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Uute liikmete kinnitamine
Koolitustoimkonna teemad
2008.a aretuskontrollid
Muud küsimused

1. Uute liikmete kinnitamine
Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Vitaly Jantsevich
Helve Saarestik
Jana Särglep
Margit Viilmaa
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
1.1.Kinnitada ESLÜ liikmeks:
Vitaly Jantsevich
Helve Saarestik
Jana Särglep
Margit Viilmaa

2. Koolitustoimkonna teemad
- Homme varrukamehe eksam. Komisjonis on EKL KKK andmetel Aivo Oblikas, Tõnis Vanaveski,
Tõnu Mägi. Eksamit sooritab Rene Tamm.
- Epp Maltis: kohtusime Aivo Oblikaga (eraisikutena). Teemadena arutasime tekkinud teravaid suhteid
ESLÜ ja EKL KKK vahel ja avaldasime isiklikke arvamusi. Leidsime mõlemad, et eriarvamusi võib olla
ja ongi, kuid teravad ja pikaajalised konfliktid kulutavad mõttetult energiat.
- Aivo Oblika soovib, et KKK kodulehele saadetaks koolitusürituste kohta infot; saadame.
- 2008 ESLÜ PJK MV.
Pärnu PKKl PJK võistlus samal nädalavahetusel. Pärnu korraldajatega ühendust võtta, võimaluse
korral jagada nädalavahetuse päevad ESLÜ ja PKK vahel. (27.-28.09.2007)
EKL ei ole ESLÜ PJK MV oma kalenderplaani kinnitanud. ESLÜ seisukoht: aktiivseid tegelejaid,
järelikult ka üritusi tuleb juurde ja kattumiste hulk aasta-aastalt suureneb nagunii. Organisatsioonidel
on õigus ürituste aeg ja koht vabalt valida.

3. 2008.a. Aretuskontrollid
- Möödunud aasta kogemusest on selge, et aretuskontrollide arvu võib piirata. Mõnel AKl oli vaid paar
koera või jäi lõpuks hoopis ära. Igakuistel AKdel puudub vajadus. 2008 toimuvad AINULT plaanilised
aretuskontrollid + need, mille tellivad liikmesorganisatsioonid, kui neil on väliskohtunik.
Üldse kasutatakse rohkem AK spetsialiste väljastpoolt.
Lisa 1 – plaanilised aretuskontrollid 2008 (avaldatakse ajakirjas ja
kodulehel)
- Kui kohe kõik aretuskontrollid registreerimiseks avada, saavad kasvatajad ja omanikud aegsasti
osalemist planeerida. Seetõttu tuleb ka kohtunikud määrata juba aasta alguse.
- Tõstetakse AK tasu. Võrreldes näitusetasudega ei ole see proportsioonis, tegu on ühe-kahekordse
kulutusega koera eluea jooksul. Tasu tõstmine vajalik, et saaks kasutada väliskohtunikke. Eluaegse
AK tasu võiks siiski samaks jääda.
Ettepanek:
Kinnitada esmakordse aretuskontrolli tasuks 500 krooni ja eluaegse tasuks 300 krooni
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
3.1.Kinnitada esmakordse aretuskontrolli tasuks 500.- ja eluaegse aretuskontrolli tasuks 300.krooni.
- Aretuskontrolli kuulutusse tuleb tasu panna nähtavale kohale ja samuti info, et neile, kes pole ESLÜ
liikmed, on tasu kahekordne.
- Aretusnõuded tuleb üle vaadata. Näiteks võiks lisada, et eluaegset aretuskontrolli ei tohi teha
samale kohtunikule, kellele tehti esialgset.
Aretusnõuetes vaja ka täpsustada, kas saab teha eluaegset aretuskontrolli, kui esmasest on möödas
üle kahe aasta või PEAB siis tegema uuesti esmase. Praegu jääb see ebaselgeks.
- Väliskohtunikud on olnud meie aretuskontrolle hinnates rahulolematud, et koerte ettevalmistus
aretuskontrolliks on puudulik. Ka esmases aretuskontrollis peaks olema kõrvalkäik kohustuslik.

- Aretuskontrollil osalemise tingimuseks võiks olla KK2. Muudatused ei hakkaks kehtima kohe, vaid
näiteks 2009.aastast.
-

-

Vaja muuta ka aretuskontrollile registreerumise korda ja toimumist. Peab täpsustama, et ilma
registreerimist vormistamata, ainult maksmisega, aretuskontrollile ei lubata. Peab lisama, et
aretuskontrolli „edasi kanda“ ei saa ja kui ilma mõjuva põhjuseta jäetakse osalemata, siis
osalustasu ei tagastata (v.a. veterinaari tõendi olemasolul)
Juhul, kui korraldajale teatatakse 10 päeva enne AK toimumist, et koer ei osale, siis on
võimalik osalustasu nö. edasi tõsta järgmisele AKle.

- Aretuskontrolli toimumine kinnitatakse alles siis, kui 10 päeva enne AK toimumist on 3 koera
registreeritud ja makstud (siiani oli see 1 kuu)
-

SV aretuskontrolli eeskirjad on tõlgitud, need tuleb avaldada. Muudatused meie AK
eeskirjades tuleb teha nii, et liiguksime eeskirjade ühtlustamise poole.

Ettepanek:
Muudatused aretuskontrollide korralduses kinnitatakse juhatuse otsusega.
Lisa 2 – muudatused aretuskontrollide korralduses (avaldatakse ajakirjas ja
kodulehel)
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
3.2.Kinnitada muudatused aretuskontrollide korralduses ja avaldada kodulehel ja ajakirjas.

4. Muud küsimused
Liikmemaksud
Liikmemaks on juba aastaid püsinud, kulutused igal alal tõusnud. Oleme maksu tõstmist siiani edasi
lükanud, nüüd tuleb siiski tõsta.
Ettepanek:
Kinnitada aastaseks liikmemaksuks 300 krooni ja kaotada 50-kroonine liitumistasu. Hakkab kehtima
alates 01.02.2008. Teade kodulehele ja ajakirja.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
4.1.Kinnitada ESLÜ liikmemaksuks 300 krooni aastas ja kaotada liitumistasu. Kehtiv alates
01.02.2008.
Ettepanek:
Luua ESLÜ liikme pereliikme staatus, liikmemaksuga 100 krooni aastas sisaldab kõiki ESLÜ liikme
soodustusi, kuid ei sisalda ajakirja aastakäiku. Hakkab kehtima alates 01.02.2008.
Pereliige saab liikmeks registreeruda samas korras kui ESLÜ liige, samuti saadetakse talle
meeldetuletusi liikmemaksu kohta. Teade kodulehele ja ajakirja.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:

4.2.Kinnitada ESLÜ liikme pereliikme staatus aastase liikmemaksuga 100 krooni. Kehtiv alates
01.02.2008.
Koduleht
ESLÜ meistrivõistluste kodulehe eest ikka arve jookseb (SpinTek), kuigi oleks pidanud olema suletud
juba 2 kuud tagasi. Mare uurib, milles asi. MV eraldi kodulehe tegemiseks oli küll ettevalmistused
tehtud, aga ei jätkunud aega ja tegijaid.
Üritustest informeerimine
Kuigi saadetakse liikmete e-mailidele infot ESLÜ üritustest, peaks seda tegema sagedamini ka
üritusele registreerimise ajal ja enne soodusaja lõppu ja ka enne registreerimise lõppemist.
Infotoimkonna ülesanne.
Kasutusklass kõikide tõugude näitustel.
Teha Kennelliidule ettepanek, et kasutusklassi pääsemiseks EI PIISAKS koolitustulemusest KK1
(rahvusvahelistel näitustel).
Kronis Margo
Peaks juba olema 2 trahviga pesakonda ja praegu ei peaks enam ka aretuskontroll kehtima. Pärida
Kennelliidust, milline on nende info, kuid ilmselt Kennelliit ei kontrolli AK kehtivust.
Kevadine kutsikanäitus
Vanuseklass 12-15 kuud ei õigustanud ennast kutsikanäitusel, sest tekitas segadust. Kevadine
kutsikanäitus toimub 15. märtsil ja kutsikaklassidele lisaks teha beebiklass. Sama näituse raames jälle
pikakarvaliste hindamine ja ka veteranide hindamine.
Teha ka võistlus parima laps-händleri tiitlile vanuseklasside lõikes. Näidatav koer peab olema slk.
Kutsikanäituse hinnad jäävad samaks, mis olid sügisel. Laps-händleri võistlusel osalemise tasuks 100
krooni.
Pea-erinäituse tasusid tõsta 100 krooni. Tasud kinnitatakse e-maili tee, registreerimine avatakse 01.
jaan. 2008.
Uue aasta pidu
Uue aasta peole registreerimine lõpeb 4. jaanuaril. Muidu pole võimalik ettevalmistusi teha; vaja ette
teada osalejate arvu.
Noorte koerajuhtide võistlus
Korraldada 2008 KK meistrivõistluste raames mitteametlik kuulekuse võistlus noortele koerajuhtidele.
Lastele eri vanuseklassid: kuni 12 ja kuni 18 aastat.

Majandustoimkonna töö
Töökoormuse tõttu palub Signe Shadeiko end vabastada juhatuse majandustoimkonna liikme
kohustustest.
Arutelu: juhatuse töögruppi tuleb leida (vastava erialase ettevalmistusega) inimesed, kes jooksvate
majandusküsimustega tegelevad.

Lisa 3: Signe Shadeiko avaldus

Koosolek lõppes 21:00
Koosoleku juhataja:
Epp Maltis

Protokollija:
Mare Adermann

