus teeb ESLÜ revisjonikomisjoni esinaisele Tiiu Lepale
ettepaneku kutsuda kokku
revisjonikomisjoni koosolek ja nõuda revisjonikomisjoni liikmelt Astrid Lundavalt aru MTÜ ESLÜ 2005.
aastale eelnenud tegevusaastaste majandusdokumentatsiooni esitamisest keeldumise põhjuste kohta.
Juhatus soovib revisjonikomisjoni seisukohta komisjoni liikme Astrid Lundava keeldumise kohta ESLÜ
majandusdokumentide esitamisest.
Lisaks: juhatus arutab edasisi võimalusi ESLÜ 2005. aastale
dokumentatsiooni ESLÜ haldusesse saamiseks.

eelnevate majandusperioodide

* Märkus: MTÜ majandustegevuse auditeerimiseks lubab seadus audiitorkontrolli tellida ka MTÜ
juhatusel, selleks pole tingimata vaja üldkoosoleku otsust

LISA 3: ESLÜ juhatuse kiri
Astrid Lundavale 05.05.2006
LISA 4: Astrid Lundava kiri 16.05.2006
LISA 5: Astrid Lundava kiri ESLÜ juhatuse esimehele Toomas
Kivisalule 17.05.2006
LISA 6: ESLÜ juhatuse kiri Astrid Lundavale 23.05.2006
LISA 7: ESLÜ juhatuse e-mail Astrid Lundavale 25.05.2006
LISA 8: ESLÜ juhatuse kiri Astrid Lundavale 29.06.2006
LISA 9: ESLÜ juhatuse kirjad ESLÜ eelmise juhatuse liikmetele Õie
Sillamile,
Margit
Kuusmanile,
Jelena
Levašovale,
Jekaterina
Aljohhinale, Tatjana Tšernjakovale.31.05.2006
LISA 10: nimekiri ESLÜ dokumentidest, mis on ESLÜ juhatusele
üleandmis-vastuvõtmisaktidega üle antud
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Astrid Lundava ja Denis Belovi hagiavaldused Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu vastu.

Järgnev arutelu on protokollitud koosolekust osavõtjate poolt protokollijale kirjalikult esitatud teksti
põhjal
Arutelu: ESLÜle on Harju Maakohtult tulnud kiri kohtumäärusega, milles teatatakse, et Astrid Lundava
ja Denis Belov on esitanud Harju Maakohtule hagid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu vastu.(hagid
esitatud vastavalt 21.07.2006 ja 28.07.2006)

Mõlemad hagid on esitatud Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu liikmete 2006.a üldkoosoleku otsuste
tühisuse tuvastamiseks.
Juhatus, arutanud kohtumäärust ja hagiavaldusi, leidis, et ESLÜ huvide kaitsmiseks ja nimetatud
hagiavaldustega tegelemiseks on ESLÜ-l vajalik sõlmida leping advokaadibürooga.
Vastavalt ESLÜ juhatuse otsusele 07.septembrist 2006.a.
sõlmis Eesti Saksa Lambakoerte Ühing kliendilepingu advokaadibürooga Entsik ja Sillar.
Vastavalt lepingule esindab nimetatud advokaadibüroo ESLÜ-d küsimustes, mis on seotud
Astrid Lundava ja Denis Belovi hagiavaldustega. Lepingu on advokaadibüroo poolt
allkirjastanud vandeadvokaat Eerik Entsik ja vandeadvokaadi vanemabi Enno Heringson.
Arutelu: õigusabi on väga kallis teenus. Oleks
kahetsusväärne, kui ESLÜ vastu suunatud
hagiavalduste tõttu tuleks kulutada ESLÜ rahalisi vahendeid. ESLÜ juhatus leiab, et hagiavaldused on
põhjendamatud ning töötab koos advokaadibürooga selle nimel, et kohus jätaks Lundava ja Belovi
hagiavaldused rahuldamata. Sellisel juhul kannavad MTÜ ESLÜ õigusabikulud hagejad.
Hagiavalduste käsitlemisel toimuvatest arengutest teavitab juhatus ESLÜ liikmeid juhatuse
koosolekute protokollides.
Lisaks soovib juhatus välja selgitada, kas ja milline seos on Astrid Lundava poolt esitatud (muuhulgas
2003-2005.a. audiitorkontrolli läbiviimise otsuse tühistamist taotleva) hagi ja sama isiku keeldumisel
esitada auditeerimiseks ESLÜ 2005.aastale eelnenud perioodide majandusdokumendid.
LISA 11: Kiri Harju Maakohtult ja selle lisad.
LISA 12: Advokaadibürooga Entsik ja Sillar sõlmitud kliendileping
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Haapsalu erinäitus, ESLÜ juhatuse kiri Eesti Kennelliidule

Kuulati: Maris Luberg
Haapsalus näituse korraldamine õigustas ennast täielikult. ESLÜ Haapsalu kandi liikmed eesotsas
Veiko Väljasega aitasid korraldamisel väga palju. Näitusekorraldus (v.a. registreerimine ja kataloog)
oli seekord suurelt osalt Haapsalu inimeste töö.
Kohtunik jäi näituse korraldusega väga rahule. Oli valmis isiklikult aitama leida järgmisteks näitusteks
kohtunikke Norrast ja tulema Eestisse hindama VPG/IPO võistlusi.
EKL vaatleja Astrid Lundava hinnang ESLÜ erinäitusele 12.-13.08 Haapsalus
Kuulati: Maris Luberg:
ESLÜ erinäitusel Haapsalus oli Eesti Kennelliidu vaatlejaks Astrid Lundava. Etteheiteid korraldusele
oli mitmeid ja hinnang rahuldav.
Näituse korraldustoimkond ja ESLÜ juhatuse liikmed leiavad, et vaatleja hinnang polnud paljudes
punktides objektiivne.
Järgnevad väljavõtted ESLÜ juhatuse kirjast EKLile, kus juhatus palub edaspidiste arusaamatuste
vältimiseks ja vajadusel näituste korralduse korrigeerimiseks kõnesoleval hindamislehel vaatleja poolt
puudustena välja toodud punktide kohta EKL poolset selgitavat viitamist teatud kriteeriumitele või EKLi
näituse-eeskirjadele:
1. Eelreklaam
Vaatleja hindas antud ürituse eelreklaami 3 punkti vääriliseks, märkides hindamislehel, et oleks
eelreklaami eest saanud maksimumpunktid anda juhul, kui koeri oleks antud näitusele saanud
registreerida juba ESLÜ maikuisel erinäitusel. Juhatus soovib teada, kas hoolimata sellest, et

reklaam kõnesolevale üritusele ilmus ajalehes Lääne Elu, Haapsalu linna ürituste voldikus,
Haapsalu linna koduleheküljel, Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu kodulehel, ajakirjas Saksa
Lambakoer ning ETV saates Terevisioon, on vaatlejapoolne madal hinnang ürituse eelreklaamile
põhjendatud. Lisaks palub juhatus viidata, millisest normdokumendist tuleneb nõue, et eelreklaam
on piisav vaid juhul, kui vastavale üritusele on võimalik registreeruda sama organisatsiooni
eelneval üritusel.
2. Infoleht (samuti info tulemuste kohta)
Vaatleja märkis hindamislehel, et info võiks olla operatiivsem. Paludes vaatlejalt selgitust antud
märkusele, vastas vaatleja (seejuures konkreetsele ringile viitamata), et ühel korral esines juhus,
kus uue ringi alates ei olnud eelmise ringi tulemusi infotahvlile veel märgitud. Juhatus palub
selgitust, millist infoliikumist peetakse operatiivseks. Kas see on määratletav lähtuvalt järgmise
ringi algusest või on sellele seatud ajaliselt mõõdetav limiit? Omalt poolt saame vaid kinnitada, et
kogu info läks üles esimesel võimalikul ajahetkel - lõppenud ringi tulemused viidi koheselt infotelki,
kus need ka infotahvlile kanti. Vastavasisulisi märkusi ei saanud näitusetoimkond mitte üheltki
näitusel osalejalt ega selle külastajalt.
3. Koerte jalutusväljak
Jalutusväljak, mis oli ääristatud lindiga ja tähistatud vastavasisulise sildiga, pandi üles enne
esimese näituspäeva algust ja võeti maha peale ringide lõppu 13.08.2006. Tutvustades näituse
esialgset hindamislehte, oli vaatleja Astrid Lundava märkinud jalutusväljaku kohta, et see oli
tähistamata. Maris Lubergi selgitades, et seoses näituse lõpetamisega oli jalutusväljaku tähistus
hetk tagasi maha võetud, palus vaatleja, et talle näidataks silti, millega antud väljakut eelnevalt
tähistatud oli. Alles ringikorraldaja, Kristina Varik-Kilmi kinnitamise peale, et antud tähistus
tõepoolest olemas oli, loobus vaatleja oma soovist. Juhime
tähelepanu ka asjaolule, et
jalutusväljak asus kogu näituse jooksul näituseringist u 10 meetri kaugusel ega saanud jääda
märkamatuks inimesele, kelle ülesanne on kontrollida taolise väljaku olemasolu.
Antud juhtumist lähtuvalt palub juhatus selgitust, kuidas peaks vaatleja käituma juhul, kui ta
näituse jooksul (mitte peale ringide lõppu) tuvastab mõne võimaliku puuduse. Olgu mainitud, et
näituse korraldustoimkonna esimees Hellar Nirk viibis terve ürituse jooksul näitusealal ja oli
valmis vajadusel vaatleja järelpärimistele vastama. Lisaks palub juhatus edasiste arusaamatuste
vältimiseks EKLil tutvustada reglementi, mis reguleeriks ürituse korraldaja ja vaatleja õigusi ning
kohustusi, või selle puudumisel need reglementeerida.
4. Toitlustamine
Vaatleja märkis hindamislehele, et toitlustamisel oli valik väike. Toitlustuspunktis oli müügil supp,
friikartulid, liha, pihvid, sardellid, hamburger, pirukad (magusad ja soolased), šokolaad, jäätis,
kartulikrõpsud, õlu, siider, šampus, mahl, vesi, tee, kohvi.
Nimetatud valikust ei saanud ükski artikkel kummagi näitusepäeva lõpuks otsa. Juhatus soovib
teada, milliste kriteeriumite täitmisel loetakse sportliku ürituse toiduvalik u 100 inimest päevas
toitlustavale ettevõttele piisavaks.
5. Ajakava
Vaatleja märkis, et kaaluda tuleks lõuna vajalikkust. ESLÜ seisukoht on, et igal mitmepäevasel
üritusel on vajadus pauside järele, kus ringitöötajad saaksid rahulikult puhata ning lõunastada.
Mõlemal päeval algas ja lõppes näitus õigeaegselt (viimasel päeval lõppes isegi 30 minutit
ettenähtust varem). Ringide lõikes oli tõepoolest ajalisi üleminekuid, kuid need ei olnud
märkimisväärsed. Kui ringis on korraga üle paarikümne koera, kes oma tõuomadustelt on
suhteliselt võrdsed, ei ole paraku võimalik 100 %-ise täpsusega prognoosida, kui kaua konkreetse
ringi hindamine kohtunikul aega võtab, ilma et hindamise kvaliteet kannataks. Mujal maailmas on
saksa lambakoerte erinäituste ajakavas kombeks kirja panna vaid näituse alguse- ja lõpu kellaaeg
ning ringide järjestus ilma nende konkreetse kestuseta. Ka EKL poolt kinnitatud saksa
lambakoerte erinäituse statuut (kinnitatud EKL juhatuses 10.02.2005, protokoll nr 2) ei nõua
ajakava täpset etteteatamist ja lubab osalejaid teavitada vaid umbkaudsest ajakavast (p 6.3).
Ülaltoodud argumentidele tuginedes ei nõustu me vaatleja hinnanguga ajakava kohta – hinne 4.
Kirjas EKLile palume vaatlejatel eeltoodut arvestada ka tulevastel ESLÜ näitustel.

6. Kasutusklassi varrukakatse
Vaatleja tõi hindamislehel eraldi puudusena välja, et näitusel töötas mittestažeeriv varrukamees.
EKL poolt kinnitatud saksa lambakoerte erinäituse statuudi (kinnitatud EKL juhatuses 10.02.2005,
protokoll nr 2) p 6.8 ütleb, et kasutusklassis peab toimuma varrukakatse – mis antud näitusel ka
toimus.
Kirjas selgitatakse, et maailmapraktikast lähtuvalt (varrukakatse läbiviimise kord erinäitustel on
reglementeeritud vastava riigi tõuühingute poolt) on varrukakatse läbiviimise kord
reglementeeritud. ESLÜ poolt.
Varrukakatse läbiviimise kord ESLÜ erinäitusel kehtib alates 14.05.2006 ja selle kohaselt võib
näitusel töötada stažeeriv varrukamees, kui teine näitusel töötav varrukamees on atesteeritud.
Nimetatud nõuded olid antud näitusel täidetud- varrukakatsel töötasid atesteeritud varrukamees hr
Hannu Paijola ja stažeeriv varrukamees hr Rene Tamm, mõlema varrukamehe tööd kontrollis ja
kiitis heaks näitust hindav kohtunik hr Rolf Evensen nii enne varrukakatse algust selleks
ettenähtud 0-koera soorituse põhjal kui ka hiljem, peale kõikide varrukakatsel osalejate sooritusi.
Näitusel töötanud stažeeriva varrukamehe valikul lähtus ESLÜ varrukamehe kogemusest ja
usaldusväärsusest. Hr Rene Tamm (kellele hindamislehel viidati) töötab juba aastaid saksa
lambakoerte kaitsetreenerina, omades treeninggruppe Tallinnas, Pärnus, Haapsalus ja
Paides. Tema poolt välja õpetatud koerad on edukalt sooritanud varrukakatseid varasematel
erinäitustel ja aretuskontrollides, võistelnud edukalt IPO-s, tulnud varasematel erinäitustel ka
parima varrukakoera tiitlile.
7. Sekretariaadi asukoht
Vaatleja märkis, et sekretariaat oleks võinud asuda ringile lähemal. Sekretariaat asus näituse
toimumiskohaks oleva staadioni peavärava juures ja oli ringist ning kogu näituse territooriumilt
selgelt nähtav. Kuna sekretariaadist müüakse katalooge ja väljastatakse numbreid, ei ole
otstarbekas seda ringi kõrvale paigutada, kus see omakorda võib takistada ka ringi tööd. Et aga
tegemist on mõlemapoolse subjektiivse hinnanguga, siis palutakse kirjas selgitust, kui kaugele
võib sekretariaadi ringist paigutada.
8. Väljastatav info
Vaatleja märkis hindamislehele, et näituse tasu maksnud isiku ja näitusekorraldajate vaheline
konfliktsituatsioon jäeti lahendamata. Selle väitega ei saa nõustuda. Svetlana Romanovitš (kirjas
EKLile ei mainita koeraomaniku nime) registreeris oma koera eelnevale näitusele, kuid võttis ta
sealt hiljem maha. Seejuures ei soovinud ta osalusmaksu tagasi, vaid palus võimalust selle arvelt
järgmisele näitusele ühe oma koera registreerida. Vaatamata meeldetuletustele jättis ta aga koera
õigeaegselt registreerimata, mille järel pakkus näituse korraldustoimkond talle uuesti raha tagasi.
Seda koeraomanik endiselt ei soovinud, vaid nõudis, et valmis trükitud kataloogi tehtaks lisaleht
ja tema koer pandaks sinna kirja. Kuna näituseni oli selleks hetkeks jäänud vaid kaks päeva,
kasutas näituse korraldustoimkond vastavalt EKL näituse eeskirjale oma õigusi ja keeldus
nõudmistest. Lisaks selgitati koeraomanikule korduvalt, et tema koer registreerimata jätmise tõttu
ringi ei pääse ja pakuti osalustasu tagasi.
Astrid Lundava soovitas EKL vaatlejana olukorras, kus isik ringi töö ajal selle ääres valjuhäälselt ja
valimatute sõnadega ähvardades näitusele registreerimata koeraga ringi pääsemist nõudis,
lahenduseks nimetatud isiku koera ringi lubamist. ESLÜ hinnangul on näitusele registreerimata
koera ringi lubamine vastuolus EKL näituse eeskirjadega. Kirjas palutakse EKL poolset arvamust,
kas antud soovitus on ka EKL poolt üldiselt heakskiidetud seisukoht taoliste olukordade
lahendamiseks.
EKLile saadetava kirja eesmärgiks ei ole väita, et kõik EKL vaatleja poolsed märkused oleksid
ebakorrektsed. Samas leiab juhatus, et ülalloetletute puhul on tegemist märkustega, mille hindamiseks
puuduvad objektiivsed kriteeriumid.
Lisaks palub juhatus EKLilt vastust küsimusele, kas Astrid Lundava, nõustudes enda määramisega
ESLÜ Haapsalu erinäituse vaatlejaks, teavitas EKLi faktist, et tema ja ESLÜ vahel eksisteerib õiguslik
konflikt alates 21. juulist 2006. Konfidentsiaalsuspõhimõttest lähtudes konflikti üksikasju kirjas ei

avaldata. Võimalusel palub juhatus edaspidi ESLÜ üritustele EKL poolseks vaatlejaks määrata isikud,
kelle puhul taoline õiguslik konflikt puudub.

LISA
LISA
LISA
LISA
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ESLÜ erinäituse statuut
varrukakatse eeskiri ESLÜ erinäitusel
EKLi vaatleja hinnang ESLÜ erinäitusele 12.13.08. Haapsalus
ESLÜ juhatuse kiri Eesti Kennelliidule

Suvelaager

Kuulati: Anna Luik
Laager jäi plussi. Korraldamine läheks veelgi odavamaks, kui oleks rohkem osalejaid. Vaja on enam
reklaami ja koostööd kasvatajate-kenneliomanikega, kes oma kasvandikke seas laagrit
propageeriksid.
Hellar Nirk: suvelaager võiks olla auhindade ja üllatuste poolest rikkalikum ja ei peaks kandma
eesmärki rahaliselt plussi jääda. Sama ka Uue Aasta peoga – rahaliste võimaluste olemasolu korral
võiksid need kaks üritust olla liikmetele kasvõi osaliseltki (väiksema osalustasu näol) nö. boonuseks.
Maris Luberg: sätiks suvelaagri nädala hiljemaks? Juba teist aastat järjest on suvelaager samal ajal
Haapsalu kõikide tõugude näitusega (21. juuli 2007). 27-29 juuli oleks vast sobilikum aeg?
Küsimust arutatakse ESLÜ ürituste kalendri koostamise päevakorrapunktis.
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KK ja IPO meistrivõistlused

Kuulati: Janne Vaarja
Meeldivalt palju võistlejaid. Eriti IPO’s. Võrdluseks: eelmisel aastal registreerus IPO MV 6 võistlejat,
seekord 19. Neist 8 koera 3. astmes, kellest 4 said tulemuse. Võrdluseks: alates ESLÜ asutamisest
1993 on ESLÜ võistlustel saavutatud üldse 5 IPO kõrgeima astme tulemust. Seekord siis tervelt 4
kolmanda astme tulemust ühel võistlusel.
IPO võistlustel oli seekord ka kataloog.
Järgmisel aastal korraldab ESLÜ IPO Meistrivõistlused vaid 3. astmes. Ilmselgelt on sel aastal paljud
1.ja 2.astmes osalenud juba 3.astmesse jõudnud ja osalejate rohkuse tõttu on vajadus 2-päevaste
võistluste järele 3.astmes.
Osalejate rohkus on ilmselgelt tingitud väga rikkalikust auhinnafondist ja võistluste tasemel
korraldusest.
IPO 1 ja 2 astmele korraldame võimaluse ja huvi korral 2007.a sügisel suurejoonelisema korraldusega
ja auhindadega eksami, et ka madalamate astmete võistlejad saaksid nö. suurvõistluste kogemusi.
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Ettevalmistused Eesti sportlaste osalemiseks 2006.a.WUSV MMil Taanis

Arutelu:
MMil võistlevate Eesti koerasportlaste rahaline toetamine – kas ja mis osas ühingu rahadest?
MMil osalevad võistlejad (Ene Vöörmann, Tõnis Vanaveski) kvalifitseerusid MMile miinimumhindega G
(hea) . Sellise tulemusega MMil osalejate puhul ei peaks ühing võtma endale kohustust neid ühingu
rahadest toetada, küll kindlasti aidata eratoetuste leidmisel (nagu ka sel aastal). Juhul kui tulevastel
aastatel näitab Eesti koerasport kõrget taset ja mõni võistleja kvalifitseerub kõrgeima hindega V
(võrratu), sellisel juhul peaks ühing kindlasti katma kõik tema osalus-, sõidu ja majutuskulud. Põhiliselt
näeb juhatus MMi meeskonna rahastamist siiski eratoetustele tuginedes.
Käesoleval aastal käivitas juhatus jõulise kampaaniaga Eestist WUSVi MMile kvalifitseerunud
võistlejate toetusfondi.
Juhatus on leidnud suurtoetaja, kes ainuisikuliselt kannab kogu meeskonna (6 inimest + 2 koera)
osalus-, majutus- ja sõidukulud.
Lisaks on laekunud sihtotstarbeline suurtoetus meie sportlaste MM-i eelseks ettevalmistuseks.
Eelnimetatutele lisaks on fondi laekunud suuremaid ja väiksemaid toetusi rõõmustavalt palju, sellega
kaetakse võistlejate osalustasud ja meeskonna esindusvorm. Üle jääv raha jääb järgmise aasta
osalejate toetuseks.

Kuulati: Anna Luik, Eesti meeskonna kapten
Meeskond on MMile registreeritud.
Meeskond sõidab Taani kahe autoga. Meeskonda kuuluvad: võistlejad Tõnis Vanaveski ja Ene
Vöörmann koos koertega, kapten Anna Luik, võistlejate treenerid Marika Mikk, Tõnu Mägi ja Sami
Valkama.
Võistlejate dressid ja joped ning kapteni ja treenerite joped tellitakse Eesti lipu värvides.
Tellitakse ka suurem kogus esindusjopesid ja kilejopesid kirjaga ESTONIA ja ESLÜ logoga. Taani
sõitvad pöidlahoidjad ja ka teised saavad neid soovi korral osta. Sellekohane info pannakse
kodulehele.
Tõnis treenib Soomes, Ene Tartus. Võistlejad kasutavad kasvataja Urve Lageda annetatud
treeningtoetust. Eesti meeskonna eesmärk: saada MMi võistluskogemus, saada võistlustulemus.
Esimesel aastal oleks liig rohkem tahta.
MMi korraldajad on vabandanud, et võistluspõllud on alles külvatud orasega. Niisiis jälg praktiliselt
mullapõllul, erinevalt eelteatest.
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Infotoimkonna aruanne:

Kuulati: Epp Maltis.
Ülemaailmse levikuga ajakiri WUSV Aktuell on pühendanud Eestile ja meie IPO meistrile Tõnis
Vanaveskile väga rikkalikult trükiruumi. Teemast on meie kodulehel piisavalt palju juttu tehtud, ei
hakka siin kordama.
Igati on end õigustanud infotoimkonna töögrupi suurendamine ja Helve Käro liikmete nimekirja
haldajaks
kinnitamine. Tänaseks on ESLÜ liikmete nimekirjaga seotu korrektselt hallatud.
Kontrollitakse regulaarselt liikmemaksude laekumist, edastatakse enne juhatuse koosolekuid uute
liikmete avaldused, saadetakse liikmetele vajadusel meeldetuletused liikmemaksu tähtaegade
lõppemisest.
Puudused infotoimkonna töös: viimase paari kuu koosolekute protokollid pole piisavalt operatiivselt
internetti üles saanud.
Ilmumata jäi suvine ajakirjanumber Saksa Lambakoera. Number 2-3/2006 ilmub topeltmahus (kaks
numbrit liidetud), uue kujundusega ja maketiga. Number 4/2006 ilmub detsembris. Nii saavad ESLÜ
liikmed ja tellijad kõik 2006.a. numbrid, mille eest nad on maksnud.
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ESLÜ 2007.aasta ürituste kalender

Arutelu: ESLÜ 2007.a suuremate ürituste kalendri koostamine.
Näitused:
2007.aasta ESLÜ erinäitused on juhatuses ja EKLis kinnitatud.
Toimumiskuupäevad:
- 05.-06.05 ESLÜ peaerinäitus Tallinnas
kohtunik hr Erich Boesl (Saksamaa).
(ESLÜ jätab endale õiguse vajadusel kutsuda kutsikaid hindama teise kohtuniku)
- 11.-12.08. ESLÜ erinäitus
Kohtunik hr Anders Eriksson (Rootsi)
- 2007.a kevadise kutsikanäituse toimumisaeg ja koht arutlusel.

Käesoleva aasta sügisese kutsikanäituse jätaks ära ja korraldaks kutsikanäituse talvel, mõnes
vastvalminud korralikus maneežis. See oleks uus kogemus ESLÜle ja reklaamiks maneežile. Täpset
aega ja kohta veel paika panna ei saa, näitusetoimkond tegeleb.
Võistlused:
Jätta PJK kevadel ära, kuna igal aastal on sinna raske saada osalejaid. Ei jõuta peale talve koeri
jäljeks treenida. Paljud võistlejad valivad tänasel päeval juba pigem IPO, mitte PJK.
Nende jaoks, kes kaitsega ei saa või ei soovi tegeleda, hakkame juurutama ja propageerima
rahvusvahelist jäljekoolitusala, FHd (erijälg). Esimese FH katse korraldame sel sügisel juba
võistlusena.
Muud üritused:
Üldkoosolekuks vajame suuremaid ruume kui seda on ESLÜ klubiruumid. Rääkida aegsasti läbi
mõne kooliga. Volituste vastuvõtmiseks ja registreerimiseks on vaja eraldi kindel aeg fikseerida ja välja
kuulutada, et koosoleku algus edasi ei lükkuks.
Järelkasvutoimkonna poolt veetav kutsikaomanikele mõeldud loengusari algab jälle oktoobrist. Loeng
iga kuu 3. neljapäeval, detsembris 2. neljapäeval. Lisada toimumiskuupäevad 2006.a ürituste
kalendrisse. Loengud seminaride vormis. On vajalik neid rohkem välja reklaamida.
Tiina Toometi loengu 2. osa novembrikuus. Kuupäev täpsustatakse.
Maailmakuulsa loomade dresseerija Tuire Kaimio loeng (korraldame koos Eesti Hobuse Kaitse
Ühinguga) talvel, uue aasta alguses. Kaks päeva, hobused+koerad. Toimumisaeg täpsustamisel.

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ 2007.a olulisemate ürituste graafik järgmiselt:
Võistlused:
12.05.2007 KK
19-20.05.2007 IPO/VPG
18.08.2007 KK MV
25-26.08.2007 IPO/VPG MV
22-23.09.2007 PJK MV
13-14.10.2007 FH
Muud üritused:
Uue aasta pidu - 13.jaanuar, Hiiu Pubis.
Üldkoosolek - 24.märts kell 14:00, toimumiskoht täpsustamisel
Suvelaager - 27-29.juuli Rahulas
Hääletamine
Poolt 7
Vastu 0
Otsustati:
10.1 Kinnitada ESLÜ 2007. aasta ürituste graafik järgmiselt:
Võistlused:
12.05.2007 KK
19-20.05.2007 IPO/VPG
18.08.2007 KK MV
25-26.08.2007 IPO/VPG MV
22-23.09.2007 PJK MV
13-14.10.2007 FH
Muud üritused:

Uue aasta pidu - 13.jaanuar, Hiiu Pubis
Üldkoosolek - 24.märts, kell 14:00, toimumiskoht täpsustatakse
Suvelaager - 27-29.juuli Rahulas
Lisanduvad ilmselt mõned seminarid, kuid nende toimumisaeg ja teemad vajavad täpsustamist.
Teavet antakse kodulehel ja ajakirjas
Ürituste kalendri koostamisel on arvestatud teiste ühingute ja klubide suuremate ürituste EKLis
kinnitatud võis siis traditsioonilisi toimumisaegu viimasel paaril aastal.
Võistlused kodulehele märkega: EKLi 2007.a. kalenderplaanis veel kinnitamata.
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MUUD KÜSIMUSED:

ESLÜ uus raamatupidaja
Kuulati: Signe Shadeiko
Suurenenud töökoormuse tõttu esitas ESLÜ lepinguline raamatupidaja Tiia Lall avalduse sooviga
leping tema ja ESLÜ vahel lõpetada. Uue raamatupidaja leidmiseks tehti järelepärimisi ja Creedo
konsult raamatupidamisfirma osutus kõige sobilikumaks. Leping hetkel veel sõlmimata.
Ettepanek: rahuldada Tiia Lalli avaldus lepingu lõpetamiseks tema ja ESLÜ vahel.
Hääletamine
Poolt 7
Vastu 0
Otsustati:
11.1 Rahuldada Tiia Lalli avaldus lepingu lõpetamiseks tema ja ESLÜ vahel

Ettepanek:
Sõlmida leping raamatupidamisfirmaga Creedo Konsult ESLÜle raamatupidamisteenuse osutamiseks.
Hääletamine
Poolt 7
Vastu 0
Otsustati:
11.2 Sõlmida leping raamatupidamisfirmaga Creedo Konsult ESLÜle raamatupidamisteenuse
osutamiseks.
LISA 17: Tiia Lalli avaldus lepingu lõpetamiseks ESLÜga
SV ajakiri
Kuulati: Epp Maltis
SV Zeitung on nüüdsest saadaval ESLÜ büroos. Saab lugeda kohapeal ja laenutada allkirja vastu.
Sellekohane teade ka kodulehel.
Peale infotoimkonna sellekohast järelepärimist selle aasta suvel toimetas Astrid Lundava, kelle
kodusele aadressile SV Zeitung siiani oli laekunud, 2005. ja 2006. aastal ilmunud numbrid ühingusse.
Inventari laenutus
Arutelu: Inventari laenutus endiselt probleem. Võetakse ja ei tooda piisavalt operatiivselt tagasi. Lisada
laenutuse kaustiku juurde ESLÜ ürituse kalender, et oleks näha, millal PEAB laenutatud inventar
olema tagasi toodud. Laenutaja peab laenutades märkima ka tagasitoomise aja ja sellest kinni
pidama.

Ühingu lahtiolekuajad
Arutelu: Kodulehel võiks olla üleval, kes on järgmisel ühingu lahtiolekuajal (teisipäeviti) Kalamajas
kohal; lisada kohalolija telefon.
ESLÜ dokumentide arhiveerimine
Kuulati: Epp Maltis
Ühingu arhiivi korrashoidmine on väga töömahukas (protokollid, nende lisad, erinevad kirjad jne).
Vajan infotoimkonna töögruppi kahte inimest, kes konkreetselt selle töölõiguga tegelema hakkavad.
ESLÜ liikmed Doris ja Felor Sepp on minu meelest sobivad, Doris omab juriidilist haridust, ta juhib
erameditsiinifirmat, Feloril on juhtimistöö kogemused pangandusalal. Arhiveerimine ei puuduta ESLÜ
RMP dokumente.
Ettepanek
Kinnitada infotoimkonna töögruppi Doris ja Felor Sepp dokumentide arhiivi haldajateks.
Hääletamine
Poolt 7
Vastu 0
Otsustati
11.3 Kinnitada infotoimkonna töögruppi ESLÜ dokumentide arhiivi haldajateks Doris ja Felor
Sepp.

ESLÜ juhatuse majandustoimkond
Arutelu:
Luua põhjamaade SLK ühingute eeskujul juhatuse juurde majandustoimkond, kuhu kuuluks juhatusest
Signe Shadeiko ESLÜ majandusasjadega tegelejana ja Mart Tuuling, kes on kinnitatud ESLÜ inventari
haldajaks. Signe tegeleb juhatuses edaspidi põhiliselt raamatupidamis-ja majandusküsimustega.
Arved, lepingud, eelarved, ürituste aruanded jne. Toimkonnad edastavad andmed Signele.
Ettepanek:
Luua ESLÜ juhatuse juurde majandustoimkond koosseisus: Signe Shadeiko, juhatuse
liige; Mart Tuuling, töögrupi liige (inventari haldaja).

Hääletamine
Poolt 7
Vastu 0
Otsustati
11.4 Luua ESLÜ juhatuse juurde majandustoimkond koosseisus: Signe Shadeiko, juhatuse
liige; Mart Tuuling, töögrupi liige (inventari haldaja).

Koosolek lõppes 21:00
Koosoleku juhataja: Hellar Nirk

Protokollija: Mare Adermann

