ESLÜ JUHATUSE KOOSOLEK
11.03.2013
Koht: Tallinn
Algus: 19:15
Osalejad: Meeli Puusepp, Katriin Salumaa, Külli Soo, Rain Heinsoo, Urve Lageda (lahkus 20:25), Eve
Pungas (Skype’i teel).
Külalised: Maris Luberg (revisjonikomisjoni liige)
Koosoleku juhataja: Meeli Puusepp
Protokollija: Maris Luberg

PÄEVAKAVA:
1. Üldkoosolekuga seonduv
2. ESLÜ üritused
3. Muud teemad

1. Üldkoosolekuga seonduv.
Arutati üldkoosoleku korraldusega seonduva üle, võimalusel lubas Eve Pungas olla koosoleku
juhatajaks.
Ettepanek: Esitada üldkoosolekule aretuskontrolli eeskirja täiendamise ettepanek, millega
tühistatakse osalevate koerte miinimumnõue erinäituse raames toimuvatel aretuskontrollidel.
Poolt: 6
Erapooletu: 0
Vastu: 0
Otsustati: Esitada üldkoosolekule aretuskontrolli eeskirja täiendamise ettepanek, millega
tühistatakse osalevate koerte miinimumnõue erinäituse raames toimuvatel aretuskontrollidel.
Lisaks arutati, et tuleks selgelt väljendada ka seda millistel tingimustel on võimalik sooritada Eesti
eluaegset aretuskontrolli – üldine seisukoht oli, et Saksa esmase aretuskontrolli peale on võimalik
sooritada Eesti eluaegset ning loomulikult ka Eesti esmase aretuskontrolli peale. Muude maade
esmased aretuskontrollid ei ole aktsepteeritavad Eesti eluaegse aretsukontrolli sooritamiseks.
Veel üks teema üldkoosolekule oleks tingimuste loomine veteraniklassis V hinde väljastamiseks.
Leiti, et eeldus selleks võiks olla kehtiva aretuskontrolli tulemuse olemasolu hinde andmise
hetkel.
2. ESLÜ üritused

ESLÜ KK MV – hindama on andnud nõusoleku tulla Aliftina Petrova. Hea oleks see korraldada
Lastestaadionil, aga ei tea kunas lumi sulama hakkab. Peab ootama ja vaatama ning kaaluma ka
alternatiive nagu Kalevi staadion, Saksa gümnaasiumi staadion, Jüri staadion, Hiiu staadion.
Arutati ka Universaalivõitja, Balti Siegeri ning ESLÜ pea-erinäituse korralduslikke detaile.
Tatjana Tsernjakova seminar võiks toimuda 27 – 28.04.2013, uuritakse võimalust kasutada
seminariks TSKK platsi.
3. Muud teemad
Kasvatajate ning koolitajate nõukogu järgi on aeg ajalt mainitud, et see võiks toimida – probleem on
selles, et kuniks asjal ei ole vedajat, ei saa seda toimima panna. Selle efektiivseks toimimiseks peaks
siiski olema näha kasvatajate ning koolitajate initsiatiivi.
Samuti on ESLÜ juhatusele tulnud ettepanek, et aretuskontrolli asemel võiks olla hoopis kasutusel
iseloomutest. Samas ei ole inimest kes selle ise ka kokku paneks ning projekti edasi veaks.
Ettepanekut võib mainida üldkoosolekul, aga kuna tegemist on teoreetilise veel mitte eksisteeriva
testiga, siis seda aretuskontrolli alternatiiviks panna enne konkreetsete eeskirjade jms teket panna ei
saa.
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