LISA 1 – ESLÜ juhatuse 14.08.2007 koosoleku protokollile
Teemakohased dokumendid:
1. EKL näituste eeskiri
2. Saksa lambakoerte erinäituse statuut
3. Varrukakatse kord ESLÜ erinäitusel.
KIRI EKLi juhatuse esimehelt ESLÜ juhatusele 10.08.2007
Lugupeetud ESLÜ Juhatus,
Käesolevaga teatame, et EKL Juhatus arutas 09.08.2007 toimunud koosolekul Teie poolt
11.-12.08.2007 korraldatava näituste vaatlemise raames muu hulgas ka teemat, et ESLÜ
korraldab juba mitmendat erinäitust järjest eksides sihilikult Eesti Kennelliidu näituste
eeskirjade vastu.
Kommentaar:
ESLÜ ei ole eksinud EKL näituste eeskirjade vastu.
Ei saagi eksida antud teemas, sest EKL näituste eeskirjad ei sätesta mitte mingil moel
varrukakatse läbiviimise korda ESLÜ erinäitustel.
Kiri: Eesti Kennelliit on kinnitanud saksa lambakoerte erinäituse statuudi 10.02.2005
(protokoll nr 2); Erinäituse statuudi lisana on lahti kirjutatud ka varrukakatse toimumise kord.
Kommentaar:
1. EKLi poolt kinnitatud ESLÜ erinäituse statuudil ei ole ühtegi lisa.
2. Lisasid, mida ei eksisteeri, ei saa „lahti kirjutada”.
Kiri: Antud erinäituse statuut on osa Eesti Kennelliidu näituste eeskirjadest, mille alusel
omistatakse koertele sertifikaate ning millest sõltub tšempionitiitlite kinnitamine.
Kommentaar:
ESLÜ erinäituse statuut on osa Eesti Kennelliidu näituste eeskirjadest, sest see on
EKLis kinnitatud.
ESLÜ erinäituse varrukakatse kord ei ole osa EKLi näituse-eeskirjadest, sest see ei ole
EKLis kinnitatud(ei peagi olema, tegemist on tõuühingu pädevuses oleva
regulatsiooniga).
EKLi kirjas on segi aetud EKLis ja ESLÜs kinnitatud dokumendid: kõiki teemaga
seotud dokumente käsitletakse kui EKLi poolt kinnitatuid.
Varrukakatse korra kehtestamine ja kinnitamine on tõuühingu pädevuses. Oleks
maailmapraktikas pretsedent, kui rahvuslik kennel-organisatsioon määraks, kuidas
rahvuslik saksa lambakoerte tõuühing korraldab oma erinäituse varrukakatset.
EKLi poolt kinnitatud ESLÜ erinäituse statuut ei ütle varrukakatse kohta enamat kui:
6.8. Kõik kasutusklassi koerad peavad läbima varrukakatse.
Kus, millal ja kuidas ja kellega kasutusklassi koerad varrukakatse läbivad – see on
määratud tõuühingu, mitte aga EKLi regulatsiooniga.
Tõuühing on varrukakatse läbiviimiseks välja töötanud ja kinnitanud 14.05.2006
Varrukakatse läbiviimise korra ESLÜ erinäitusel. (Täpsustatud juhatuse otsusega
26.04.2007; täpsustused puudutavad varjete numeratsiooni)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiri: Varrukakatse läbiviimise korda kajastavas punktis 3.1. on öeldud: “erinäitustel võivad
töötada vaid atesteeritud varrukamehed. Kui erinäitusel töötab staž eeriv varrukamehe
kandidaat, siis peab teine töötav varrukamees olema kindlasti atesteeritud”.
Punkti esimese poole põhjal on lahti sõnastatud, et töötada võivad vaid atesteeritud
varrukamehed. Järgnev täpsustus viitab küll ka staž eeriva varrukamehe kasutamise
võimalusele, mille küll samas eelmine lause välistab.
Kommentaar:
Kirjas ei ole märgatud, et ka punkti teine pool on lahti sõnastatud – st. on selgitatud,
millisel juhul võib töötada staž eeriv varrukamees.
Kiri: Käesoleval nädalavahetusel toimuvale ESLÜ erinäitusele on internetis oleva reklaami
põhjal märgitud üheks varrukakatsel töötavaks isikuks hr. Rene Tamm. Kahjuks ei ole Eesti
Kennelliidu andmetel hr. Rene Tamm ei atesteeritud ega ka staž eeriv varrukamees.
Kommentaar:
Väide ei vasta tõele. Rene Tamm on staž eeriv varrukamees.
Sõna staž eeriv tähendab: „harjutav, kogemusi omandav”
Selguse mõttes siinkohal ka sõna atesteeritud tähendus: „tegevusluba omav”.
Nii 2006.a. kui ka 2007.a. koos Rene Tammega näitustel töötanud varrukamehed
omavad tegevusluba - vastavalt Soome ja Rootsi Saksa Lambakoerte Ühingu poolt
välja antud.
EKLi kirjast jääb mulje, nagu oleks ESLÜ varrukakatse eeskirjas sõnade „staž eeriv
varrukamees” ees on täheühend „EKL.” Seda täheühendit ESLÜ eeskirjas ei ole.
EKLi poolt praktiseeritava loogika järgi (aktsepteerida ESLÜ erinäitusel ainult EKL
KKK poolt atesteeritud varrukamehi ja EKL KKKs staž eerivaid varrukamehe
kandidaate) ei tohiks ESLÜ erinäitustel töötada ka välismaa varrukamehed, sest nad
on küll atesteeritud, aga mitte EKLi poolt, vaid teiste maade tõuühingute poolt.
Kiri: Kui konkreetne isik töötas 2006 . aasta augusti erinäitusel, siis EKL vaatleja juhtis
korraldustoimkonna tähelepanu asjaolule, et sellega eksiti näituste eeskirjade vastu.
Kommentaar:
ESLÜ juhtis juba siis oma vastuses EKLi kirjale tähelepanu, et vaatleja Astrid Lundava
sellekohane märkus (nagu ka mitmed teised nimetatud näitust puudutavad kriitilised
märkused) ei olnud asjakohane.
„Eksiti näituse-eeskirjade vastu”. Milliste eeskirjade?
Ei EKL näituse-eeskirjad ega ka ESLÜ erinäituse statuut ei sätesta, kes võib
varrukakatsel töötada.
Kiri: Sellele vaatamata oli ka mais 2007 toimunud erinäitusele töötavaks varrukameheks
märgitud hr. Rene Tamm. Kuivõrd eeloleval nädalavahetusel toimuvale erinäitusele on
märgitud töötavaks varrukameheks sama isik, kes tänaseni ei ole staž eeriv ega atesteeritud
varrukamees vastavalt EKL varrukamehe statuudile (punkt 2.4.),
Kommentaar:

ESLÜ pole kunagi väitnud, et Rene Tamm on staž eeriv või atesteeritud varrukamees
„vastavalt EKL varrukamehe statuudile”.
ESLÜ väidab, et Rene Tamm on staž eeriv varrukamees vastavalt selle sõna otsesele
tähendusele (harjutav, kogemusi omandav). ESLÜ erinäituse eeskiri lubab
selgesõnaliselt kasutada „kogemusi omandavat” varrukameest, kui teine varrukamees
„omab tegevusluba”.
Nagu öeldud, on varrukakatse läbiviimine erinäitusel määratud ESLÜ regulatsiooniga
ja ei oma seost EKLi varrukamehe statuudiga.
Varrukameeste valikul erinäituseks lähtub ESLÜ varrukameeste oskustest ja
kogemustest, koerte turvalisusest ja tõu arengu huvidest.
Kiri: siis jääb tahtmatult mulje, et ESLÜ eksib erinäituse korraldamisel sihilikult EKL näituste
eeskirjade vastu.
Kommentaar:
ESLÜ ei ole eksinud EKLi näituste eeskirjade vastu, veel vähem teinud seda sihilikult
Peame väidet solvavaks, võttes arvesse meie näituste korralduse taset ja korrektsust.
Kiri: Eelnevast lähtuvalt teatame, et kui näituse korraldaja ei täida EKL näituse
eeskirju, võib EKL Juhatus vastavalt EKL näituse eeskirjade p 1.2.2. kustutada EKL 2008.
aasta näituste kalenderplaanist juba kinnitatud ESLÜ poolt korraldatavad näitused.
Kommentaar:
ESLÜ on täitnud ja täidab ka edaspidi näituste korraldamisel EKL näituste eeskirju
nagu ka ESLÜs kinnitatud erinäitust puudutavaid regulatsioone.
KOKKUVÕTE:
ESLÜ varrukakatse eeskiri erinäitusel ei osuta, et atesteeritud varrukamees peaks
olema nimelt EKLis atesteeritud; staž eeriv varrukamees staž eerima nimelt EKLi
varrukamehe statuudi kohaselt.
Järelikult: EKLi kirjas väljendatud seisukohta (et ESLÜ on eeskirjade vastu eksinud) ei
toeta ükski regulatsioon, ei EKLi aga ESLÜ oma.

..........................................................................................................................................
ESLÜ vastus EKLi juhatuse esimehe kirjale:
Tallinnas, 17.08.2007
Lugupeetav EKL juhatuse esimees hr. Erik Samel,
vastuseks Teie kirjale 10.08.2007 (ESLÜ erinäituse varrukakatse läbiviimisest) teatame alljärgnevat:
Staž eeriva varrukamehe kasutamisest ESLÜ erinäitustel:
Erinäitustel korraldamisel lähtub ESLÜ kahest EKLis kinnitatud regulatsioonist:
1. EKL näituse-eeskiri
2. Saksa lambakoerte erinäituse statuut, mis sätestab: Punkt 6.8. Kõik kasutusklassi koerad
peavad läbima varrukakatse.

Saksa lambakoerte erinäituse statuut on ainus EKLis kinnitatud dokument, mis ESLÜ erinäituse
varrukakatse läbiviimist sätestab. Siinkohal lõpevad seda küsimust puudutavad EKLis kinnitatud
sätestused ja algavad tõuühingus kinnitatud eeskirjad.
Varrukakatse läbiviimisel lähtutakse tõuühingus kinnitatud regulatsioonist:
Varrukakatse kord ESLÜ erinäitusel. Dokument koostatud tõu kodumaa Saksamaa vastavate
eeskirjade eeskujul ja kinnitatud ESLÜs.
EKLis kinnitatud eeskirjadega on määratud üksnes see , et kasutusklassis osalevad koerad peavad
olema läbinud varrukakatse.
Varrukakatse läbiviimise korda ei reguleeri ükski EKLis kinnitatud regulatsioon. Järelikult ei saa
ESLÜ erinäituse varrukakatse korralduse puhul ühelgi juhul olla tegemist EKL näituse-eeskirjade
rikkumisega. Tõuühingu erinäituse varrukakatse viiakse (nagu ka muudes riikides) läbi tõuühingu
eeskirjade, mitte kennelklubi eeskirjade kohaselt.
ESLÜl on heameel, et võtsite vastu kutse tulla ESLÜ juhatuse koosolekule nimetatud küsimust läbi
arutama ja et jõudsime ühisele lõppjäreldusele, et hr. Rene Tamme kasutamisel varrukamehena ESLÜ
erinäituse varrukakatsel ei ole ESLÜ rikkunud EKL näituse-eeskirju.
Informatsioon, mis Teie poolt 17.08.2007 ESLÜle saadetud kirja tingis, oli ilmselgelt eksitav ja fakte
moonutav.
ESLÜ on lähtunud ja lähtub ka edaspidi oma ürituste korraldamisel korrektselt EKLi ja ESLÜ
regulatsioonidest.
Meeldivat koostööd soovides
Lugupidamisega
ESLÜ juhatuse nimel
Juhatuse esimees
Toomas Kivisalu

