
ESLÜ üldkoosoleku protokoll 
30.04.2022, Tagadi Koerte Treeningkeskus 

14:00 – 15:45 

Kohal  37  liiget, neist 27 volitustega 

 

Päevakord 
1. Koosolekujuhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni valimine ja päevakorra kinnitamine 
2. Toimkondade aruanded 
3. Eeskirjade muudatusettepanekud 
4. Jaan Kotkase juhatusest tagasiastumisavaldus 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra 
kinnitamine 

Hääletamine: Ühehäälselt valiti häältelugemiskomisjoni Felor Sepp, koosoleku juhatajaks Margit 
Kuusman, protokollijaks Mare Adermann ja kinnitati päevakord. 

2. Toimkondade aruanded 
Vaadati üle toimkondade aruanded ja anti soovitusi: 

a. Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2021 
b. Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2021 – võiks olla lisaks üks kutsikate näitus hooajas 
a. Aretus- ja järelkasvu toimkonna aruanne 2021  -  võiks täpsemat statistikat teha –  

N:õiged värvid ja sissetoodud koerte arve eraldi 
b. Revisjonikomisjoni aruanne 2021 
c. 2021 majandusaasta aruanne ja selle kinnitamine 

Hääletamine :2021 aasta majandusaruanne kinnitati ühehäälselt   

3. Eeskirjade muudatusettepanekud 
1. ESLÜ tiitlivõistluse eeskirja muudatusettepanekud 

 
Ettepanek: lisada punkti 1.2 kategooria “ESLÜ Aasta parim pikakarvaliste näitusekoerte kennel”  
Hääletamine: ühehäälselt vastu võetud. 
 
Ettepanek: Lisada punkti 1.2 kategooriad näitusekoerte arvetuseks ja muuta olemasolevaid 
näitusekoerte kategooriaid vastavalt: 
1. ESLÜ Aasta parim isane näitusekoer (juunior-keskmine klass)  
2. ESLÜ Aasta parim isane kasutusklassi koer  
3. ESLÜ Aasta parim pikakarvaline isane näitusekoer (juunior-keskmine klass)  
4. ESLÜ Aasta parim pikakarvaline isane kasutusklassi koer  
5. ESLÜ Aasta parim emane näitusekoer (juunior-keskmine klass)  
6. ESLÜ Aasta parim emane kasutusklassi koer  
7. ESLÜ Aasta parim pikakarvaline emane näitusekoer (juunior-keskmine klass) 



8. ESLÜ Aasta parim pikakarvaline emane kasutusklassi koer 
 
Arutelu käigus avaldati palju arvamust selle üle, et ESLÜ aasta pidu on muutunud karikate 
jagamise ürituseks ja sellel peol peaks karikatega autasustama kas ainult kolme esimest 
kategooriast või hoopiski ainult parimat, et jääks aega ka peo jaoks. 
 
Hääletamine: 

Vastu 18 
Erapooletud 14 
Poolt 4 

Ettepanekut näitusekoerte kategooriate muutmisest vastu ei võetud. 

 
Ettepanek: Sõnastada punkt 2.2: „Välisriigis toimunud ametlikul erinäitusel saadud tulemuse 
arvestamiseks tuleb ESLÜ-le esitada väljavõte ühest järgnevast: sihtriigi korraldaja kodulehelt, 
näituse kataloogist, WinSIS-CAT andmebaasist, koopia kirjelduslehest.   
Sõnastada punkt 3.3: „Koha eest saavad punkte kõik näitusel osalenud koerad. Punkte jaotakse 
klassis/ringis osalenud koerte arvu järgi pöördvõrdeliselt kohale ringis. N: kui ringis on 15 koera, 
saab 1. koer 15 punkti, 2. koer 14 punkti … 15. Koer 1 punkti. 
Muuta punkt 3.4 järgmiselt: “Kasutusklassis saavad lisapunkte kõik varrukakatse läbinud ja 
vähemalt hinde „hea” (G) saanud koerad järgmiselt: VA-40, V-20, SG-10, G-5 
 
Hääletamine: 

Vastu  2 
Erapooletuid 0 
Poolt 35 

 Ettepanek näituse punktiarvestuse muutmiseks vastu võetud. 

 

2. ESLÜ Universaalvõitja võistluse eeskirja muudatusettepanekud 
Ettepanek: Punkt 1.1 – “ESLÜ kevadise IGP/SchH/VPG võistluse” asendada “ESLÜ 
Universaalvõitja IGP võistluse”.  
Punkt 4. – “ESLÜ kevadine IGP/SchH/VPG võistlus” asendada “ESLÜ Universaalvõitja IGP 
võistlus”.  
Asendada punkt 4.2 järgmiselt: “Paremusjärjestus koostatakse üle kõikide võistlusklasside ühine: 
esmalt IGP3, millelel järgneb IGP2 järjestus ja lõpuks IGP1 järjestus.”  
Lisada punkt 4.3 järgmiselt: “Võistlustel koha jagamise korral määratakse paremusjärjestus 
kindlaks esmalt C osa soorituse tulemuse alusel, siis vajadusel B osa soorituse alusel.” 

Hääletamine: ühehäälselt vastu võetud 
 

3. ESLÜ aretuskontrolli eeskirja muudatusettepanekud 
Ettepanek: Sõnastada punkt 4.1 d):“ omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest 
koolitusaladest: BH , KK” . 



Hääletamine: Ühehäälselt vastu võetud 

Ettepanek: Sõnastada p 6. Hindamispõhimõtted: „Aretuskoerad peavad käitumiselt ja välimikult 
olema oma tõu head esindajad, terved ning heas seisundis. Aretuskoer ei tohi põlvneda 
geneetiliselt vaegsugupuust. Hinnangu aretuskontrolli läbimise kohta kirjutab aretuskontrolli 
spetsialist ESLÜ poolt kinnitatud vastavale blanketile.  
Aretuskontrolli läbides saab koer: 
 - Esmane aretuskontroll: AK EST vastavad aastad (nt AK EST 2022-2023)  
 - Eluaegne aretuskontroll: AK EST eluaegne 

Hääletamine: Hindamispõhimõtete muudatus vastu võetud ühehäälselt 

Ettepanek: Muuta p 7.2.1: “Eluaegsel aretuskontrollil saab koer osaleda esmase aretuskontrolli 
kehtivuse viimasel aastal.” 

Hääletamine: Ühehäälselt vastu võetud. 

Ettepanek: Muudatused hakkavad kehtima vastuvõtmise hetkest. 

Hääletamine: ühehäälselt vastu võetud 

 

4. Jaan Kotkase juhatusest tagasiastumise avaldus  
Jaan Kotkas on juhatusest välja arvatud oma tagasiastumisavalduse põhjal 30.04.2022. 

 

Allkirjastatud digitaalselt. 

 

Margit Kuusman     Mare Adermann 

Koosoleku juhataja     Protokollija 


