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Külalised:
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12.09.06 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Uute liikmete kinnitamine
Kohtuasi Lundava ja Belov vs ESLÜ
Audit
Leping EKSL’iga Balti Siegeri korraldamisest
Kokkuvõte MM’ile järgnenud WUSV’i konverentsist
Ajakirja Saksa Lambakoer ilmumisest
Liikmesorganisatsioonide ümarlaua korraldamine
Koostöö Eesti Loomakaitse Seltsiga
Muud küsimused
Kokkuvõte WUSV MM’ist
MM kvalifikatsiooninormi tõstmine ja valikvõistluste määramine

Juhatuse 12.09.06 koosoleku protokolli kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada juhatuse koosoleku protokoll nr 18/ 12.09.2006
Hääletamine
Poolt 6
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
1.1 Kinnitada juhatuse koosoleku protokoll nr 18/ 12.09.2006
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ESLÜ uute liikmete kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeks:
Maire Õunmaa
Hääletamine
Poolt 6
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
2.1 Kinnitada ESLÜ liikmeks:
Maire Õunmaa
3 Kohtuasi Lundava ja Belov vs ESLÜ
Täpsem
selgitus
nr.18/12.09.2006

kohtuasja

kohta:

juhatuse

koosoleku

protokoll

Lühike ülevaade tänase päeva seisust:
ESLÜ juriidiline esindaja, advokaadibüroo Entsik ja Sillar on koostanud kohtule kirja, mis tutvustab
ESLÜ seisukohti antud kohtuasjas.
Kohus on määranud esimese istungi 08.novembrile 2006. ESLÜd esindab kohtus advokaadibüroo
Entsik ja Sillar.
Juhatuse koosolekute protokollide lisad, mis puudutavad kõnesolevat kohtuasja, ei kuulu
kohtumenetluse käigus avalikustamisele ja protokollidega liitmisele.
Lisad liidetakse protokollidega peale lõplikku kohtulahendit.
Kohtuasja arengust teavitab ESLÜ juhatus oma korraliste koosolekute protokollides.
Denis Belov küsis juhatuselt, kas ESLÜ juhatus on ESLÜ juriidilise esindaja poolt kohtule kirjalikult
esitatud seisukohtadega nõus.
Juhatus vastas, et kui Denis Belov soovib arutada küsimusi, mis puudutavad tema poolt ESLÜ
vastu algatatud hagi, on tal võimalus broneerida vastuvõtuaeg ESLÜ esindaja juures
advokaadibüroos Entsik ja Sillar. Lähtudes ESLÜ huvidest antud kohtuasjas ja ESLÜd esindava
advokaadibüroo nõuandest ei aruta ESLÜ juhatus kohtuasja puudutavaid küsimusi hagejaga ilma
advokaadi juuresolekuta.
Juhatus lisas, et ESLÜ ja teda esindava advokaadibüroo vahel sõlmitud leping näeb ette kliendi
seisukohtade edastamise ja huvide kaitsmise.
Lisa 2: ESLÜ esindaja, advokaadibüroo Entsik
(liidetakse protokolliga peale kohtulahendit).
Lisa 3: Kutse kohtuistungile Harju Maakohtult
peale kohtulahendit).
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ja

Sillar

(liidetakse

kiri

kohtule

protokolliga

Audit

ESLÜ 2006.a. üldkoosoleku poolt määratud audiitorkontroll on pooleli, teostab Audiitoribüroo Kangust
ja Partnerid.
Täpsem selgitus audiitorkontrolli kohta: juhatuse koosoleku protokoll
nr.18/12.09.2006

ESLÜ juhatuse eelmine esinaine Astrid Lundava keeldus (vaatamata ESLÜ juhatuse korduvatele
suulistele ja kirjalikele nõudmistele) tema käes vastutaval hoiul olnud 2003-2004.a.
majandusdokumente üle andmast ning esitas kohtule hagi, milles taotleb ESLÜ 2006.a. üldkoosoleku
otsuste, muuhulgas auditi teostamise otsuse tühistamist.
ESLÜd nimetatud kohtuasjas esindav advokaadibüroo esitas septembri lõpus Astrid Lundavale
kirjaliku nõudmise toimetada ESLÜ 2003-2004.aasta majandusdokumendid advokaadibüroosse
hiljemalt 02.10.2006.
Nõutud dokumendid laekusid Astrid Lundava poolt advokaadibüroosse 03.10.2006. Need toimetati
ESLÜ auditit teostavasse audiitorbüroosse.
Auditi tulemused selguvad paari nädala jooksul.
Juhatus teavitab auditi tulemusest novembrikuu korralise koosoleku protokollis ja esitab tulemused
ESLÜ 2007.a üldkoosolekule.
Lisa 4: Advokaadibüroo Entsik ja Sillar pretensioon Astrid Lundavale
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Leping EKSL’iga Balti Siegeri korraldamisest

Arutelu:
Kuigi Maris Luberg ja Riina Ruven olid ESKLi presidendi Piret Laanetuga juba 2006.a. aasta alguses
kõnealusest lepingust rääkinud, ei olnud selle täpne sisu teada enne käesoleva aasta augusti lõppu,
mil leping toimeti ESLÜ juhatusele eelmise juhatuse esindaja poolt.
Juhatus, tutvunud lepinguga, leiab, et see kahjustab tugevalt ESLÜ huve ja sisaldab juriidilisi
ebakorrektsusi.
Põhimõtteline idee, et EKSL korraldab Balti Sieger’it Eestis, on väga hea.
ESLÜ-le tuli juba ka arve kohtunikutasu eest 2007.a Balti Siegeril. ESLÜ edastab arve EKSL-ile
tasumiseks ning sõlmib Balti Siegeri korraldamiseks nii ESLÜ kui EKSL huve, õigusi ja
kohustusi õiglaselt ning mõistlikult kajastava lepingu. Toomas Kivisalu kontakteerub selles küsimuses
EKSL presidendi Piret Laanetuga.
Lisa 5: 15.06.2004 ESLÜ ja EKSLi vahel sõlmitud leping Balti Sieger’i
korraldamisest
Lisa 6: 16.05.2004 Eesti, Läti, Leedu vahel sõlmitud leping Balti Sieger’i
korraldamisest
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Kokkuvõte MM’ile järgnenud WUSV’i konverentsist

Kuulati Epp Maltis:
Konverents kestis vaid 1,5 tundi, kuid oli väga sisutihe ja huvitav. Vabas vormis kokkuvõte
konverentsist läheb ka ESLÜ kodulehele.

- Šveitsi esindajad palusid WUSV’ilt abi: Shveitsis tahetakse keelustada nuudilöögid. WUSV
teeb memorandumi Šveitsi Kennelliidule, et selgitada nuudilöökide vajadust teenistuskoerte
töökatsetes ja näidata tehtava otsuse vastuolu FCI-g reeglitega..
- Päästekoerte töökatse - RH 1 ja RH2. RH juurutamine jääb iga liikmesmaa enda otsustada.
Täpsem info peale ametliku protokolli ilmumist.
- Slovakkia ja USA esitlused 2007 ja 2008 WUSV’i MM’ist
- Günther Diegeli kokkuvõte MMist: esitas arvud, analüüsis võistlejate, varrukameeste,
kohtunike tööd.
Kinnitati järgmise WUSV’i konverentsi aeg ja koht ning 2007 WUSV MM kohtunikud.
WUSVi konverentsi ametlik protokoll avaldatakse ESLÜ kodulehel.
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Ajakirja Saksa Lambakoer ilmumisest

Juhatus tegi märkuse infotoimkonna juhile ja ajakirja Saksa Lambakoer toimetajale Epp Maltisele, kes
pole 2006.aastal suutnud tagada ajakirja ilmumist vastavalt aasta alguses juhatuse poolt kinnitatud
graafikule. Infotoimkonna ülesandeks on tagada ühingu häälekandja ilmumise regulaarsus.
Juhatus tegi Epp Maltisele ülesandeks tagada ajakirja 4/2006 numbri ilmumine hiljemalt
20.detsembriks 2006; ajakirja 2-3/2006 ühendnumber ilmub lähiajal.
Lisaks peab Epp Maltis järgmiseks juhatuse korraliseks koosolekuks esitama tegevuskava, millised
meetmed võetakse tarvitusele, et juhatuse järgnevatel tööaastatel tagada ühingu häälekandja
regulaarne ilmumine. Ilmselt on vaja leida lisajõudu tegevtoimetaja näol.
Plussina infotoimkonna töö kohta saab märkida, et ESLÜ koduleht on viidud heale tasemele, info
liigub kiiresti, kodulehe külastatavus on suur. Infomaht, mida kodulehelt vaadata, järjest kasvab.
Kuulati Mare Adermann:
Kodulehe külastatavus on ca 350 liikmelise ühingu kohta väga suur. Külastusi tehakse ca 5000-st
arvutist. Oleme kodulehele lisanud kasutusstatistika, mis näitab külastatavust üksikasjalisemalt.
Kodulehe külastatavust annaks veelgi tõsta, tõlkides tähtsamat infot vene- ja inglise keelde.
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Liikmesorganisatsioonide ümarlaua korraldamine
Arutelu:
Juhatuse septembrikoosolekul leiti, et ümarlaud tuleb korraldada hiljemalt detsembris. See ei ole siiski
parim aeg, kiire aastalõpp ja pühad tulemas. Epp Maltis saadab liikmesorganisatsioonidele
järelepärimise, kas neile sobiks kokkusaamine jaanuari lõpus. Samuti selle kohta, millised teemad
neile huvipakkuvad oleksid. Töise kohtumise võib lõpetada vabamas vormis.
Kuulati Maris Luberg:
Lisaks liikmesorganisatsioonidele peaks koostööd arendama ka naaberriikide SLK tõuühingutega.
Miks mitte kutsuda nende esindajad ESLÜ uue aasta peole. Praegu on tekkinud näiteks olukord, kus
Eesti ja Läti järjestikulistel erinäitustel – nädalase vahega- hindab sama kohtunik. Sellist olukorda
oleks kindlasti saanud parema infovahetusega vältida.
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Koostöö Eesti Loomakaitse Seltsiga
Kuulati, Mariliis Kõvatoomas, Epp Maltis
ELS teeb väheste aktivistidega tänuväärset tööd. On MTÜ, riigipoolne toetus pole märkimisväärne.
Mujal maailmas on väga levinud, et tõuühingud loomakaitseseltsidega koostööd teevad. ESLÜ oleks
Eestis selles osas esirinnas. ELSi sõnul ei ole tõuühingud ega ka EKl eriti koostööaltid olnud.
ESLÜl pole tänase seisuga veel konkreetset tegevuskava koostööks ELSiga, esindajad on omavahel
kohtunud, koostööplaanid algusjärgus. Teemaga hakkab tegelema juhatuse asendusliige Mariliis
Kõvatoomas.
ESLÜ esindaja kutsuti näituse avamisele, mille ELS avas Tallinnas 04.okt, rahvusvahelisel
loomakaitsepäeval. ESLÜd esindas Mariliis Kõvatoomas.
Loomakaitseseltsi link saab olema ESLÜ kodulehel.
Pikemas perspektiivis on ESLÜl plaan luua ühingusisene hoiukodu leitud või abi vajavate SLKde
jaoks. Mujal maailmas on igal suuremal tõuühingul selline olemas, vältimaks tõukoerte sattumist
varjupaikadesse.
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Muud küsimused
Leping ESLÜle raamatupidamisteenuste osutamisest
Leping O/Üga Credo Konsult sõlmitud 12.08.2006
Lisa 7: 12.08.2006 ESLÜ ja O/Ü Credo Consult vahel sõlmitud leping
ESLÜ juriidiline aadress
Äriregister ei kinnitanud ESLÜ poolt soovitud kannet kinnitada ESLÜ juriidiliseks aadressiks Aaviku
küla, Rae vald, Harjumaa. Põhjuseks: põhikirjas on märgitud ESLÜ asukohaks Tallinn.
Registrisse esitatakse uus avaldus kinnitada ESLÜ juriidiliseks aadressiks Tallinn, Vana-Kalamaja 20.

Ettepanek:
Registreerida ESLÜ aadressiks äriregistris Vana-Kalamaja 20, Tallinn.
Hääletamine
Poolt 6
Vastu 0
Erapooletuid 0
Otsustati:
9.1 Registreerida ESLÜ aadressiks äriregistris Vana-Kalamaja 20, Tallinn
ESLÜ esindatus
Hoolitseda selle eest, et ESLÜ oleks juhatuse poolt määratud esindaja näol kohal kõikidel SV ja
WUSVi konverentsidel. Reageerida naabermaade tõuühingute kutsetele erinevatele üritustele, esitada
vastukutsed ESLÜ vastavatele üritustele.
Aretusest:
ESLÜ liige Georgi Ognev taotles eelmisel aastal oma emasele koerale erandkorras paaritusluba.
(Vt. juhatuse otsus 18.07.2005, vastuseks Georgi Ognevi avaldusele
11.06.2005, kus sooviti luba paaritada 2005.a. augustis/septembris Fest
Kiefer Ista, Reg.nr. EST-00764/03 Margman Rau von Pol'iga. EST-01804/01)
Vaatamata ESLÜ juhatuse keeldumisele anda luba paarituseks, toimus nimetatud paaritus siiski.
ESLÜ ja EKLi ülesandeks on koostöös tagada, et kehtestatud aretusnõudeid täidetaks.
Teha järelepärimine EKLi, kas kasvatajat trahviti vastavalt tõuraamatumäärusele ja kehtivale
hinnakirjale. Sellised juhtumid on kahetsusväärsed, kuna tegemist ei ole puhtalt bürokraatiaga, antud
juhul oli küsimus koera tervises – emast paaritati lühema vaheajaga kui see on aretuseeskirjades
lubatud.
Aretuskontrollidest:
Rahaliste vahendite olemasolul kasutada edaspidi aretuskontrolli spetsialiste ka piiri tagant.
Aretuskontrollide plaaniline graafik panna paika juhatuse järgmiseks korraliseks koosolekuks.
Lahkus Riina Ruven 19.13
Inventari loendus novembri lõpul
Mart Tuuling, Signe Shadeiko, Epp Maltis inventeerivad. Detsembrikuu korraliseks koosolekuks
esitatakse inventuuri tulemus.
ESLÜ kirj EKLile vaatleja hinnangust ESLÜ erinäitusel Haapsalus
Kennelliidult pole veel vastust saadud.
Järgmise aasta augustikuu erinäitus.
Kaaluda 2007.a. augustikuu erinäituse korraldamist taas Haapsalus. Tagasiside Haapsalu näituse
kohta oli hea. Kohalike aktiivsete SLK omanikega on sel teemal juttu olnud, nende põhimõtteline
nõusolek olemas.
Üldkoosoleku toimumiskoht
Anna Luik – küsib Hiiu põhikoolist
Epp Maltis – Küsib Rahumäe põhikoolist
Teatavad juhatusele järgmiseks korraliseks koosolekuks.
Kohviõhtu MMil osalenud võistlejate, treenerite, kapteniga 27. oktoobril.
Kohviõhtu ESLÜ klubiruumides, kuulutus on väljas kodulehel, oodatakse rohkelt huvilisi.
Võimalusel videod sooritustest.
Põhuaktsioon

Tagasiside koeraomanikelt väga positiivne. Aktsiooni veab Signe Shadeiko, kes alustas tööd juba
suvel, kuulates talunike hulgas maad, kes oleks nõus suuremat kogust põhku müüma. Korralikult
pakitud põhu toimetab müüja Signe juurde. Info on kodulehel, soovijad kontakteeruvad Signega.
Põhku on ESLÜ kaudu ostnud ka Berni Karjakoerte Ühing, samuti bernhardiini – ja valgete SLKde
omanikud. Järgmisel sügisel samamoodi korraldada.
10 Kokkuvõte WUSV’i MM-ist
Kuulati Anna Luik:
Esmakordselt oli MMil väljas Eesti meeskond. Lootsime muidugi ka tulemust, kasvõi ühelt võistlejalt,
aga seekord jäid tulemused saamata. Mida saime, oli hulgaliselt kogemusi. Selle põhjal on tuleval
aastal juba palju kergem osalemist ette valmistada ja osaleda.
On palju asju, millega tuleb arvestada – treeningvõimalused kohapeal, treeningud võistlusstaadionil,
nüansid reeglites, mida kohtunikud hindamisel arvestavad, jne.
Hea, kui tuleval aastal saaks osaleda juba suurema meeskonnaga – vastavalt võistlejate arvule
antakse treeningaegu võistlusstaadionil. Seetõttu ka reservkoerad oleks igati omal kohal, lisaks oleks
see suurepäraseks kogemuseks võimalikele tulevastele võistlejatele.
Kindlasti on võistlejatel vaja suure staadioni ja rahvahulga kogemust – selleks tuleks käia võistlemas
meie naabermaades.
Võistlusreisil osalejate kohustused ja tiimitöö põhitõed tuleb enne sõitu paika panna, et kohapeal ei
tekiks arusaamatusi.
Väga oluline on tiimi abiliste keelteoskus.
Kohapeal saime palju nõu ja abi naabermaa Soome meeskonnalt.
Teistelt maadelt saime tuge ja tunnustust, et julgesime esimese sammu astuda ja osaleda. Küllap ka
tulemused tulevad, kui kogemused lisanduvad.

11 MM kvalifikatsiooninormi tõstmine ja valikvõistluste määramine
Kuulati: Janne Vaarja
2006.a. MM kvalifikatsiooninormiks oli juhatuse otsusega määratud vähemalt hinne G ja TSB A
Arvesse läks 3 võistlust, kaks ESLÜ ja üks EKSL poolt korraldatav.
Määravaks olid ESLÜ IPO meistrivõistluste kvalifikatsioonipunktid, meeskonnakohtade ülejäämisel
läksid arvesse ESLÜ kevadine IPO võistlus ja EKSL IPO võistlus.
Järgmiseks aastaks panen ette kvalifikatsiooninormi pisut tõsta.
Siiski korraga mitte liiga palju. 2006.aastal hüppeliselt suurenenud võistlejate arv IPOs/VPG-s annab
märku huvi märgatavast tõusust selle koolitusala vastu. MMile pääsemise latti hetkel liiga kõrgele
tõsta ei oleks mõttekas, uutele tegijatel on MM-ile jõudmise reaalsus heaks motivatsiooniks. See
suurendab IPOga tegelejate baasi, Eesti-sisest konkurentsi, mis omakorda tõstab loogiliselt ka
soorituste taset.
Ettepanek: 2007.a. WUSV MMile kvalifitseerumiseks peab võistleja sooritama iga osasoorituse
vähemalt hindele G ja kogu võistluse punktisumma peab olema vähemat 255 punkti. TSB hinne peab
olema A.
Kvalifikatsioonivõistluseks on 25.26.08.2006 ESLÜ IPO Meistrivõistlused, juhul kui sellelt võistluselt
peaks meeskonnakohti üle jääma, läheb arvesse ka 19.-20.05.2006 toimuv ESLÜ IPO võistlus.
(Näitena: Soomes on juba aastaid üks kvalifikatsioonivõistlus, Rootsi läheb ka järgmisest aastast üle
ühele kvalifikatsioonivõistlusele)
Otsuse tegemine MM kvalifikatsiooninormi ja valikvõistluste määramise kohta otsustati jätta järgmisele
juhatuse koosolekule.

Koosolek lõppes 19:50
Koosoleku juhataja: Toomas Kivisalu

Protokollija: Mare Adermann

