
Juhatuse koosolek  
02.08.2022 

Web, 19:00 – 20:00 

Mare Adermann, Rain Heinsoo, Marii Pikkoja, Felor Sepp, Margit Kuusman, Liina Sepp (külalisena) 

Käsitletud teemad 
 

Uute liikmete vastuvõtmine 
Marii vormistab protokolli kirjalikust hääletusest kodulehele. Siiani võlgu. Varsti saab arvuti, siis teeb. 

Rain palus abi, et liikmele mineva teate sees oleks makse link ja kaasneks peale maksmist automaatne  
liikmelisuse pikendamine. 

 
Toetajad 
Rain tuletab meelde Royalile võistluste rinnanumbrite teemat. Siiani vaikus, kuigi ammu lubati. 

Pleedid peaks tulema  praeguse seisuga 8. aug. 

 
Daniel Heinmaa kirjad 
Käsitleti Daniel Heinmaa kirju 14. Juulist. 

Margit Kuusman kinnitas, et esines FB’s sõna võttes eraisikuna, mitte ESLÜ juhatuse liikme ja 
aretustoimkonna esindajana. Margit lubas edaspidi oma postitustes märkida, et tegu on tema isikliku 
arvamusega, kui teema vajab selle rõhutamist.  

ESLÜ juhatus ei tegele isiklike lahkhelide kõrvaldamisega ega vahenda isklikke vestlusi. Soovitame Daniel 
Heinmaal ja Margit Kuusmanil omavahel otse suhelda. 

Lubatud keisrilõigete arv ja kasvatajate teadlikkus kuuluvad Eesti Kennelliidu pädevusse, kelle kodulehelt 
on vastav info leitav ja kes tegeleb pidevalt Kasvataja koolituste korraldamisega. ESLÜ juhatus ei näe seal 
puudujääke, mida peaks omapoolsete analoogiliste tegevustega katma. 

 

Erinäitus 
Septembri kohtuniku kutse – Margit saatis. Kennelliidul on olemas kohtuniku kutsumise blankett – vaja 
sellele vormistada (Rain otsib ülesse) 

Merike tegeleb lennupiletitega, siis on teada, millal kohtunik saabub ja lahkub. Vaja leida handler 
kohtunikule. Felor on sel ajal ära. 

Abilistega vaja teha kohtumine nädal enne näitust, et oleks kindel, et kõik teavad, kes mida teevad. Rain 
korraldab kohtumise. 

Varrukameheks küsime Kalevit ja Artjomi – Rain. 



2023 võistluste kuupäevad 
Ettepanek, kinnitada ESLÜ võistluste kuupäevad järgmiseks aastaks järgnevalt: 

22 aprill – KK MV 

13-14 mai – PJK MV 

27-28 mai  - Universaalvõitja IGP + A katse võistlus 

26-27 august – IGP MV 

16-17 september – FH MV 

 

Kinnitatud ühehäälselt. 

 

Aretuskontrolli kohtunikud 
Urve Lageda ja Tatjana Tšernjakova kinnitamiseks teha e-mailile neile ettepanek, mille saavad kirjalikult 
vastu võtta. 

Juhatuse liikmetest keegi nende kinnitamisele uuteks aretuskontrolli kohtunikeks vastu ei olnud. Kuna 
aga see otsus vajab kõikide juhatuse liikmete heakskiitu, teeme vastava hääletuse kirjalikult. 

 
Järgmine kohtumine 
06.09.2022 

 

Protokolli koostas: Mare Adermann 


