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EUROOPA	JA	AASIA	SPITSIDE	ÜHINGU	ÜLDKOOSOLEKU	PROTOKOLL	

Tallinn		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20.11.2016	

Algus	kell	12:00,	lõpp	kell	15:00.	

Juhatas:		 Linda	Jürgens.	

Protokollis:	 Kertu	Raadik.	

Osalesid:	 27	liiget	koos	volitustega,	5	külalist	(lisa	1).	

	

PÄEVAKORD:	

1.	2017	a.	5	ja	9	rühma	näitus.	

2.	Aasta	koera	konkurss.	

3.	EASÜ	kodulehekülg.	

4.	Aretuse	erinõuete	jätkuv	arutelu.	

5.	Jooksvad	küsimused.	

	

A.	Administratiivsed	küsimused.	

(i)	EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	juhataja	valimine.	

EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	juhatajaks	valiti	ühehäälselt	Linda	Jürgens.	

(ii)	EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	protokollija	valimine.	

EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	protokollijaks	valiti	ühehäälselt	Kertu	Raadik.	

(iii)	EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	häältelugemiskomisjoni	valimine.	

EASÜ	20.11.2016	häältelugemiskomisjoni	nõustusid	kandideerima	Seila	Saks	ja	Virve	Käes.	

EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	häältelugemiskomisjoni	koosseis	kinnitati	ühehäälselt.	

(iv)	EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	päevakord.	

Otsustati:	

(i)	Valida	EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	juhatajaks	Linda	Jürgens.	

(ii)	Valida	EASÜ	20.11.2016	üldkoosoleku	protokollijaks	Kertu	Raadik.	

(iii)	 Valida	 EASÜ	 20.11.2016	 üldkoosoleku	 häältelugemiskomisjon	 koosseisus:	 Seila	 Saks	 ja	

Virve	Käes.	
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1.	2017	a.	5	ja	9	rühma	näitus.	

EASÜ	koosoleku	 juhata	 Linda	 Jürgens	andis	ülevaate,	et	07.07.2017	 toimub	Saksa	Spitside	

erinäitus	 5	 ja	 9	 rühma	 erinäituse	 raames.	 Näituse	 kataloogi	 ja	 registreerimise	 osas	 on	

kokkulepe	saavutatud	Lea	Aljasega.	

Toimus	arutelu	näituse	toimkonna	moodustamiseks	 ja	kohtuniku	valiku	osas.	Valiti	näituse	

toimkonna	 esimees	 ja	 vabatahtlikud.	 Näituse	 toimkonna	 esimeheks	 avaldas	 soovi	 saada	

Mai-Roos	Baum	ning	vabatahtlikeks	Maarja	Palmiste,	Tiina	Loorits,	Seila	Saks,	Kertu	Raadik,	

Helina	 Simberg	 ja	 Kristjan	 Palmiste.	 Toimkonna	 esimees	 ning	 vabatahtlikud	 rahalist	 tasu	

näituse	 korraldamise	 eest	 ei	 saa,	 kuid	 saavad	 selle	 eest	 registreerida	 soovi	 korral	 antud	

näitusele	 ühe	 endale	 kuuluva	 koera	 tasuta	 ning	 näitusele	 kohale	 tulijad	 saavad	 tasuta	

lõunasöögi.	Irina	Osminina	tegi	ettepaneku	kohtunikuks	kutsuda	Tino	Pehar	Horvaatiast.		

Ettepanek:	kui	Tino	Pehar	ei	saa	kohtunikuks	tulla,	siis	valib	uue	kohtuniku	näituse	toimkond	

ja	EASÜ	juhatus.	

Hääletamine:		poolt	–	27	
	 	 vastu	–	0		
	 	 erapooletu	–	0		
	 	 ei	osalenud	–	0		

Otsustati:		

1.1.	 Kui	 Tino	 Pehar	 ei	 saa	 kohtunikuks	 tulla,	 siis	 valib	 uue	 kohtuniku	 näituse	 toimkond	 ja	

EASÜ	juhatus.	

	

2.	Aasta	koera	konkurss.	

EASÜ	 koosoleku	 juhata	 Linda	 Jürgens	 meenutas	 eelmisel	 üldkoosolekul	 otsustatud	 aasta	

koera	konkurssi	valikut.		

Toimus	 komisjoni	 valimise	 arutelu.	 EASÜ	 koosoleku	 juhataja	 Linda	 Jürgens	 helistas	

koosoleku	 ajal	 Külli	 Ragelile,	 kes	 andis	 nõusoleku	 kuuluda	 komisjoni.	 Samuti	 lubas	 Linda	

Jürgens	 EASÜ	 liikmetele	 saata	 aasta	 koera	 statuudi.	 EASÜ	 juhatus	 tegeleb	 konkurssi	

auhindade	ning	diplomitega.	

Otsustati	võtta	lisainfo	aasta	koera	konkurss	kohta	teadmiseks.	
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3.	Kodulehekülg.	

EASÜ	 koosoleku	 juhataja	 Linda	 Jürgens	 andis	 teada,	 et	 ühingule	 teeb	 uue	 kodulehekülje	

Silvia	Saks.	

Toimus	 koduleheküljega	 tegelevate	 vabatahtlike	 liikmete	 valimise	 arutelu.	 Vabatahtlikult	

avaldasid	 soovi	 Maarja	 Palmiste	 ja	 Kristjan	 Palmiste.	 Kõik	 ettepanekud	 seoses	 ühingu	

koduleheküljega	 saata	 edaspidi	 Maarja	 Palmiste	 meiliaadressile:	

maarjapalmiste@hotmail.com.		

Otsustati	võtta	info	ühingu	uue	kodulehekülje	kohta	teadmiseks.		

	

4.	Aretuse	erinõuete	jätkuv	arutelu.	

Aretuse	erinõuete	jätkuv	arutelu	toimus	põhjusel,	et	peale	eelmist	üldkoosolekut	avaldasid	

mõned	EASÜ	 liikmed	 rahulolematust	uute	nõuete	kohta	ning	 sooviti	 seda	punkti	 veelkord	

käsitleda.		

EASÜ	 koosoleku	 juhataja	 Linda	 Jürgens	 esitles	 2015	 aasta	 saksa	 spitside	

(pomeranian/kääbusspits)	Eestis	sündinud	pesakondade	statistikat,	mis	puudutab	vanemate	

terviseuuringuid	ning	näituse	hinnete	olemasolu.	Perioodil	1.01.2015-31.12.2015	on	Eestis	

sündinud	 126	 pomeraniani	 kutsikat	 (54	 pesakonda),	 kellest	 22	 pesakonna	 isal	 ning	 38	

pesakonna	 emal	 puuduvad	 terviseuuringud	 ja	 1	 pesakonna	 isal	 ning	 24	 pesakonna	 emal	

puudub	 näituse	 hinne.	 Seoses	 eelneva	 statistikaga	 tegid	 EASÜ	 liikmed	 ettepaneku	 lisada	

aretuse	 erinõuetesse,	 mis	 kehtivad	 aretuskoertele,	 kohustuslikuks	 põlveuuring	 ning	

kohustus	saada	vähemalt	kaks	näituse	hinnet.		

Toimus	 arutelu	 kohustuslike	 põlveuuringute	 osas.	 Irina	 Osminina,	 Svetlana	 Steptshenko,	

Piret	 Hansson,	 Natalja	 Laos	 ja	 Mai-Roos	 Baum	 tegid	 ettepaneku	 mitte	 kehtestada	

kohustuslikke	 põlveuuringuid	 nelja	 aastastele	 ja	 vanematele	 koertele.	 Antud	 ettepanek	 ei	

leidnud	heakskiitu	teiste	EASÜ	liikmete	poolt.		

Ettepanek:	kõikidel	Eestis	elavatel	saksa	spitsidel,	keda	kasutatakse	aretuses,	peavad	olema	

tehtud	 põlveuuringud	 (mis	 on	 tehtud	 alates	 koera	 üheaastaseks	 saamisest),	 olenemata	

koera	 vanusest.	 EASÜ	 piiranguid	 aretuses	 kasutatavate	 koete	 põlveuuringute	 tulemuste	

kohta	ei	sea,	vaid	jätab	kasvataja	otsustada,	milliste	tulemustega	koeri	ta	aretuses	kasutab.	
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Hääletamine:		poolt	–	22	
	 	 vastu	–	5		
	 	 erapooletud	–	0		
	 	 ei	osalenud	–	0		

Otsustati:	

4.1.	Kõikidel	Eestis	elavatel	saksa	spitsidel,	keda	kasutatakse	aretuses,	peavad	olema	tehtud	

põlveuuringud	 (mis	 on	 tehtud	 alates	 koera	 üheaastaseks	 saamisest),	 olenemata	 koera	

vanusest.	EASÜ	piiranguid	aretuses	kasutatavate	koerte	põlveuuringute	tulemuste	kohta	ei	

sea,	vaid	jätab	kasvataja	otsustada,	milliste	tulemustega	koeri	ta	aretuses	kasutab.	

Toimus	 arutelu	 kohustusliku	 vähemalt	 kahe	 näituse	 hinde	 saamise	 osas.	 Svetlana	

Steptshenko	tegi	ettepaneku,	et	kuna	kõik	koerad	ei	pruugi	osata	käia	rihma	otsas	ning	see	

põhjustaks	 koerale	 stressi	 ja	 võib	 mõjutada	 koera	 tulemusi	 ning	 vanematel	 koertel	

puuduvad	 hambad,	 siis	 kehtestada	 näituse	 hinde	 saamise	 kohustus	 vaid	 noorematele	 kui	

kolme	aastastele	koertele,	keda	kasutatakse	aretuses.	

Ettepanek:	 kõikidel	 Eestis	 elavatel	 saksa	 spitsidel,	 keda	 kasutatakse	 aretuses,	 peab	 olema	

mitte	vähem	kui	kaks	näituse	hinnet	(minimaalselt	1	hinne	“suurepärane”	ja	1	hinne	“väga	

hea”)	vastavalt	vanusele.	Hinded	võivad	olla	 saadud	ükskõik	millises	FCI	 riigis.	Kui	koer	on	

ostetud	Eestisse	ja	ta	juba	on	mingi	FCI	riigi	CH,	siis	koera	Eestis	näitusele	viima	ei	pea.	Kui	

koera	kasutatakse	aretuses	enne	kaheaastaseks	saamist	ning	tal	on	vaid	üks	näituse	hinne,	

siis	see	peab	olema	“suurepärane”	ning	teine	positiivne	näituse	hinne	(vähemalt	“väga	hea”)	

tuleb	 saada	peale	koera	kaheaastaseks	 saamist.	Antud	nõue	kehtib	aretuskoertele,	 kes	on	

aretuse	 erinõuete	 kehtima	 hakkamise	 kuupäevast	 lähtudes	 nooremad	 kui	 kolme	 (3)	

aastased.	

Hääletamine:	 poolt	–	27		
vastu	–	0		

	 	 erapooletud	–	0		
	 	 ei	osalenud	–	0		

Otsustati:	

4.2.	 Kõikidel	 Eestis	 elavatel	 saksa	 spitsidel,	 keda	 kasutatakse	 aretuses,	 peab	 olema	mitte	

vähem	kui	kaks	näituse	hinnet	(minimaalselt	1	hinne	“suurepärane”	ja	1	hinne	“väga	hea”)	

vastavalt	koera	vanusele.	Hinded	võivad	olla	saadud	ükskõik	millises	FCI	 riigis.	Kui	koer	on	

ostetud	Eestisse	ja	ta	juba	on	mingi	FCI	riigi	CH,	siis	koera	Eestis	näitusele	viima	ei	pea.	Kui	
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koera	kasutatakse	aretuses	enne	kaheaastaseks	saamist	ning	tal	on	vaid	üks	näituse	hinne,	

siis	see	peab	olema	“suurepärane”	ning	teine	positiivne	näituse	hinne	(vähemalt	“väga	hea”)	

tuleb	saada	peale	koera	kaheaastaseks	saamist.	Antud	nõue	kehtib	aretuskoertele,	kes	on	

aretuse	 erinõuete	 kehtima	 hakkamise	 kuupäevast	 lähtudes	 nooremad	 kui	 kolme	 (3)	

aastased.	 	 	

	

5.	Jooksvad	küsimused.	

EASÜ	liikmetel	jooksvad	küsimused	puudusid.	

	

	

	

Linda	Jürgens	 	 	 	 	 Kertu	Raadik	

Juhataja	 	 	 	 	 Protokollija	


