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1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni
valimine, päevakorra kinnitamine
Koosolek kinnitas ühehäälselt koosoleku juhatajaks Eve Pungase, protokollijaks Mare
Adermanni, häältelugemiskomisjoni Felor Sepa ja koosoleku päevakorra.

2. Juhatuse esimehe aruanne
Kuulati: Eve Pungas.
LISA 1 – Juhatuse esimehe aruanne

3. Toimkondade aruanded
LISA 2 – Koolitustoimkonna aruanne
LISA 3 – Näitusetoimkonna aruanne
LISA 4 – Aretustoimkonna aruanne
LISA 5 – Majandustoimkonna aruanne
Kommentaarid majandustoimkonna aruande juurde:
- Näituste kahjumi tõi kallis augustinäituste kohtuniku ülalpidamine ja kallid karikad
(kallimad, kui pea-erinäitusel samal aastal!)
- Näitustel on sagenenud välismaiste osalejate registreerumine ilma ettemaksuta ja siiski
kohale mittetulemine ja seega ka osalustasu mittemaksmine. Kennelliidule tuleb aga

-

maksta iga registreeritud osaleja eest. Edaspidi selle olukorra vältimiseks enam
välismaalasi ilma ettemaksuta ei registreerita.
Koolituste kahjum tulenes vähestest seminaridest, millega oleks võimalik tulu teenida.
Ajakirja kahjumi vähendamiseks otsustati vähendada numbrite arvu aastas kolmele ja
trükkimiseks kasutada madalama kvaliteediga paberit. Võib aga olla, et see kõik ei
vähenda kulusid ajakirjale piisavalt, et ajakirja väljaandmist jätkata. Sellel aastal tuleb
kaaluda ka erinevaid alternatiive, nagu ajakirja internetti viimine või „aastaraamatu“
trükkimine või vaid 2 numbrit aastas.

4. Revisjonikomisjoni aruanne
Revisjonikomisjoni aruande luges ette Meeli Puusepp.
LISA 6 – Revisjonikomisjoni aruanne

5. Majandusaasta aruande kinnitamine
LISA 7 – Majandusaasta aruanne 2010
Ettepanek 5.1: Kinnitada ESLÜ 2010 aasta majandusaruanne.
Aruanne kinnitati ühehäälselt.

6. Eeskirjade muudatusettepanekud
Aretuskontrolli eeskiri
Ettepanek 6.1: Sõnastada punkit 4.1 alapunkt a): „olema kantud FCI poolt heaks kiidetud
koeraregistrisse“
Hääletamine:
Poolt - 107
Vastu – 0
Erapooletuid – 12
Ettepanek 6.2: Sõnastada punkit 4.1 alapunkt e): „omama kehtivat puusaliigestedüsplaasia
tulemust – vastavalt kehtivale aretuse erinõudele „
ja alapunkt f): „omama kehtivat küünarliigestedüsplaasia tulemust – vastavalt kehtivale
aretuse erinõudele“.
Hääletamine:
Vastu võetud ühehäälselt
Kohal 120 liiget, neist volitustega 92 (Lisandus 1 liige)

Varem karvkatte väikeseks veaks peetud omadused on nüüd pikakarvalisuse lubatud
tunnused. Seega
Ettepanek 6.3: Punktist 6.2.3 võtta maha alapunkt e)
Hääletamine:
Vastu võetud ühehäälselt
Aretuskontrolli kehtivuse muudatusettepanekud tulenevad Saksamaa aretuskontrolli
reeglitest:
Ettepanek 6.4: Punkt 7.2 sõnastada: „Eluaegse aretuskontrolli tulemus on kehtiv kogu koera
eluea.“
Lisada punkt 7.2.1: „Eluaegsel aretuskontrollil saab koer osaleda esmakordse aretuskontrolli
kehtivuse viimasel kalendriaastal, kuid mitte peale esmase aretuskontrolli kehtivusaja lõppu.

Hääletamine:
Vastu võetud ühehäälselt
Ettepanek 6.5: Aretuskontrolli eeskiri muudetud kujul hakkab kehtima alates 1. jaanuar 2012
Hääletamine:
Vastu võetud ühehäälselt

Aasta Parima Tiitlivõistluse eeskiri
Muudatusettepanekud valmistas ette üldkoosoleku jaoks Merlin Kanter, kuid teda ennast
koosolekul ei viibinud.
Ettepanek 6.6: Punkti 1.2 loetellu lisada kategooria: „ESLÜ aasta parim pikakarvaline
näitusekoer“
Hääletamine:
Poolt - 0
Vastu – 120
Erapooletuid – 0
Ettepanek 6.7: Punkti 1.2 loetellu lisada kategooria: „ESLÜ aasta parim pikakarvaline isane
näitusekoer“ ja „ESLÜ aasta parim pikakarvaline emane näitusekoer“.
Hääletamine:
Poolt - 117
Vastu – 0
Erapooletuid – 3
Ettepanek 6.8: Punkti 1.2 loetellu lisada kategooria: „ESLÜ aasta parim pikakarvaline
kutsikas“.
Hääletamine:
Vastu võetud ühehäälselt
Ettepanek 6.9: Punkti 1.2 loetellu lisada kategooria: „ESLÜ aasta parim pikakarvaline
universaalkoer“.
Hääletamine:
Poolt - 17
Vastu – 100
Erapooletuid – 3
Ettepanek 6.10: Punkti 1.2 loetellu lisada kategooria: „ESLÜ aasta parim pikakarvaline
veteran“.
Hääletamine:
Poolt – 115
Vastu – 0
Erapooletuid – 5
Ettepanek 6.11: Lisada punkt 1.8 sõnastuses: „Kategooriate ESLÜ Aasta Parim isane
näitusekoer, ESLÜ Aasta Parim emane
näitusekoer, ESLÜ Aasta parim kutsikas, ESLÜ Aasta parim veteran ja ESLÜ Aasta
parim universaalne koer arvestuses osalevad normaalkarvalised (topeltkarv, mis
koosneb karmist kattekarvast ja villasest aluskarvast) saksa lambakoerad ning
kategooriate ESLÜ Aasta Parim pikakarvaline näitusekoer, ESLÜ Aasta parim

pikakarvaline kutsikas, ESLÜ Aasta parim pikakarvaline veteran ja ESLÜ Aasta parim
pikakarvaline universaalkoer arvestuses osalevad pikakarvalised (pika karmi
kattekarva ja villase aluskarvaga) saksa lambakoerad."
Hääletamine:
Kuna üldkoosolek ei saanud aru, mida on soovitud antud punkti lisamisega eeskirjas
reguleerida, siis see ettepanek hääletusele ei läinud.
Ettepanek 6.12: Sõnastada punkt 2.1: „ESLÜ Aasta parima isase, emase ja pikakarvalise
näitusekoera arvestuses annavad punkte Eesti saksa lambakoerte ametlikelt erinäitustelt
saadud tulemused ja kuni kaks tulemust välisriigi ametlikult erinäituselt. ESLÜ Aasta parima
kutsika ja ESLÜ Aasta parima pikakarvalise kutsika arvestuses võetakse arvesse lisaks
ametlikele erinäitustele ka mitte-ametlike saksa lambakoerte näitus-ülevaatuste
tulemusi.“
Hääletamine:
Kuna üldkoosolek ei saanud aru, mida on soovitud antud sõnastuse muutusega eeskirjas
reguleerida, siis see ettepanek hääletusele ei läinud.
Ettepanek 6.13: Sõnastada punkt 2.3: „Üle 24 kuu vanuste koerte puhul arvestatakse ainult
sooritatud varrukakatsega ametlikku erinäitust ja kasutusklassis saadud tulemust, välja
arvatud veteranide klassis osalejad.“
Hääletamine:
Poolt – 119
Vastu – 0
Erapooletuid – 1
Ettepanek 6.14: Sõnastada punkt 3: „ESLÜ AASTA PARIMA ISASE NÄITUSEKOERA,
ESLÜ AASTA PARIMA EMASE NÄITUSEKOERA JA ESLÜ AASTA PARIMA
PIKAKARVALISE NÄITUSEKOERA ARVESTUS“
Hääletamine:
Kuna üldkoosolek ei saanud aru, mida on soovitud antud sõnastuse muutusega eeskirjas
reguleerida, siis see ettepanek hääletusele ei läinud.
Ettepanek 6.15: Sõnastada punkt 3.1: „ESLÜ Aasta Parima näitusekoera arvestuses lähevad
arvesse kuni kolm parimat näitusetulemust, mis on saavutatud noorte-, keskmises või
kasutusklassis, ning mille eest antavaid punkte arvestatakse punktitabeli 1 ja käesoleva
eeskirja punkti 3.3 põhjal.“
Hääletamine:
Poolt – 118
Vastu – 0
Erapooletuid – 2
Ettepanek 6.16: Sõnastada punkt 3.2: „Koha eest saavad punkte 6 esimest juhul, kui nende
hinne on vähmalt G“
Hääletamine:
Poolt – 81
Vastu – 8
Erapooletuid – 28
Ettepanek 6.17: Viia punkt 3.4. peatüki “Nõuded näitustele” alla ja nummerdada 2.4, et
kehtiks nii parima näitusekoera, kutsika kui ka veterani arvestuse puhul.

Hääletamine:
Poolt – 105
Vastu – 0
Erapooletuid – 2
Ettepanek 6.17: Jätta ära punkt 3.5
Hääletamine: Kuna projekti ettepanekut nr. 8 ega ettepaneku 1 varianti A vastu ei võetud, siis
seda ettepanekut ka ei hääletatud.
Ettepanek 6.18: Jätta ära punkt 3.6
Hääletamine: Üldkoosolek ei saanud aru muudatuse sisust ja ei hääletanud antud ettepanekut.
Ettepanek 6.19: Muuta punkti 8 sõnastust: “ESLÜ AASTA PARIMA UNIVERSAALSE
KOERA JA ESLÜ AASTA PARIMA PIKAKARVALISE UNIVERSAALKOERA
ARVESTUS“
Hääletamine: Kuna üldkoosolek ei kinnitanud universaalse koera arvestust eraldi
pikakarvalistele, siis seda ettepanekut hääletama ei hakatud.
Ettepanek 6.20: Muuta punkti 9 sõnastust: „ESLÜ AASTA PARIMA VETERANI JA ESLÜ
AASTA PARIMA PIKAKARVALISE VETERANI ARVESTUS“
ESLÜ Aasta parima veterani ja ESLÜ Aasta parima pikakarvalise veterani arvestuses
võetakse arvesse parima näitusetulemuse punktisumma ja/või sama koera parima
võistlustulemuse punktisumma, mis on saavutatud koeraga vanuses 8 aastat või rohkem.“
Hääletamine:
Poolt – 118
Vastu – 0
Erapooletuid – 2
Ettepanek 6.21: Lisada punkt 9.2:“Näitusekoha eest saavad punkte 6 esimest juhul, kui
nende hinne on vähemalt SG“.
Hääletamine: Kuna üldkoosolek ei mõistnud antud punkti vajalikkust, siis seda ettepanekut ei
hääletatud.
Ettepanek 6.22: Lisada punkt 9.3: „Arvesse lähevad kuni kolm parimat näituse ja/või
võistluse tulemust.“
Hääletamine: Kuna üldkoosolek ei mõistnud antud punkti vajalikkust, siis seda ettepanekut ei
hääletatud.
Ettepanek 6.23: Muuta punkti 10 sõnastust: „ESLÜ AASTA PARIMA KUTSIKA JA ESLÜ
AASTA PARIMA PIKAKARVALISE KUTSIKA ARVESTUS“ ja lisada alapunkt 10.1:
„ESLÜ Aasta parima kutsika ja ESLÜ Aasta parima pikakarvalise kutsika arvestuses lähevad
arvesse kuni kolm parimat näitusetulemust, mis on saavutatud alla aastase koeraga ning mille
eest antavaid punkte arvutatakse punktitabeli 1 põhjal.“
Hääletamine:
Ettepanek ühehäälselt vastu võetud.
Ettepanek 6.24: Lisada punkt 10.2: „Koha eest saavad punkte 6 esimest juhul, kui nende
hinne on vähemalt VL.“
Hääletamine: Üldkoosolek ei pidanud vajalikuks seda ettepanekut hääletusele panna.

Ettepanek 6.25: Sõnastada punkt 11: „ESLÜ Aasta parima näitusekoerte kenneli arvestuses
liidetakse kuni kolme parima samast kennelist pärit koera punktisummad ESLÜ Aasta parima
näitusekoera arvestuses.“
Hääletamine:
Poolt – 118
Vastu – 0
Erapooletuid – 1
Ettepanek 6.26: Lisada punkti 11 piirang: „kusjuures kolme koera hulgas võib olla
maksimaalselt üks pikakarvaline saksa lambakoer ja maksimaalselt üks veteran.“
Hääletamine:
Poolt – 0
Vastu – 116
Erapooletuid – 4
Ettepanek 6.27: Sõnastada punkt 13: „ESLÜ Aasta parima universaalkoerte kenneli
arvestuses liidetakse kolme parima samast kennelist pärit koera punktisummad ESLÜ Aasta
parima universaalse koera ja/või ESLÜ Aasta parima pikakarvalise universaalkoera
arvestuses“
Hääletamine:
Kuna üldkoosolek ei kinnitanud eraldi pikakarvalise universaalse koera arvestust, siis antud
ettepanekut ei hääletatud.
Ettepanek 6.28: Lisada punkti 13 piirang: „kusjuures kolme koera hulgas võib olla
maksimaalselt üks pikakarvaline saksa lambakoer ja maksimaalselt üks veteran.“
Hääletamine:
Poolt – 0
Vastu – 116
Erapooletuid – 4
Ettepanek 6.29: Aasta Parima Tiitlivõistluse eeskiri hakkab kehtima koos vastuvõetud
muudatustega vastuvõtmise hetkest.
Hääletamine:
Vastu võetud ühehäälselt
Kuna antud eeskirja tehti väga palju muudatus- ja täiendusettepanekuid, millest paljud olid
arusaamatud ja paljusid ei võetud vastu, võib juhtuda, et dokumenti jäävad sisse ebakõlad
senise ja praegu vastuvõetud sõnastuse osas. Seetõttu
Ettepanek 6.30: Üldkoosolek volitab juhatust ebakõlade korral korrigeerima Aasta Parima
Tiitlivõistluse eeskirja numeratsiooni ja sõnastust lähtuvalt käesoleva üldkoosoleku poolt
vastuvõetud põhimõtetest.
Hääletamine:
Poolt – 90
Vastu – 0
Erapooletuid – 30

ESLÜ universaalvõitja võistluse eeskirja projekt
Ettepanek 6.31: Sõnastada punkt 2.1: „Osalejad peavad omama sertifitseeritud puusa- ja
küünarliigeste düsplaasiauuringute tulemusi vastavalt kehtivatele aretuse erinõuetele“
Hääletamine:

Vastu võetud ühehäälselt
Ettepanek 6.32: Lisada punkt 3.1.1: „Olukorras, kus Universaalvõitja tiitlile kandideerivad
eri karvatüübiga koerad, keda näitusel hinnatakse eraldi ringides, palutakse näitusekohtunikul
koostada nende omavaheline paremusjärjestus karvatüübist olenemata.“
Hääletamine:
Kuna pole teada, kuidas hakkab käima Saksamaal ja mujal maailmas näitustel hindamine
seoses universaalvõitja võistlusega, siis ei oska üldkoosolek selles osas veel seisukohta võtta
ja antud ettepanekut ei hääleta.
Ettepanek 6.33: Üldkoosolek volitab juhatust koostama ESLÜ universaalvõitja võistluse
eeskirja lähtuvalt WUSV-i vastavatest eeskirjadest.
Hääletamine:
Poolt – 116
Vastu – 0
Erapooletuid – 4

7. Margit Kuusmani sõnavõtt
Margit Kuusman juhtis üldkoosoleku tähelepanu asjaajamise paindumatusele ja suurele
ajakulule kui ESLÜ reeglite muutmine on ainult üldkoosoleku pädevuses. Kuni aastani 2005
oli eeskirjade koostamise ja vastuvõtmise õigus ka juhatusel. Iga väikese korrigeerimise
pärast üldkoosolekut kokku kutsuda on samuti aeganõudev ja ka materiaalselt kulukas.
Näitusi ja aretust puudutavad eeskirjad vajavad kehtimiseks niigi Eesti Kennelliidu poolset
kinnitust.
Ka Saksamaal on juhatusel sellised õigused.

8. Meeli Puusepa sõnavõtt
Meeli Puusepp võttis sõna kogu revisjonikomisjoni nimel.
5-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad inimesed on valitud „peale pikki veenmisi“, ei saa
otsustada 250-liikmelise ühingu eest kõiki asju. Võimutäius ei saa kuuluda nii väikesele
seltskonnale.
Juhatus on üldkoosoleku otsuseid täidesaatev võim ja selle ülesandeks on ESLÜ reeglite
ettevalmistamine.

9. ESLÜ põhikirja muudatus- ja täiendusettepanekud
Ettepanek 9.1: Sõnastada punktid 2.6, 2.6.1 ja 2.7.:
„2.6 Liikme võib üldkoosoleku või juhatuse otsusega ESLÜ-st välja arvata, kui ta on
rikkunud ühingu juhtorganite otsuseid ja regulatsioone või käesolevat põhikirja.
2.6.1 ESLÜ liikme väljaarvamise arutelust tuleb kõnesolevale liikmele teatada kirjalikult
vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku või juhatuse koosoleku toimumist. Liikmel on õigus
enda väljaarvamise küsimuses üldkoosolekul või juhatuse koosolekul sõna võtta. Liikme
väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud ESLÜ
liikmetest või nende esindajatest või juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
2.7 ESLÜ-st oma avalduse alusel, üldkoosoleku või juhatuse otsusega välja arvatud liikmele
ei tagastata makstud makse.“
Hääletamine:
Poolt – 50
Vastu – 62
Erapooletuid – 0

Ülejäänud ei hääletanud
Ettepanek 9.2: Lisada punkt 2.8. „Mõjuval põhjusel võib ESLÜ liikmelisust peatada 1
aastaks.“
Kommentaarid – defineerimata ja mitmepidiseid arusaamu põhjustavad on väljendid „mõjuv
põhjus“ ning „peatamine“.
Hääletamine:
Poolt – 0
Vastu – 56
Erapooletuid – 47
Ülejäänud ei hääletanud
Ettepanek 9.3: Muuta punkti 4.2.6 sõnastust: „Üldkoosoleku päevakorda võetud ESLÜ
tegevust puudutavate reeglistike kehtestamine.“
Hääletamine:
Poolt – 64
Vastu – 39
Erapooletuid – 17
Ettepanek 9.4: Muuta punkti 5.2.5 sõnastust: „ESLÜ tegevust puudutavate reeglistike
kehtestamine“, Punktile 5.2 lisada alapunktid: „ESLÜ liikme liikmelisuse peatamine“ ja
„ESLÜ liikme ühingust väljaarvamine.“
Hääletamine:
Üldkoosolek ei soovinud neid punkte hääletusele panna.
Üldkoosolek jättis põhikirja muutmata, sest ükski ettepanek ei kogunud vajalikku 2/3 poolt
häält.

10.

Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused

Enne üldkoosolekut olid oma avaldused juhatusest tagasiastumiseks esitanud Heli Reili ja Eve
Pungas.
Peale põhikirja muudatuste hääletust esitasid oma juhatusest tagasiastumise avaldused ka
Margit Kuusman ja Markus Kropeit.

11.

Uute juhatuse liikmete valimine

Kuulati Markus Kropeiti, kes heitis ette, et me ei taha õppida teiste riikide vigadest ja loome
oma suhtumisega olukorra, kus keegi ei soovi ühingu juhatuses tööd teha. Igaüks tahab
rääkida, aga keegi ei taha midagi teha. Igaüks, kes midagi teha üritab, laidetakse maha.
Ettepanek 10.1: Valida uuteks juhatuse liikmeteks Rain Heinsoo, Meeli Puusepp, Urve
Lageda ja Eve Pungas.
Hääletamine:
Poolt – 56
Vastu – 0
Erapooletuid – 34
Ülejäänud ei hääletanud

Seoses Meeli Puusepa siirdumisega revisjonikomisjonist juhatusse,
Ettepanek 10.2: Valida uueks revisjonikomisjoni liikmeks Heli Vaab.
Hääletamine:
Poolt – 105
Vastu – 0
Erapooletuid – 0
Ülejäänud ei hääletanud

