Juhatuse koosolek
Tallinn: 13.07.2011
Algus: 19:00
Kohal:
Juhatuse liikmed: Eve Pungas (EP), Urve Lageda (UL), Meeli Puusepp (MP), Rain Heinsoo (RH)
Külalised: Maris Luberg (ML); Mare Adermann (MA); Katriin Salumaa (KS)
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Meeli Puusepp, protokollijaks Maris Luberg.
Päevakord:
1. Margmani 30.06 – 02.07.2011 IPO eksamiga kaasnevad probleemid
2. IPO MV korraldusest
3. Koskensalo & Liljegren seminari koerte valimine
4. Augusti näitus – sponsor, varrukamehed, korraldusküsimused
5. Margit Kuusmani taotlus 19.07 toimuva AK edasilükkamiseks 21.07 peale.
6. ESLÜ KK MV järjekorra loosimine ja korraldus
7. Pesakondade ülevaatusest ja reklaamimisest ESLÜ kodulehel
8. Muud teemad
1. Margmani 30.06 – 02.07.2011 IPO eksam ning juhatuse seisukoht.
Toimus arutelu.
ESLÜ juhatus MTÜ Margmanile vastu tulles jättis jõusse eelmise juhatuse koosseisu poolt edastatud
kutse SV kohtunikule, hindamaks MTÜ Margmani poolt reklaamitavat IP, BH ning AD eksamit. Nimetatud
kutse jõusse jätmisega tekitati keeruline olukord EKL ees, kelle liikmena oleks ESLÜ pidanud järgima
kehtivaid EKL ja tema allüksuste poolt kinnitatud otsuseid. 2011 aastal on EKL-KKK 19.10.2010 otsuse
kohaselt MTÜ Margmanil keelatud korraldada IPO, BH, AD eksameid.
Kuna kutse mitte jõusse jätmine oleks endaga võinud kaasa tuua suuri kulutusi ühingule – siis
kompromissina otsustati, et eksam toimub, kuid sinna saadetakse ESLÜ poolsed vaatlejad. Ning
nimetatud otsusest teavitati MTÜ Margman’i esindajat Margit Kuusmani, kellega lepiti kokku kindlad
tingimused, mis puhul kutse SV kohtunikule jääb jõusse, ning mis puhul annab ESLÜ endast parima, et
nimetatud eksamite tulemused saaksid jõusse jääda ning ka Eestis ametlikuks saada.
Nimetatud tingimusteks olid:
•
•
•

MTÜ Margmani poolt eksamite alguskellaaegade (ka osasoorituste) ning osalejate täpsete
nimekirjade edastamine ESLÜ juhatusele vähemalt 1 päev enne eksamit;
ESLÜ poolt nimetatud vaatlejal võimaldada viibida KÕIKIDE eksamite sooritamiste juures ning
kontrollida eksamil osalevate koerte dokumente;
Võimaldada vaatlejatel filmida eksamite sooritamist;

ESLÜ juhatus andis MTÜ Margmanile teada selgelt, et kui mõnda nendest tingimustest ei täideta, või
juhul kui esineb muid ebakõlasid, siis MTÜ Margmani poolt korraldatud eksamite tulemused kuuluvad
tühiseks kuulutamisele vastavalt Eestis kehtivatele reeglitele.
ESLÜ määras omapoolsed vaatlejad, kelleks olid 1 juhatuse liige, ning teine juhatusele usaldusväärne
isik.
MTÜ Margman edastas eksamite ajakava ESLÜ juhatusele alljärgnevalt, seisuga 30.06.2011, hilisemaid
täpsustusi juhatusele ESLÜ juhtorganina ega ka juhatuse liikmetele eksamite toimumise osas ei
edastatud.

30.06.2011

Eksamid: BH, IPO & AD

Juhatus määras vaatlejateks: Meeli Puusepa ning Urve Lageda (FCI IPO kohtunik)
Antud päeval kohal viibinud vaatlejatel eksami korraldusele muus osas
märkuseid ei olnud kui see, et eksamiplats ei olnud IPO C osa tarbeks
varustatud määruste kohaselt 6 varjega. Vaatlejad ei nõustunud eksamit
aktsepteerima ainult 2 varjega väljakul ning kuna korraldaja ei suutnud puuduvat
4 varjet samal õhtul kohale saada, lükati IPO C osade sooritused reede
1.07.2011 peale, tingimusel, et korraldaja hangib reedeks puuduvad 4 varjet.
Lisaks informeeris M.Kuusman vaatlejaid, et üks IPO eksamil osalema pidanud
koer siiski 30.06.2011 seoses tekkinud koolituskonfliktiga kuulekuses ei osale
(Margman Xara) – ta informeeris ka, et võimalik, et soovib IPO eksamit proovida
sooritada siiski laupäeval 2.07.2011, kuid et see ei ole kindel ning selgub hiljem.
1.07.2011

Eksamid: BH, IPO & AD

Juhatus määras vaatlejateks: Eve Pungas’e (juhatuse liikmena) ning Kristiin Keerniku
Nimetatud päeval teavitas Margit Kuusman kohale tulnud vaatlejaid, et üks tollel
päeval BH’d sooritama pidanud koer, Margman Ultima Thule, siiski BH eksamil ei
osale kuna ta on tiinuse poole peal.
Vaatlejatel eksamit filmida ei võimaldatud. Eksami korralduses esines mõningaid
puudusi, aga olulisi rikkumisi vaatlejad kohapeal ei täheldanud.
Kuna juhatust ei olnud informeeritud laupäevase eksami kava kohta, saadeti MTÜ Margmanile ESLÜ
juhatuse poolt välja kiri, milles paluti saata täpne laupäevane ajakava ning anda teada kas Margman
Xara’ga järgmisel päeval IPO eksamit sooritada plaanitakse. Nimetatud kirjale MTÜ Margmani poolt
vastust ei tulnud.
2.07.2011

BH

Juhatus määras vaatlejateks Rain Heinsoo (juhatuse liikmena) ning Maris Lubergi.
Nimetatud päeval pidi ESLÜ juhatusele edastatud ajakava kohaselt toimuma 2
BH eksamit algusega kell 17:00.
Kell 17:00 BH eksameid ei toimunud, ning Margit Kuusman teavitas ühte
määratud vaatlejatest, Maris Luberg’i, et eksamid algavad kell 20:00. Küsimuse
peale Margman Xara soorituse kohta selgitas Margit Kuusman, et koeraga siiski
tol päeval eksameid sooritada ei saa ning et IPO eksamit ei toimu.
12.07.2011 sai ESLÜ SV-st kinnituse eksamil osalenud ja tulemused saanud või läbi kukkunud koerte
kohta. Võrreldes ESLÜ juhatusele esitatud andmetega ning vaatlejate hinnangutega, kes olid
instrueeritud ka märkmeid tegema ilmnesid järgmised ebakõlad:
1.07.2011

BH tulemus oli märgitud “sooritatuks” Margman Ultima Thule-le, kes 1.07.2011 ESLÜ
poolt nimetatud vaatlejate nähes eksamit ei sooritanud.

2.07.2011

IP1 tulemused eksamil on SV andmete kohaselt saanud laupäeval Margman Xara ning
Margman Ultima Thule. Nimetatud päeva kohta ei esitatud ESLÜ juhatusele andmeid
IPO eksami toimumise kohta, ka mitte 1.07.2011 ESLÜ esimehe poolt saadetud kirjale
vastuseks ning lisaks informeeriti ESLÜ vaatlejat, et BH eksamitega alustatakse 20:00,
samal ajal kui SV kohtunik oma aruandes informeerib SV-d, et eksami algusaeg oli 19:00

Eeltoodud infole tuginedes võttis ESLÜ juhatus seisukoha, et olukorras, kus kehtivate otsuste põhjal ei
ole MTÜ Margmanil õigus 2011. aastal Eestis FCI süsteemi raames ametlikke
IPO/SchH/VPG eksameid/võistlusi korraldada, on MTÜ Margman teadlikult kuritarvitanud
ESLÜ praeguse juhatuse poolt pakutud abi ning tuge eksamite korraldamiseks SV
kohtunikuga SV süsteemis.
Lisaks ei võimaldanud MTÜ Margman oma tegevusega ESLÜ vaatlejatele kõikide eksamite osasoorituste
ning soorituste jälgimist – võttes sellega teadlikult riski, et ESLÜ antud eksamite tulemused tühistab.
Seetõttu, lähtuvalt sellest, et ESLÜ ning MTÜ Margmani poolt sõlmitud kokkuleppe tingimusi on olulises
osas rikutud, tehti ettepanek võtta vastu järgmine otsus:
ETTEPANEK:
1.
Edastada EKL-i juhatusele eksamil osalenud koerte nimekirjad ning informeerida neid
toimunud eksamite läbiviimisest ning nende käigus esinenud rikkumistest.
Taotleda EKL juhatuselt nende suhtes seisukoha võttu ning vajadusel FCI ringkirja
koostamist ning edastamist eraldi ka SV-sse, VDH-sse.
2.
Kinnitada EKL juhatusele, et MTÜ Margmani osas ESLÜ toetab 100% EKL-KKK poolt
19.10.2010 vastuvõetud otsust ning palub EKL juhatusel see otsus pikendada
seoses käesoleval eksamil täide viidud kokkulepete rikkumistega veel 2 aastaks.
3.
Võtta vastu ESLÜ otsus selle kohta, et MTÜ Margmani kui liikmesklubi kutseid SV
kohtunike kutsumiseks 2 aasta jooksul SV-sse ESLÜ ei edasta.
4.
Seoses usalduse kaotusega panna MTÜ Margmani ning selle juhatuse liikmete sobivus
ESLÜ liikmeks oleku kohta hääletusele järgmisel korralisel üldkoosolekul.
HÄÄLETATI:
Poolt: Ühehäälselt.
OTSUSTATI:
1. Edastada EKL-i juhatusele eksamil osalenud koerte nimekirjad ning informeerida neid
toimunud eksamite läbiviimisest ning nende käigus esinenud rikkumistest. Taotleda EKL
juhatuselt nende suhtes seisukoha võttu ning vajadusel FCI ringkirja koostamist ning
edastamist eraldi ka SV-sse, VDH-sse.
2. Kinnitada EKL juhatusele, et MTÜ Margmani osas ESLÜ toetab 100% EKL-KKK poolt
19.10.2010 vastuvõetud otsust ning palub EKL juhatusel see otsus pikendada seoses
käesoleval eksamil täide viidud kokkulepete rikkumistega veel 2 aastaks.
3. Võtta vastu ESLÜ otsus selle kohta, et MTÜ Margmani kui liikmesklubi kutseid SV
kohtunike kutsumiseks 2 aasta jooksul SV-sse ESLÜ ei edasta.
4. Seoses usalduse kaotusega panna MTÜ Margmani ning selle juhatuse liikmete sobivus
ESLÜ liikmeks oleku kohta hääletusele järgmisel korralisel üldkoosolekul.
2.

IPO MV korraldusest

Hr Puurunen teatas, et ta ei saa siiski hindama tulla, hetkel on leitud teine kohtunik, Hr Kokkonen kelle
nõusolekut ootame.
ETTEPANEK: ESLÜ IPO Meistrivõistustel IPO 1,2 aste teha rohupõllul, IPO 3 aste mullapõllul.
HÄÄLETATI: Ühehäälselt poolt
OTSUSTATI: ESLÜ IPO Meistrivõistustel IPO 1,2 aste teha rohupõllul, IPO 3 aste mullapõllul.
Varrukameestena uurida Arvid Hagen’it (Norra) ning Tuukka Nikola (Soome) – MP uurib varrukameestelt.
3.

Koskensalo & Liljegren seminari koerte valimine

Vaadati üle soovijate nimekirjad, lähtuvalt koolitajate poolt pandud piirangust, tuli osadele koeraga
osaleda soovijatele ära öelda. Soovijaid informeeritakse ning osalevad koerad avaldatakse
koduleheküljel.
4.

Augusti näitus – sponsor, varrukamehed, korraldusküsimused

Sponsori lõplikku kinnitust veel ei ole, aga teatav kindlus on olemas.
ETTEPANEK: Kinnitada ESLÜ augustikuise erinäituse varrukameesteks Janar Klement ning Rene
Radala.
HÄÄLETATI: Ühehäälselt poolt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ augustikuise erinäituse varrukameesteks Janar Klement ning Rene
Radala.
ETTEPANEK: Kinnitada ESLÜ augustikuise erinäituse raames aretuskontrolli toimumine
HÄÄLETATI: Ühehäälselt poolt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ augustikuise erinäituse raames aretuskontrolli toimumine
UL uurib, kas Tõnu Mägi on nous sinna varrukameheks tulema.
5.

Margit Kuusmani taotlus (LISA 1) 19.07 toimuva AK edasilükkamiseks 21.07 peale.

Toimus arutelu, UL aretustoimkonna esindajana ei saa 21.07.2011 AK-l osaleda, lisaks ei ole otstarbekas
AK-d korraldada vaid 3 nädalat enne augusti erinäitusel toimuvat aretuskontrolli.
ETTEPANEK: Rahuldada Margit Kuusmani Lisas 1 toodud taotlus 19.07 toimuva AK edasi
lükkamise kohta.
HÄÄLETATI: Ühehäälselt vastu
OTSUSTATI: Mitte rahuldada Margit Kuusmani Lisas 1 toodud taotlus 19.07 toimuva AK edasi
lükkamise kohta.
Aretustoimkond saadab kirja milles pakub võimalust AK siiski 19.07.2011 läbi viia – juhul kui seda ei
soovita, siis antakse võimalus registreerinud ja maksnud osalejatel raha tagasi saada või osaleda

erinäituse raames toimuval aretuskontrollil.
6.

ESLÜ KK MV järjekorra loosimine ja korraldus

Loositi välja ESLÜ KK MV osalejate järjekord. Fortuunaks oli Mare Adermann.

KK-1
11.
8.
1.
7.
6.
5.
12.
10.
2.
3.
9.
4.

ANASTACIA
dobermann
ARAMIS
dobermann
ESTRELLEST HURMURI HUNDIIN
saksa lambakoer
FLUTWELLE PRINTS
saksa lambakoer
HELEROS WOLF-FERRARI
saksa lambakoer
KELLY CEVARO
saksa lambakoer
MARGMAN YAMAICA
saksa lambakoer
QUAY V. D. MOEZENBULTE
saksa lambakoer
REMO VOM HAUS WENDL
saksa lambakoer
SANT KREAL BOGEMA
dobermann
VIVA'LA ROSA ALCATRATZ
dobermann
VIVA'LA ROSA BEATY QUEEN dobermann

Marja Kokkola
Mari Kainiemi
Anu Oks
Silver Siim
Ilona Soots
Tatjana Tšernjakova
Maire Õunmaa
Tatjana Tšernjakova
Key Kunman
Niina Forsblom
Niina Forsblom
Saija Mielonen

ESTRELLEST URMURI MORFINA

Gerda-Ulla Saul

KK-2
saksa lambakoer

KK-3

12.
8.
1.
7.
6.
5.
13.
11.
2.
3.
10.
4.
9.

BREIK VOM FINSTEREN FALDECK
ESTRELLEST BIRMA
ESTRELLEST FLEUR NOBLESSE
FAGELJÄGARENS CARRION CROW
FLUTWELLE IXOROS
FLUTWELLE NICKO
GOLTTVIZEN HOF BODO
MARGMAN QUICKEN
MEIEPERE CREME GRACIA
REM
UNERSCHROCKEN PINK
UNERSCHROCKEN PRADA
WUNDERSTERN TEAM LAS VEGAS

saksa lambakoer
Urve Lageda
saksa lambakoer
Dea Tiitus
saksa lambakoer
Helve Käro
inglise springerspanjel Maarja Laidla
saksa lambakoer
Ene Vöörmann
saksa lambakoer
Riina Kitsing
saksa lambakoer
Kaidi Kask
saksa lambakoer
Piret Koor
kuldne retriiver Pirgit Pai
saksa lambakoer
Alexey Yankun
saksa lambakoer
Leie Pajula
saksa lambakoer
Nelli Sõptshenko
saksa lambakoer
Veiko Väljas

7. Kuulati ära Mare Adermanni, pesakondade informatsiooni haldaja ESLÜ koduleheküljel, mured seoses
hetkel toimiva pesakondade reklaamimise korraga. Hetkel on esiteks olukord, kus osad akteerimata
pesakondade avaldajad ei lase tegelikkuses oma pesakondi akteerida. Lisaks on keeruline jälgida seda,
mil möödub kuu aega pesakonna kuulutuse avaldamisest. Selleks et juhatusel oleks kergem antud
teemat hallata oleks vast nüüd, kus on näha kehtiva süsteemi kitsaskohad, viia sisse muudatused, mis
rohkem huvitatud osapoolel s.o pesakonna reklaamijal oleks huvi täita ka ESLÜ poolseid reegleid, sest

vastasel juhul tema reklaami lihtsalt ei avaldata.
Ehk siis hetkel ütlevad reeglid kodulehel nii:
ESLÜ liikmeks olevatel kasvatajatel on siin võimalus oma pesakondi reklaamida.
Info avaldamine pesakondade kohta, mis on ülevaatuse läbinud või pole seda veel teinud, on tasuta...
Kui pesakonnale ülevaatust ei tehta (ei kehti planeeritava pesakonna kohta), võetakse kuulutus
kodulehelt maha ja kasvataja järgnevaid pesakondi ESLÜ enam ei reklaami.
...
Enne ülevaatust kohustub kasvataja tasuma ESLÜ arveldusarvele pesakonna ülevaatuse tasu, mille
kohta esitab ta pesakondade ülevaatajale väljavõtte maksekorralduse täitmise kohta.
...
Pesakonna müügiinfot hoitakse ESLÜ kodulehel üleval korraga üks kuu.
ETTEPANEK: Muuta pesakondade reklaami avaldamist kodulehel alljärgnevalt:
• Info avaldamiseks pesakondade kohta tuleb tasuda 13 EUR ESLÜ pangaarvele ja edastada
pesakonna info ESLÜ aretustoimkonnale.
• Ülevaatuseta pesakonna kuulutust hoitakse ESLÜ kodulehel üleval kuni kutsikate 6nädalaseks saamiseni.
• Pesakonna ülevaatuse eest pole vaja tasuda, kui reklaamimise eest on juba tasutud.
Ülevaatuse läbinud pesakonna info avaldatakse kodulehel peale pesakonna info
avaldamise või ülevaatuse tasu laekumist ja pesakonna ülevaatusprotokolli edastamist
ESLÜ aretustoimkonnale.
• Ülevaatuse läbinud pesakondade infot hoitakse ESLÜ kodulehel üleval kuni kutsikate 4kuuseks saamiseni, kui kasvataja pole enne teatanud, et pesakond on müüdud.
HÄÄLETATI: ühehäälselt poolt
OTSUSTATI: Muuta pesakondade reklaami avaldamist kodulehel alljärgnevalt:
• Info avaldamiseks pesakondade kohta tuleb tasuda 13 EUR ESLÜ pangaarvele ja edastada
pesakonna info ESLÜ aretustoimkonnale.
• Ülevaatuseta pesakonna kuulutust hoitakse ESLÜ kodulehel üleval kuni kutsikate 6nädalaseks saamiseni.
• Pesakonna ülevaatuse eest pole vaja tasuda, kui reklaamimise eest on juba tasutud.
Ülevaatuse läbinud pesakonna info avaldatakse kodulehel peale pesakonna info
avaldamise või ülevaatuse tasu laekumist ja pesakonna ülevaatusprotokolli edastamist
ESLÜ aretustoimkonnale.
• Ülevaatuse läbinud pesakondade infot hoitakse ESLÜ kodulehel üleval kuni kutsikate 4kuuseks saamiseni, kui kasvataja pole enne teatanud, et pesakond on müüdud.
Lisaks tuleks korraldada pesakondade akteerijate kursus, aga sügisepoole, UL valmistab selle ette.
8. Arutati selle üle, et ühingul võiks olla siiski reklaamnänni. Varem tellitud asjad hakkavad otsa saama.
EP uurib termotasse
RH uurib põllesid
MP uurib mütse.

