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1. EKL-i e-kiri ESLÜ juhatusele
Arutelu:
ESLÜ juhatusele tuli Haapsalu erinäituse eelneval päeval (10.08.2007) EKLi juhatuselt e-kiri,
kus märgitakse, et Rene Tamme kasutamisega erinäituse varrukamehena on ESLÜ rikkunud
ja rikub uuesti EKL näituse-eeskirju, ning teatati, et rikkumise puhul võib EKL tühistada juba
kinnitatud ESLÜ 2008.a. erinäitused.
Isik, kes teatas EKL juhatuse 09.08. koosolekul väidetavast võimalikust rikkumisest, esitas
EKL juhatusele ESLÜ erinäituse varrukakatset reguleerivate dokumentide ja nende sisu kohta
väärat ja eksitavat infot. ESLÜ andmetel oli info esitajaks EKL KKK volikogu esimees Aivo
Oblikas.
Kuna Rene Tamme töötamine erinäituse varrukamehena on igati eeskirjadega kooskõlas, viis
ESLÜ oma erinäituse varrukakatse läbi Rene Tammega (teine varrukamees oli Jan Gunnarson
Rootsist).
ESLÜ juhatus on ebameeldivalt puudutatud järjekordsest alusetutest süüdistusest ESLÜ
aadressil antud teemal. Juhatus kaalus ka pöördumist FCI poole (läbi ESLÜ
katusorganisatsiooni WUSVi).

Pärast arupidamist otsustati siiski nö. must pesu üritada kodus ära pesta ning otsustati
korraldada kohtumine EKL juhatuse liikmetega, et olukorda arutada. EKL juhatuse esimees
hr. Erik Samel ja juhatuse aseesimees pr. Heli Pärnpuu võtsid lahkelt vastu kutse osaleda
ESLÜ juhatuse koosolekul.
Kuulati: Epp Maltis (loeb ette EKL juhatuse kirja ja ESLÜ juhatuse kommentaarid)
LISA nr. 1. ESLÜ vastus EKL kirjale

Kuulati: Erik Samel ja Heli Pärnpuu
EKLi kiri tugines informatsioonile, mida EKL-i juhatus kirja koostamise hetkel omas
väidetava EKLi näituse- eeskirjade rikkumise kohta ESLÜ poolt.
Teave, et ESLÜ rikub EKLi näituse-eeskirju, , anti EKLi juhatusele teada vahetult enne
09.08.2007 juhatuse koosoleku lõppu. ESLÜ näitus oli ukse ees ja tundus, et otsustada tuleb
kiiresti, et võimalikku rikkumist ära hoida.
Juhatus tervikuna ei tutvunud teemakohaste dokumentidega, usaldati isikuid, kelle poolt
ESLÜle hoiatuse tegemise initsiatiiv tuli. Tänaseks on selge, et EKLi juhatusele esitatud
informatsioon oli eksitav.
Enne siiatulekut tutvusime ka ise vaidlust tekitanud dokumentidega. Tänaseks oleme
seisukohal, et varrukakatse korraldus ESLÜ erinäitustel oli EKLi eeskirjadega kooskõlas.
Juhime siiski tähelepanu, et EKLi kirjas ei seisa, et ESLÜ näitusetaotlused 2008.aastal
tühistatakse. On öeldud, et need võib tühistada, kui ESLÜ rikub eeskirju.
Leiame ka, et ESLÜ erinäituse varrukakatse eeskirjade punkt 3.1 peaks olema sõnastatud
üheseltmõistetavalt. Praegune sõnastus sätestab ühes lauses, et töötad võivad ainult
atesteeritud varrukamehed. Järgnev lause täpsustab, et stažöör võib samuti töötada, aga vaid
koos atesteeritud varrukamehega. Soovitame ESLÜ juhatusel sõnastusest vasturääkivused
kaotada.
ESLÜ ja EKLi juhatuse liikmed jõudsid antud küsimuses sõbraliku üksteisemõistmiseni.
ESLÜ juhatus lisas, et Eesti suurima ja oma tegevuses korrektse tõuühinguna ei luba ESLÜ
endale eeskirjade rikkumisi, liiatigi tahtlikke, nagu EKLi kirjas väidetakse.

2. Kuulekuse meistrivõistluste stardijärjekorra loosimine
Fortuunaks paluti hr Erik Samel. Väljaloositud järjekord sai järgmine:
1. Estrellest Bonne
2. Aussenhaus Esto
3. Haus Riback Adele
4. Estrellest Edisson
5. Estrellest Tõru
6. Heleros Bellatrix
7. Onaoma De-Light
8. Yolli von Schwartenzwinger
9. Estrellest Yackly
10. Merkly
11. Mischalands Buster
12. Heleros Tigrise

3. Hinnakirja kinnitamine

Ettepanek: kinnitada FH ja VPG võistluste/eksamite osalustasud.
FH ja VPG koolituseksamid
200.- EEK
FH ja VPG võistlused
ESLÜ liikmetele 200.- EEK
mitteliikmetele 400.- EEK
FH ja VPG Meistrivõistlused
ESLÜ liikmetele 250.- EEK
mitteliikmele 500.- EEK
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
3.1. Kinnitada järgmised osalustasud:
FH ja VPG koolituseksamid 200.- EEK;
FH ja VPG võistlused ESLÜ liikmetele 200.- EEK, mitteliikmetele 400.-EEK;
FH ja VPG meistrivõistlused ESLÜ liikmetele 250.- EEK, mitteliikmetele 500.-EEK
Ettepanek: kinnitada tervikuna ESLÜ hinnakiri (enamik hindasid kinnitatud eelnevate
juhatuse otsustega)
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
3.2. Kinnitada ESLÜ hinnakiri tervikuna
LISA nr. 2. Hinnakiri

Hinnakiri pannakse üles ESLÜ kodulehele (Ühingust>Hinnakiri)
Kuulati: Signe Shadeiko:
Tõsta näituste osalustasu ja anda kataloog näitusel osalejale registreerimise tasu eest kaasa.
Eraldi osteti katalooge viimasel näitusel väga vähe.
Kuna näituste osalustasud kinnitatakse juhatuse poolt enne iga näitust eraldi, siis pole vaja
neid üldisesse hinnakirja sisse panna.

4. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Maris Jätsa ja Merje Lister
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:

4.1. Kinnitada ESLÜ liikmeteks Maris Jätsa ja Merje Lister

5. 17.07. 2007 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ juhatuse koosoleku protokoll 17.07.2007
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
5.1. Kinnitada ESLÜ juhatuse koosoleku protokoll 17.07.2007

6. Raamatupidamine
Kuulati: Signe Shadeiko:
Raamatupidamisteenuse hinnast. Raamatupidamisfirmad arvutavad teenuse hinda töömahu
järgi (kanded). Lepingusse ESLÜ ja raamatupidamisfirma Credo Consult vahel sai sisse
pandud kindlalt fikseeritud summa. Näiteks maikuus on aga olnud töö maht kahekordne,
võrreldes talvekuudega. Raamatupidaja soov on, et tõstetaks töötasu (kannete pealt) nende
kuude eest, mil kirjete arv on oluliselt suurem. Raamatupidamisteenus on olnud senini väga
korrektne.
Juhatus leidis, et hinna tõstmine suurema koormusega kuude eest on igati õigustatud. Edaspidi
makstakse raamatupidajale töötasu kannete pealt, suvekuudel (üritused) rohkem, talvel
vastavalt vähem.

7. Muud küsimused
Varrukameestest
Arutelu: ESLÜl tuleb kaaluda erinevaid võimalusi, et suurendada varrukameeste arvu, keda
võistlustel kasutada saaks. IPO populaarsus on hüppeliselt tõusnud, ka IPO võistlustel
osalemine.. Välismaalt varrukamehi kutsuda läheb kulukaks, kuigi mõnes mõttes on nende
kasutamine spordile kasuks, mujalt varrukamehega on kõigil võrdsed tingimused (kõigile
võõras).
Kaitsekoolitusega tegelevad ja IPOs võistlevad põhiliselt saksa lambakoerad, ESLÜ on
suurim varrukamehi vajav organisatsioon. Praegune seis (varrukamehi puudutavates
küsimustes) EKL KKK ja ESLÜ vahel ei vii spordiala edasi.
Kevadel 2007 tegi ESLÜ koolitustoimkond EKL KKKle ettepaneku, et korraldab ja
finantseerib varrukameeste koolituse, mis sisaldaks eelkõige võistlusliikumisi. Koolitajaks
tippspetsialist Seppo Hursti Soomest.
Koolituse lõpuks oleks ESLÜ ettepaneku kohaselt toimunud EKLi atestatsioonieksam
(atesteeritavateks Rene Tamm ja Rene Radala), EKLi varrukameestest eksamikomisjonile
lisaks eksamit jälgimas Seppo Hursti.
EKL KKK ei võtnud ESLÜ ettepanekut vastu ja teatas, et loobub Soome koolitajast ja
korraldab koolituse ja eksami oma jõududega. Ühtegi atesteeritud varrukameest selle
üritusega juurde ei saadud.
ESLÜ aretuskontrollid
Haranduse ja URAN’iga tekkis väike arusaamatus aretuskontrolli spetsialisti ja varrukamehe
osas. Eestis korraldab saksa lambakoerte aretuskontrolle ESLÜ. Praeguseks asjaolud

liikmesorganisatsioonide juhtidele selgitatud ja küsimused 07. sept. ja 10. okt.
aretuskontrollidest lahendatud.
Aretuskontrolli spetsialistid
ESLÜ plaanib korraldada koolituse, saamaks juurde aretuskontrolli kohtunikke.
(Koolitus - välimik + varrukakatse). Heli Pärnpuult ettepanek, et koolituse kutsed saadetaks
kõigile Eesti SLK välimikukohtunikele, vastava koolituse kuulamine/vaatamine igal juhul
kasulik ka neile, kes AK kohtunikeks ei pürgi.
ESLÜ erinäituse varrukakatse eeskirjade muutmine
Arutelu: ESLÜ erinäituse varrukakatse eeskirja punkt 3.1 ütleb:
3.1. Erinäitustel võivad töötada vaid atesteeritud varrukamehed. Kui erinäitusel
töötab staž eeriv varrukamehe kandidaat, siis peab teine töötav varrukamees olema
kindlasti atesteeritud.
Eeskirja punkti 3.1. tuleb muuta üheselt mõistetavaks. ESLÜ erinäituste varrukameeste
valikul lähtub juhatus varrukameeste oskustest ja kogemustest, koerte turvalisusest ja tõu
arengu huvidest.
Ettepanek: sõnastada eeskirja punkt 3.1. järgnevalt:
3.1. Erinäitustel töötavad varrukamehed määrab ja kinnitab ESLÜ juhatus.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
7.1. Sõnastada ESLÜ erinäituse varrukakatse eeskirja punkt 3.1. järgnevalt:
Erinäitustel töötavad varrukamehed määrab ja kinnitab ESLÜ juhatus.
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