ESTÜ ÜLDKOOSOLEK
Aeg: 12.04.2015, kell 11.00-14.00
Koht: Laki 25, Tallinn
Juhatas: Kairi Kits
Protokollis: Katrin Oinits
Osales: 19 ESTÜ liiget, kelles 3 liiget volitusega
Puudus: 61
1. Kati Ernits, teraapia-ja lugemiskoerajuht, EKL atesteeritud koerte koolitaja ja testija
räägib koolitaja pilgu läbi teemal koertega ühismatkal.
2. Kairi Kits kokkuvõte 2014 majandusaasta arundest
3. Revisioni komision - revisioni komisioni akt
4. Aretuskomision - aretus reeglite muutmine.
5. Aretusreeglite hääletus. NB! manusena on lisatud aretusreeglite muudatused, mis
palume aja kokkuhoidmiseks eelnevalt läbivaadat
6. Uue juhatuse hääletamine
7. Uue revisioni komisjoni hääletamine
7. Jooksvad küsimused
1. Kati Ernits tõi välja oma lühikeses ettekandes põhjused, miks on vajalikud kindlad,
kõigile ühtemoodi arusaadavad reeglid ühisüritustel koertega käitumisel. Kati Ernits
koostab memo reeglitest, mida hakatakse lisama ühisürituste kuulutustele.
2. Kuulati ära ESTÜ esimehe Kairi Kitse ettekanne majandusaasta aruandest.
Aruanne pandi hääletusele: poolt 19
vastu 0
erapooletu 0
Otsus: Kinnitada ESTÜ 2014 a. majandusaasta aruanne.
3. Kuulati ära Veronika Selge revisjonikomisjoni ettekande 2014 aasta tulemuste kohta.
4. Kristiine Uspenski ettekanne aretusreeglite muutmise vajadusest ja põhjendused.
5. Uute aretusreeglite hääletus:
Punkt 1: Aretuses kasutatavate samojeedikoerte puusauuringu (HD) tulemus peab
olema A, B või C ning küünarliigese (ED) tulemus 0 või 1. Sealjuures C puusaga koera
võib paaritada vaid A puusaga koeraga ning ED tulemusega 1 võib paaritada vaid ED 0ga.
Poolt - 18 , vastu – 1, erapooletuid – 0
Otsus: vastu võetud, kuid täiendada , nii et tuuakse mõlema puusa ja küünarliigese
tähed/numbrid välja.

Punkt 2: Aretuses kasutatavatel koertel peab olema ametlik kehtiv silmauuringu

tulemus HC-, PRA- ja RD –vaba ja koerad peavad olema läbinud gonioskoopia
uuringu. Ametlik silmauuringu tulemus ei tohi olla vanem kui 2 aastat.
Poolt – 12, vastu – 1, erapooletuid - 5
Otsus: vastu võetud
Punkt 3: Aretusõiguse saavad koerad, kellel on vähemalt 3 ametlikku
näitusehinnet, millest vähemalt kaks on suurepärased.
Arutlus – Arutleti, et ehk on antud reegel liiga karm välimikult väga heade
koerte suhtes, kellel oleks tõule anda aretuses mõttes väga palju juurde (mt.
töökoerad). Otsustati hääletusele panna kolm varianti.
 Koeral peab olema vähemalt 2 suurepärast ja 1 väga hea hinne näituselt.
poolt – 7 , vastu – 11, erapooletu - 1
 Koeral peab olema vähemalt 1 suurepärane ja 2 väga head hinnet näitusel
poolt – 15, vastu – 0, erapooletuid – 3
 Koeral peab olema 3 väha head hinnet.
Poolt – 1, vastu - 18, erapooletuid - 0
Otsus: Aretusõiguse saavad koerad, kellel on 3 ametlikku näitusehinnet, millest
vähemalt 1 on suurepärane ja 2 väga head hinnet.
6. Üldkoosolek on ühehäälselt nõus, et ametis olev juhatus astub tagasi.
Häälteenamusega otsustati, et uus juhatus saab olema 5 liikmeline.
Kandidaatideks esitati – Helve Malmsaar, Grete Raun, Ulvi Koov, Aili Piirikivi,
Riina Teder, Margit Oja, Kati Ernits . Kati Ernits taandas ennast.
Hääled jagunesid : Helve Malmsaar – 18 häält, Grete Raun – 16 häält, Ulvi
Koov – 18 häält, Aili Piirikivi – 17 häält, Riina Teder – 11 häält, Margit Oja –
14 häält
Otsus: järgneval kolmel aastal on ESTÜ juhatuse liikmed - Helve Malmsaar,
Grete Raun, Ulvi Koov, Aili Piirikivi, Margit Oja
7. Revisioni komisjoni liikmed Anneli Matsi ja Veronika Selge hääletati jätkama
ühehäälselt revisioni komisjoni liikmetena.
8. Jooksvad küsimused.
 Aasta koera punktitabelt peab Riina Teder, Eestis toimunud näituste
kohta pole vaja liikmetel tulemusi saata. Välismaal osaletud näituste
tulemused tuleb saata aadressile aastakoer@samojeed.ee 1 kuu jooksul
peale näitust. Tulemused kajastatakse ESTÜ kodulehel 4 x aastas.

 Koduleht – Kristiine Uspenski uurib kujunduse kohta. Artiklid kirjutatakse
valmis ja edastatakse 8.mai 2015 kodulehe toimkonnale. Vanalt kodulehelt
kantakse kõik vajalikud materjalid üle uuele kodulehele enne 15.maid.

Juhataja: Kairi Kits

Protokollija: Katrin Oinits

