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ESLÜ üldkoosoleku protokoll nr. 1/2005

Tallinn
23.02.2005
Algus kell 18.00, lõpp kell 23.45
Juhatas:
Astrid Lundava
Protokollis: Mare Adermann
Osalesid:
120 ESLÜ liiget, neist 60 oli isiklikult kohal ja 60 delegeerinud oma hääle
kirjaliku volitusega
(Lisa 1: Koosolekul osalejate nimekiri)
PÄEVAKORD:
1. ESLÜ juhatuse esimehe aruanne
2. ESLÜ töörühmade aruanded
3. Kasvatajate-koolitajate nõukogu ellukutsumise ettepanek
4. Saksa lambakoerte aretusnõuete täiendamine
5. Uue juhatuse valimine
6. ESLÜ põhikirja muudatused
7. Ettekanded
Üldkoosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine ning
päevakorra kinnitamine
Ettepanek: valida üldkoosoleku juhatajaks Astrid Lundava.
Hääletamine:
poolt – 120
vastu - 0
Ettepanek: valida protokollijaks Mare Adermann.
Hääletamine:
poolt – 120
vastu – 0
Ettepanek: valida häältelugemiskomisjoni Pille Kask ja Margit Kuusman.
Hääletamine:
poolt – 120
vastu – 0
Ettepanek: päevakorrast tuleb välja jätta ESLÜ aastaaruande kinnitamine, kuna osad eelmise
aasta lõpus toimunud katsete tulemused ja vastavad rahad olid juhatusele veel
laekumata.
Otsustati:
Valida üldkoosoleku juhatajaks Astrid Lundava, protokollijaks Mare Adermann,
häältelugemiskomisjoni Pille Kask ja Margit Kuusman ning kinnitada päevakord, jättes
sellest välja ESLÜ aastaaruande kinnitamist käsitleva punkti.
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1. ESLÜ juhatuse esimehe aruanne
Kuulati: Astrid Lundava
- Kokkuvõttes on ESLÜ möödunud aastal edukas olnud.
2. ESLÜ töörühmade aruanded
Kuulati: Õie Sillam
- ESLÜ erinäituste korraldus on saavutanud viimastel aastatel sellise kõrge taseme, et EKL
pole pidanud vajalikuks neile isegi enam oma vaatlejat saata.
(Lisa 2: Ettekande statistika näitustest)
Kuulati: Vilve Roosioks
- Katsete korraldamine on halval tasemel ja katse korraldajaid peaks kontrollima. Katsete
lehed on väga puudulikult täidetud ja katsetel on osalenud ka katse korraldajale kuuluvaid
koeri.
(Lisa 3: Ettekande statistika võistlustest ja eksamitest)
- Ühingu ajakirja 3 numbrit ilmusid plaanipäraselt, viimane number aga väikese hilinemisega
alles 2005. a alguses. Ajakirja ühe numbri trükkimiseks kulub üle 10 000 krooni. Reklaamist
saadav tulu on aga kõigest umbes 3000 krooni. Ajakirja tegemine on seega alati kahjumis,
kuid samas on see motivaatoriks, mille pärast inimesed sageli ühingu liikmeks astuvad.
- Interneti kodulehte on jõudumööda tehtud. Kõik tähtsam informatsioon on sinna üles pandud,
kuid on esinenud ka puudujääke
Kuulati: Jekaterina Aljohhina
- Nendest isastest koertest, keda on aretuses kasutatud, kuid kes ei oma Eesti Kkl-i, on 80%
arvel välismaa registrites. Kahelt koeralt ei olnud vanuse tõttu aretuskontrolli tulemus veel
nõutav.
- Kõik 7 koera, kellel puudub HD uuringu tulemus ja kõik 8 koera, kellel puudub
dressuuritulemus, on arvel välismaistes registrites.
(Lisa 4: Ettekande statistika aretusest)
Kuulati: Margit Kuusman
- Akteeritud pesakondi on 2003. aastaga võrreldes rohkem. Akteerijaid on üle riigi mitmeid ja
mitte kõik nende poolt koostatud akteerimisprotokollid pole õigeaegselt ühe inimese kätte
koondunud, mistõttu võib statistikas esineda väikseid vigu.
- Akteerimistest on saadud ligikaudu 6000 krooni, mis on investeeritud uue kaalu, varjete ja
kutsikavõistluste auhindade ostmisse.
(Lisa 5: Ettekande statistika akteerimistest)
Ettepanek: Statistika võiks ühingu ajakirjas avaldada.
Ettepanek: Lugeda juhatuse töö möödunud aastal heaks.
Hääletamine:
poolt – 65
vastu – 46
Otsustati:
2.1 Lugeda ESLÜ juhatuse töö möödunud aastal heaks.
3. Kasvatajate – koolitajate nõukogu ellukutsumise ettepanek
Kuulati: Heli Vaab
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Nimetatud nõukogusse kuuluksid inimesed, kes on pikaajalise kasvatajastaaži ja –
kogemusega, näiteks kasvatajad, kes toodavad aastas üle 2 pesakonna, aktiivsemad
koolitajad, kõik varrukamehed ja kohtunikud.
Nõukogu otsustaks, peaks läbirääkimisi ja võtaks vastu otsuseid aretust puudutavates
küsimustes. Nõukogu otsused liiguksid ESLÜ juhatuse kaudu EKLi, sest kord näeb ette, et
muudatused saksa lambakoera aretusnõuetes esitab EKLle ESLÜ juhatus. Nõukogu otsus aga
oleks ESLÜ juhatusele seaduseks.

Ettepanek: Seni on kõik aretusnõuete muudatused otsustanud üldkoosolek. Seega võiks nõukogu
teha ettepanekuid, mille kinnitab üldkoosolek.
Ettepanek: Nõukogu võiks toimida juhatuse juurde kuuluva töörühmana.
Ettepanek: anda ESLÜ üldkoosoleku poolt ühingu uuele juhatusele ülesandeks arutada
kasvatajate-koolitajate nõukogu tööd koos Heli Vaabiga.
Hääletamine:
poolt – 119
vastu – 0
erapooletuid - 1
Otsustati:
3.1 Anda ESLÜ üldkoosoleku poolt ühingu uuele juhatusele ülesandeks arutada
kasvatajate-koolitajate nõukogu tööd koos Heli Vaabiga.
4. Saksa lambakoerte aretusnõuete täiendamine
Kuulati: Margit Kuusman
- Alates emase koera 3 aastaseks saamisest peaks tema aretuses kasutamiseks lisanduma
aretuskontrolli nõue. Statistika näitab, et KK2 ja isaste aretuskontrolli nõue pole
registreeritud kutsikate arvu vähendanud.
Ettepanek: Kehtestada alates 1. jaanuarist 2006 nõue, et alates 2000. aastast sündinud emased
saksa lambakoerad peavad olema läbinud aretuskontrolli, kui nad on üle kolme
aasta vanad ja neid tahetakse kasutada aretuses.
Hääletamine:
poolt – 52
Ettepanek: Kehtestada alates 1. jaanuarist 2006 nõue, et alates 2002. aastast sündinud emased
saksa lambakoerad peavad olema läbinud aretuskontrolli, kui nad on üle kolme
aasta vanad ja neid tahetakse kasutada aretuses.
Hääletamine:
poolt – 24
Ettepanek: Kehtestada alates 1. jaanuarist 2006 nõue, et alates 2006. aastast sündinud emased
saksa lambakoerad peavad olema läbinud aretuskontrolli, kui nad on üle kolme
aasta vanad ja neid tahetakse kasutada aretuses.
Ettepanek: Kehtestada alates 1. jaanuarist 2006 nõue, et alates 2004. aastast sündinud emased
saksa lambakoerad peavad olema läbinud aretuskontrolli, kui nad on üle kolme
aasta vanad ja neid tahetakse kasutada aretuses.
Hääletamine:
poolt – 25
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Ettepanek: Lükata ettepanek kehtestada emastele saksa lambakoertele aretuses kasutamiseks
aretuskontrolli nõue tagasi.
Hääletamine:
poolt – 1
Otsustati:
4.1 Kehtestada alates 1. jaanuarist 2006 nõue, et alates 2000. aastast sündinud emased
saksa lambakoerad peavad olema läbinud aretuskontrolli, kui nad on üle kolme aasta
vanad ja neid tahetakse kasutada aretuses.
5. Uue juhatuse valimine
Kuulati: Meeli Puusepp
- Äriregistri väljavõtte järgi kehtib praegu 1999. a ESLÜ põhikiri ja ka samal aastal valitud 9liikmeline juhatus. Vahepeal on juhatus tegutsenud muudetud põhikirja alusel
kuueliikmelisena, kuid ei muudetud põhikirja ega ka juhatust pole äriregistrisse kantud. Kas
juhatuse otsused on ikka olnud õiguslikult pädevad? Muudatuste registreerimata jätmise eest
on ette nähtud 400 päevapalga suurune rahatrahv.
Kuulati: Astrid Lundava
- Praegu kehtib seaduslikult 1999. a põhikiri. Muudatuste kandmiseks äriregistrisse on aega 6
kuud. Praegune juhatus läks registreerima, kuid notariga tekis arusaamatus. Dokumendid jäid
äriregistrisse viimata, sest juhatus sai aru, et seda teeb notar ja notar jälle vastupidi. Selleks
ajaks, kui selgus, et muudatused on registreerimata, oli alanud kiire näituste periood. Ainuke
allkirjadega eksemplar üldkoosolekul osalenute nimekirjast oli jäänud notari kätte. Seega ei
saanud registreerimist uuesti ette võtta, sest ei olnud enam originaaldokumente. Seepärast
koostatakse üldkoosolekul osalejate nimekiri nüüdsest alati kahes eksemplaris. Juhatus ei ole
õiguslikult ebapädev, kuna üldkoosolek on andnud talle õiguse töötada. Aastaaruandele on
alla kirjutanud 1999. aastal registrisse kantud juhatus.
Juhatus avaldas soovi täies koosseisus tagasi astuda.
Hääletamine:

poolt – 67
vastu - 0
erapooletuid - 20

Ettepanek: Valida ESLÜ juhatuse koosseisu järgmised liikmekandidaadid:
Maris Luberg
Riina Ruven
Riho Kivila
Janne Vaarja
Toomas Kivisalu
Urve Lageda (Lisa 6: Kirjalik nõusolek kandideerimiseks )
Epp Maltis
Anna Luik
Hellar Nirk
(Lisa 7: Kandideeriva juhatuse põhimõtted ja eesmärgid)
Kuulati: esitatud kandidaatide tutvustused
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Ettepanek: Valida ESLÜ uus juhatus läbi avaliku hääletuse ja hääletada kogu esitatud juhatuse
liikmekandidaatide nimekiri korraga .
Hääletamine:
poolt – 118
vastu – 2
Ettepanek: Hääletamise viis uuesti üle valida.
Ettepanek: Valida ESLÜ uus juhatus läbi avaliku hääletuse.
Hääletamine:
poolt – 120
vastu – 0
Ettepanek: Hääletada kogu esitatud ESLÜ juhatuse liikmekandidaatide nimekiri korraga
Hääletamine:
poolt – 54
vastu – 45
Ettepanek: Valida ESLÜ juhatusse kõik juhatuse liikmekandidaadid, kes on nimekirjas esitatud.
Hääletamine:
poolt – 74
vastu – 4
erapooletuid - 35
Ettepanek: Valida ESLÜ juhatuse asendusliikmeteks järgmised kandidaadid:
Eha Kõrve
Õnne-Mare Sagur
Rene Radala
Urmas Kotkas
Anu Oks
Indrek Kasela
Kuulati: esitatud kandidaatide tutvustused
Ettepanek: Valida ESLÜ juhatuse asendusliikmeteks kõik nimekirjas esitatud asendusliikmete
kandidaadid.
Hääletamine:
poolt – 98
vastu – 0
erapooletuid - 22
Ettepanek: Valida revisjonikomisjoni 5 liiget.
Hääletamine:
poolt – 117
vastu – 0
erapooletuid – 3
Ettepanek: Valida revisjonikomisjoni järgmised kandidaadid:
Denis Belov
Astrid Lundava
Margit Kuusman
Õie Sillam
Ettepanek: Valida revisjonikomisjoni järgmised kandidaadid:
Pille Kask
Kirsti Sinirand
Meeli Puusepp
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Tiiu Lepp
Ettepanek: Valida revisjonikomisjoni Katrin Vahemets.
Revisjonikomisjoni hääletamine viidi läbi salajasel teel, kuna avalikul hääletamisel ei oleks
olnud võimalik kontrollida seda, et üks inimene ei hääletaks rohkem kui 5 kandidaadi poolt. Iga
hääleõiguslik osaleja sai nii mitu hääletussedelit, palju tal hääli oli ja pidi väljapakutud
kandidaatide hulgast valima 5 nime ning kirjutama need hääletussedelitele. Revisjonikomisjoni
valiti liikmed vastavalt kogutud häälte enamusele.
Otsustati:
5.1 Valida ESLÜ juhatuse liikmeteks:
Maris Luberg
Riina Ruven
Riho Kivila
Janne Vaarja
Toomas Kivisalu
Urve Lageda
Epp Maltis
Anna Luik
Hellar Nirk
5.2 Valida ESLÜ juhatuse asendusliikmeteks:
Eha Kõrve
Õnne-Mare Sagur
Rene Radala
Urmas Kotkas
Anu Oks
Indrek Kasela
5.3 Valida ESLÜ revisjonikomisjoni liikmeteks:
Astrid Lundava (107 häälega)
Pille Kask (68 häälega)
Tiiu Lepp (66 häälega)
Kirsti Sinirand (64 häälga)
Meeli Puusepp (62 häälega)
6. Põhikirja muudatused
Ettepanek: Jätta hilise kellaaja tõttu üldkoosolek siinkohal pooleli ja lülitada läbiarutamata
päevakorrapunktid järgmise üldkoosoleku päevakorda.
Ettepanek: Edastada aastaaruanne ja põhikirja muudatused enne järgmist üldkoosolekut ühingu
liikmetele tutvumiseks.
Astrid Lundava
Koosoleku juhataja

Mare Adermann
Protokollija

