
ERTÜ AASTAKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 13 

 

Koosolek toimus 25. aprillil 2004.a, Viljandis. 

Koosoleku juhataja: Margus Merima 

Protokollija: Haita-Maarit Silk 

Koosolekul osalenute nimekiri ja volitusega osalenute nimekiri lisatud. 

  

Päevakord: 

 

1. 2003. aasta majandusaruanne (Lisa 1), 

2. Ülevaade 2003. aasta tegevusaruandest, 

3. 2004 aasta tegevusplaan [Lisa ? (Margus)], 

4. Toimkondade aruanded (infotoimkond, aretustoimkond), 

5. Labradori retriiveritele kehtivate aretusnõuete muudatused (Lisa 3, ERTÜ juhatuse 

laiendatud koosoleku protokoll nr 10). 

 

1. 2003. aasta majandusaruanne. 

Margus Merima andis ülevaate eelmise majandusaasta tulemustest (Lisa 1). Aruanne kiideti 

heaks.  

 

2.  Ülevaade 2003. aasta tegevusest. 

Tehti ettekanne 2003. aasta tegevustest (infotoimkonna loomine,  ajakirja esmakorda 

ilmumine ja teine number, uus kodulehekülg internetis, meililisti loomine, foorumi  loomine, 

retriiverite andmebaasi ettevalmistamine, aretusnõuete kehtestamine, tõukatsete reeglistike 

vastuvõtmine EKL poolt).  Aruanne kiideti heaks. 

 

3.  2004. aasta tegevusplaani tutvustamine. 

Margus Merima tutvustas järgmise aasta tegevusplaani, mis kiideti heaks.  

 

3.  Toimkondade aruanded. 

Infotoimkonna loomisest ja selle senisest tegevusest tegi ülevaate Riin Kooli-Kõnnussaar. 

Aretustoimkonna tööst rääkisid Raija Raun ja Haita-Maarit Silk. 

 

5.  Labradori retriiveritele kehtivate aretusnõuete muudatused.  

Raija Raun tegi ülevaate hetkel kethivatest nõuetest ja märkis ära, et muudatuste tegemise 

korral tuleb need esitada Eesti Kennelliidule hästi põhjendatult oktoobriks. Margus Merima 

luges ette 6.aprillil 2004 ERTÜ juhatuse laiendatud koosolekul tehtud ettepanekud (vt Lisa 3 - 

ERTÜ juhatuse laiendatud koosoleku protokolli nr 10).  

Arutati näitusehinde vajalikkust.  

Otsustati:  
a) ära jätta punkt “HD: D-puusadega koera võib aretuses kasutada ainult Eesti Retriiverite 

Tõuühingu Juhatuse eriloal” 

Muudatus võeti vastu ühehäälselt.  

 

b) ära jätta punkt “ED:1-küünarliigestega koera võib paaritada ainult HD:A 

puusaliigestega koeraga.” 

Muudatus võeti vastu ühehäälselt.  

 



c) muuta punkt: “Emaskoeral vähemalt näitusehinne “väga hea” kahelt erinevalt 

kohtunikult, millest üks on saadud tõu erinäituselt (kutsikaklassis saadud hindeid ei 

arvestata).” 

Lisada tõu erinäituse hindele “või rahvusvaheliselt näituselt”: 

“Emaskoeral vähemalt näitusehinne “väga hea” kahelt erinevalt kohtunikult, millest üks on 

saadud tõu erinäituselt või rahvusvaheliselt näituselt (kutsikaklassis saadud hindeid ei 

arvestata).” 

Muudatus võeti vastu häältega: 26 poolt , 2 vastu, 3 erapooletut.  

 

d) muuta punkt: “Isaskoeral vähemalt hinne “suurepärane” kahelt erinevalt kohtunikult, 

millest vähemalt üks on saadud tõu erinäituselt (kutsikaklassis saadud hindeid ei arvestata).” 

Muuta näitusehinne “väga heaks” ja lisada “rahvusvaheliselt näituselt”: 

“Isaskoeral vähemalt hinne “väga hea” kahelt erinevalt kohtunikult, millest vähemalt üks on 

saadud tõu erinäituselt või rahvusvaheliselt näituselt (kutsikaklassis saadud hindeid ei 

arvestata).” 

Muudatus võeti vastu häältega: 22 poolt, 7 vastu, 2 erapooletut.  

 

e) Lisada punkt: nõuetele mittevastavat koera võib aretuses kasutada ainult Eesti Retriiverite 

Tõuühingu Juhatuse eriloal.  

Muudatus võeti vastu ühehäälselt. 

 

Ettepanek:  

f) Lisada punkt: Töötavad koerad võivad osaleda kasutusklassis rahvuslikul näitusel 

töösertifikaadi alusel.  

Ettepanek võeti vastu häältega: 17 poolt, 4 vastu, 10 erapooletut. 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

 

 

/Margus Merima/     /Haita-Maarit Silk/ 

 

 

 

 

25.aprillil 2004, Viljandis 


