ESLÜ üldkoosolek
06.04.2013
Tallinn
14:00 – 15:20
Esindatud 46 liiget, neist volitustega 35

PÄEVAKORD:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra

kinnitamine
2. Juhatuse esimehe aruanne
3. Toimkondade aruanded
•

Koolitustoimkonna tegevusaruanne

•

Näitusetoimkonna tegevusaruanne

•

Aretus- ja järelkasvutoimkonna tegevusaruanne

•

Majandustoimkonna aruanne

4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. 2012. a majandusaruande kinnitamine
6. Eeskirjade muudatusettepanekud
•

aretuskontrolli eeskiri

•

aretuskontrolli läbiviimise kord

•

erinäituse statuut

•

aretusnõuded

7. Sõnavõtud

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni
valimine, päevakorra kinnitamine
Ettepanek: valida häältelugemiskomisjoni Doris Sepp ja Katriin Salumaa, koosoleku
juhatajaks Külli Soo ja protokollijaks Mare Adermann
Poolt: Ühehäälselt

Otsus: Valida häältelugemiskomisjoni Doris Sepp ja Katriin Salumaa,
koosoleku juhatajaks Külli Soo ja protokollijaks Mare Adermann

2. Juhatuse esimehe aruanne
Kuulati: Meeli Puusepp
LISA 1 - Juhatuse esimehe aruanne

3. Toimkondade aruanded
Kuulati: Külli Soo
LISA 2 – Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2012
Kuulati: Katriin Salumaa
LISA 3 – Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2012
Kuulati: Meeli Pusepp
LISA 4 – Aretus- ja järelkasvutoimkonna tegevusaruanne 2012
Kuulati: Meeli Puusepp
LISA 5 – Majandustoimkonna aruanne 2012
Majandusaasta lõppes väikese miinusega (-54 eurot), põhjuseks erakorralised
juriidilised kulud Margit Kuusmani kahjunõude käsitlemise tõttu.
Näituse- ja aretustoimkond olid tegevustega plussis, koolitustoimkond tuli enamvähem nulli. Eksamite ja seminaride positiivne tulem kattis kahjumis olevaid
võistlusi.
Suurimaks kuluks on ajakirja väljaandmine.

4. Revisjonikomisjoni aruanne
Ühtegi revisjonikomisjoni liiget kohal ei olnud. Komisjoni aruandega tutvus
üldkoosolek kohapeal ekraanilt lugedes.
LISA 6 - Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruande 2012 juurde

5. 2012 a majandusaasta aruande kinnitamine
Kuulati: Meeli Puusepp
LISA 7 – 2012.a majandusaasta aruanne
Ettepanek: Kinnitada 2012. a majandusaasta aruanne
Hääletamine: Poolt: ühehäälselt
Otsus: Kinnitada 2012. a majandusaasta aruanne

6. Eeskirjade muudatusettepanekud
1) Aretuskontrolli eeskiri
Ettepanek: Täiendada ESLÜ Saksa Lambakoerte Aretuskontrolli Eeskirja punkti 4.1.
d), lisades aretsukontrollil osalemise eeldustena üheks alternatiiviks ka BH testi
läbimise.
Hääletamine:
Vastu:0
Erapooletuid: 8
Poolt: 38

Otsus: Muuta ESLÜ Saksa Lambakoerte Aretusklontrolli Eeskirja punkti
4.1 Aretuskontrollis osalev koer peab:
d) omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest koolitusaladest:
BH, KK, PJK, FH, IPO, SchH/VPG, IPO-FH, IPO-R või koera
päritolumaal aretuseks aksepteeritavat koolitustulemust;
Ettepanek: Täiendada ESLÜ Saksa Lambakoerte Aretuskontrolli Eeskirja punkti 4.3
muutes emase koera osalema lubamise sõltuvaks potensiaalse paarituse päevast, mitte
eeldatavast poegimise ajast.
Uus sõnastus: 4.3 Aretuskontrollis ei tohi osaleda emane koer:
4.3.1 alates 31st päevast peale paaritust, välja arvatud veterinaari poolt
väljastatud tõendi esitamise korrale koera mitte tiine olemise tuvastamise kohta.
Tõendil näidatud mitte tiine olemise tuvastamisne peab olema läbi viidud
vähemalt 25 kalendripäeva peale paaritamist;
4.3.2 45 päeval jooksul peale poegimist
Hääletamine:
Vastu: ühehäälselt
Ettepanek: Uus sõnastus: 4.3 Aretuskontrollis ei tohi osaleda emane koer:
4.3.1 alates 31st päevast peale paaritust kuni (arvatava) poegimiseni;
4.3.2 45 päeva jooksul peale poegimist
Hääletamine:
Poolt: ühehäälselt
Otsus: Muuta ESLÜ Saksa Lambakoerte Aretusklontrolli Eeskirja punkti
4.3 Aretuskontrollis ei tohi osaleda emane koer:

4.3.1 alates 31st päevast peale paaritust kuni (arvatava) poegimiseni;
4.3.2 45 päeva jooksul peale poegimist

2) Aretuskontrolli läbiviimise kord
Ettepanek: Lisada punkt 1.4.4 Aretuskontrolli toimumise piirang seoses
aretuskontrollile registreerunud koerte arvuga ei kehti saksa lambakoerte erinäituste
raames korraldatavatele aretuskontrollidele. Nimetatud aretuskontrollid toimuvad
sõltumata registreeritud osalejate arvust.
Hääletamine:
Poolt: ühehäälselt
Otsus: lisada ESLÜ saksa lambakoete aretuskontrolli läbiviimise korda
punkt 1.4.4 Aretuskontrolli toimumise piirang seoses aretuskontrollile
registreerunud koerte arvuga ei kehti saksa lambakoerte erinäituste
raames korraldatavatele aretuskontrollidele. Nimetatud aretuskontrollid
toimuvad sõltumata registreeritud osalejate arvust.
Ettepanek: ESLÜ Saksa Lambakoerte Aretuskontrolli eeskiri ja Aretuskontrolli
läbiviimise kord hakkavad uues sõnastuses kehtima vastuvõtmise hetkest.
Hääletamine:
Poolt: ühehäälselt
Otsus: ESLÜ Saksa Lambakoete Aretuskontrolli eeskiri ja Aretuskontrolli
läbiviimise kord hakkavad uues sõnastuses kehtima vastuvõtmise hetkest.

3) Erinäituse statuut
Ettepanek: Lisada juurde p.5.3 Erinäitusel omistatakse veteran sertifikaat (VET SERT)
järgmiste reeglite kohaselt:
5.3.1. VET SERT antakse eraldi mõlemale sugupoolele.
5.3.2. VET SERT’ile võivad kandideerida ainult veteranklassi koerad, kes on saanud
hindeks SG ja kellel on kehtiv aretuskontroll.
5.3.3. VET SERT antakse automaatselt kõrgeima koha saanud hindega SG koerale, kellel
on õigus seda vastu võtta.
Hääletamine:
Vastu: ühehäälselt
Ettepanek: Lisada juurde p.5.3 Erinäitusel omistatakse veteran sertifikaat (VET SERT)
järgmiste reeglite kohaselt:

5.3.1. VET SERT antakse eraldi mõlemale sugupoolele.
5.3.2. VET SERT’ile võivad kandideerida ainult veteranklassi koerad, kes on saanud
hindeks vähemalt SG.
5.3.3. VET SERT antakse automaatselt kõrgeima koha saanud hindega vähemalt SG
koerale, kellel on õigus seda vastu võtta.
Hääletamine:
Poolt: ühehäälselt
Otsus: lisada Saksa Lambakoerte Erinäituse Statuuti punkt 5.3 Erinäitusel
omistatakse veteran sertifikaat (VET SERT) järgmiste reeglite kohaselt:
5.3.1. VET SERT antakse eraldi mõlemale sugupoolele.
5.3.2. VET SERT’ile võivad kandideerida ainult veteranklassi koerad, kes on
saanud hindeks vähemalt SG.
5.3.3. VET SERT antakse automaatselt kõrgeima koha saanud hindega
vähemalt SG koerale, kellel on õigus seda vastu võtta.
Ettepanek: Muuta Saksa Lambakoerte Erinäituse Statuuti punkte 4.1.2 & 4.1.3
alljärgnevalt. Eesmärk: võimaldada VET klassi osalejatele samuti omistada hinnet V
juhul, kui koeral on kehtiv AK tulemus.
4. Hinded
4.1.Hinded, mis antakse ametlikes võistlusklassides:
4.1.2. VORZÜGLIGH (võrratu– märgitakse V). V võib anda: kasutusklassis koerale,
kes on saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, ja kes on läbinud
aretuskontrolli; veteraniklassis osalevale koerale, kel on olemas kehtiv
aretuskontrolli (Körung) tulemus.
4.1.3. SEHR GUT (väga hea – märgitakse SG). SG võib anda kõrgeima hindena;
noorte, keskmise ja avaklassi koertele; veteraniklassi koertele, kel puudub kehtiv
aretuskontrolli (Körung)tulemus; ning kasutusklassis neile koertele, kes varrukatöös
ei lase käsu peale lahti, kes saavad varrukatöö hindeks “piisav” (vh) või ei ole
läbinud aretuskontrolli.

Hääletamine:
Poolt – 44
Erapooletuid – 0
Vastu – 2

Otsus: Muuta Saksa Lambakoerte Erinäituse Statuuti punkte 4.1.2 & 4.1.3
alljärgnevalt:

4.1.2. VORZÜGLIGH (võrratu – märgitakse V). V võib anda: kasutusklassis
koerale, kes on saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, ja kes on
läbinud aretuskontrolli; veteraniklassis osalevale koerale, kel on olemas kehtiv
aretuskontrolli (Körung) tulemus.
4.1.3. SEHR GUT (väga hea – märgitakse SG). SG võib anda kõrgeima hindena;
noorte, keskmise ja avaklassi koertele; veteraniklassi koertele, kel puudub kehtiv
aretuskontrolli (Körung)tulemus; ning kasutusklassis neile koertele, kes
varrukatöös ei lase käsu peale lahti, kes saavad varrukatöö hindeks “piisav” (vh)
või ei ole läbinud aretuskontrolli.
Ettepanek: Vastuvõetud Saksa Lambakoerte Erinäituse Statuudi muudatused hakkavad
kehtima alates Kennelliidus kinnitamisest.

Hääletamine:
Poolt: ühehäälselt
Otsus: Vastuvõetud Saksa Lambakoerte Erinäituse Statuudi muudatused
hakkavad kehtima alates Kennelliidus kinnitamisest.

4) Aretusnõuded
Koosolekule oli esitatud ettepanek aretuskontrolli asendamiseks aretustestiga. Kuna
nimetatud aretustesti kirjeldust lisatud ei olnud, polnud üldkoosolekul võimalik
midagi otsustada.
Koosolek leidis, et ettepaneku esitaja võiks oma ettepaneku baasil välja töötada
nimetatud testid ja esitada need ESLÜ juhatusele arutamiseks ning järgmisele
üldkoosolekule esitamise ettevalmistamiseks.

7. Sõnavõtud
Koosoleku alguseks ühtegi sõnavõttu registreeritud ei olnud.

Koosoleku juhataja

Protokollija

Külli Soo

Mare Adermann

