Kinnitatud ESLÜ üldkoosoleku poolt 14.05.2006

ESLÜ SAKSA LAMBAKOERTE PESAKONDADE ÜLEVAATUSE JUHEND
1. Üldsätted
1.1 Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (edaspidi ESLÜ) saksa lambakoerte pesakondade ülevaatust
(edaspidi ülevaatus) korraldatakse sündinud pesakondade tõulisuse ja kasvatustingimuste hindamiseks
ning statistiliste andmete kogumiseks.
1.2 On soovitatav, et kõik ESLÜ liikmeteks olevatel kasvatajatel sündinud saksa lambakoerte pesakonnad
läbiksid käesolevale juhendile vastava ülevaatuse.
2. Pesakondade ülevaatajad
2.1 Ülevaatust võivad läbi viia ainult ESLÜ juhatuse poolt kinnitatud pesakondade ülevaatajad.
2.2 Pesakondade ülevaatajaks võib saada isik, kes omab teadmisi ja kogemust saksa lambakoerte
aretamise ja kasvatamise alal ning kes on läbinud pesakondade ülevaataja algkoolituse.
2.2.1

Pesakonna ülevaatust ei tohi teostada isik, kes on pesakonna ühe või mõlema vanema omanik
või rentnik.

2.2.2

Pesakondade ülevaataja algkoolitus peab käsitlema järgmisi teemasid:
a) kutsikate pidamine ja hooldamine;
b) imetava emase ja kutsikate söötmine;
c) imetava emase ja kutsikate tervishoid;
d) kutsika areng esimestel elukuudel;
e) saksa lambakoera tõustandard ja kutsikatel esinevad vead;
f) EKL ja ESLÜ tõuaretusregulatsioonid.

2.2.3

Pesakondade ülevaataja algkoolitust korraldab ESLÜ.

2.3 Pesakondade ülevaataja on kohustatud andma ülevaatuse käigus pesakonna kohta erapooletu ja
asjatundliku hinnangu.
2.3.1

Ülevaatusprotokollil valeandmete tahtliku esitamise eest kannab pesakondade ülevaataja
vastutust. Juhtunut käsitleb ESLÜ aretustoimkond.

3. Ülevaatuse läbiviimise kord
3.1 Ülevaatus viiakse läbi peale kutsikate 5-nädalaseks saamist.
3.2 Kasvatajal, kes soovib oma pesakonnale ülevaatust, tuleb sellest aegsasti teatada mõnele
pesakondade ülevaatajale (soovitatavalt piirkondlikule) ja leppida kokku ülevaatuse läbiviimise aeg.
3.3 Enne ülevaatust kohustub kasvataja tasuma ESLÜ arveldusarvele pesakonna ülevaatuse tasu, mille
kohta esitab ta pesakondade ülevaatajale väljavõtte maksekorralduse täitmise kohta.
3.4 Ülevaatuse käigus:
a) identifitseeritakse kutsikate ema ja hinnatakse tema üldtervislikku seisundit;

b) hinnatakse kutsikate pidamistingimusi (kutsikaid tuleb kasvatada piisavalt suures, kuivas,
valgusküllases ja värske õhuga ruumis);
c) hinnatakse vaatluse teel kutsikate seisundit (kutsikad peavad olema hooldatud, terved,
aktiivsed ja normaalses toitumuses);
d) kontrollitakse kutsikate hambumust, lisavarvaste, songa ja teiste kehaliste defektide
olemasolu, karvkatte vastavust tõustandardile (pikkus, värvus, struktuur) ning munandite
laskumist isastel kutsikatel.
3.4.1

Pesakondade ülevaataja koostab ülevaatuse käigus tehtud vaatluste põhjal ülevaatusprotokolli
kahes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse kasvatajale ja teine säilitatakse ESLÜs.

3.4.2

Lisaks ülevaatusprotokollile annab pesakondade ülevaataja kasvatajale soovituslikus korras
täitmiseks ja ESLÜle esitamiseks kutsikate müügiinfo blanketi.

3.5 Kasvataja kohustub ülevaatuse läbinud pesakonnast kutsika ostjale tema nõudel ülevaatusprotokolli
esitama.
3.6 Peale ülevaatust kohustub pesakondade ülevaataja kolme päeva jooksul edastama info ülevaatuse
kohta ja kuu jooksul esitama ülevaatusprotokolli ning maksekorralduse väljavõtte ESLÜ
aretustoimkonnale.
3.7 Kui ülevaatuse tulemus on kasvataja jaoks mitterahuldav, võib ta taotleda kordusülevaatust.
3.7.1
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4. Informatsiooni edastamine ülevaatuse läbinud pesakondade kohta
4.1 Infot ülevaatuse läbinud pesakondade kohta edastab ESLÜ oma kodulehel.
4.1.1

Ülevaatuse läbinud pesakonna kohta info avaldamiseks ESLÜ kodulehel kohustub kasvataja
esitama ühingule koopia ülevaatusprotokollist. Info avaldatakse vaid peale ülevaatusprotokolli
või selle koopia ja ülevaatuse tasu laekumist ühingule.

4.2 Ülevaatuste käigus pesakondade kohta kogutud statistilist informatsiooni avaldatakse ajakirjas Saksa
Lambakoer ja ESLÜ koduleheküljel.
5. Ülevaatustest kõrvalehoidmine
5.1 Kasvataja, kes hoiab pesakondade ülevaatusest kõrvale, võib jääda ilma võimalusest edastada ESLÜ
kaudu informatsiooni oma pesakondade kohta.

