
Eesti Dobermanniühingu üldkoosoleku  protokoll 
22.03.2015, Tallinn 

 

Koosolek algas 12.00 

Koosolek lõppes  15.00 

EDÜ 36 liikmest osaleb 23, neist volitusi 11. 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine.  

otsustati:   

Koosoleku juhataja:   Kaidi Juurik 

Protokollija:  Mare Meldre 

Häältelugemiskomisjon:  Helvia Räägel, Kuldar Salumets 

2. Päevakorra kinnitamine 

Päevakord: 

- 1. EDÜ 2014 majandusaasta aruande ja tegevusaruande  kinnitamine; 

- 2. liikme- ja sisseastumismaksud; 

- 3. uued aretuse- ja tiitlinõuded; 

- 4. tegevuskava 2015; 

- 5. aasta parimate autasustamine. 

 

1. Majandusaasta aruanne.  Kaidi Juurik esitab lühikokkuvõtte majanduaata aruandest ja tegevusest 2014 

aastal. (Aruanne lisa 1) 

Ettepanek: kinnitada 2014. a majandus- ja tegevusaruanne 

Hääletus: kõik poolt 

Otsustati: kinnitada 2014. a majandus- ja tegevusaruanne 

2. Liikmemaksud  

Ettepanek juhatuselt: Sisseastumismaksu suurus on momendil ebaproportsionaalselt väike, oleks vaja 

tõsta . Hääletamisele pandud kaks ettepanekut:  20 EURi ja 15 EURi. 

hääletustulemus:  20 EURi:   poolt 20,  15 EURi:  poolt 3 . Liikmemaksu suurus 10 EURi  otsustatud 

ühehäälselt jätta samaks. 

Otsustati: kinnitada alates 2015. a. on EDÜ sisseastumismaks 20 EURi  

3. Uued aretuse erinõuded. 

Uued  aretuse erinõuded peaksid kajastama dobermanni de populatsioonis olevaid hetkeprobleeme ja aitama 

neid vähendada . Kaidi Juurik: Kaardistame kõigepealt, mis on need probleemid , mis on enim levinud Eesti 

dobermannidel ja maailmas. Probleemid sotsiaalsusega, paugukartus, agressioon, mis tuleneb ebakindlusest, 

nõrk närvikava, kõikvõimalikud liigeseprobleemid, südameprobleemid, silmahaigused, ka katarakt (HC). 

Tõus esineb märgataval määral  järgmisi pärilikke haigusi:  

- liigesehaigused – näit. puusaliigese düsplaasia; 

- teravaim probleem maailmas ja ka meil, on südamehaigused.  Kahjuks uuritakse südant mitteametlikult ja 

Eesti kohta puudub ametlik statistika, lähtuda saab soomlaste kogemustest ja statistikast ning meie 

veterinaaride ütlustest . Kuna dobermannide populatsioon Eestis on väike, on ka 2-3 südamehaigusest 

põhjustatud surmajuhtumit aasta kohta,  liiga palju. 

- silmahaigused on rohkem  päevakorral kui enne, ilmselt on suurenenud avastamisprotsent, sest koeri 

uuritakse rohkem,  kuna  uuring on olnud mitmeid aastaid kohustuslik. 



On veel  teisi terviseprobleeme, aga need uuringud ei  peaks olema  kohustuslike aretusnõuete nimekirjas.  
Ettepanek:  Kodulehele panna kirja kohustuslikud nõuded  ja  eraldi soovituslikud nõuded.  Ettepanek kehtestada 
järgmised kohustuslikud piirangud: koolitusest  BH JA üks järgnevatest -  VÄHEMALT KK2,  IPO-V0, IPO-ztp, IPO1, 
PJK1, B-katse (Upr1),  BC-katse (Apr1) . Tervis:  HD A,B,C;  C- puusadega koera võib paaritada ainuklt A-tulemusega 
puusadega koeraga; südame ultraheliuuring ja lühike EKG või Holger; näitusehinne  isasel SP, emasel vähemalt 
VH;  KUI   on ZTP,siis sel puhul pole teisi nõudeid vaja märkida, sest kõik need see sisalduvad juba ZTP-s , ainult 
juurde südameuuring ja silmauuring..  
 Soovituslikud uuringud võiksid olla VWD ja maksauuring. 
Hääletus:  
Puusauuring A,B,C .Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle tulemus on A:  poolt -  23. 
Südameuuring – lühike EKG ja EHHO või Holter , tulemus- 0,terve: uuring teostatud  emasel  mitte rohkem kui  6 
kuud ja isasel  mitte rohkem kui 1 aasta enne paaritust – poolt 22, vastu 1. 
Silmauuring PHTVL/PHPV 0 või 1 – EKLi usaldusarsti või EVCO atesteeritud arsti juures – 22 poolt, 1 vastu. 
Näitusehinne  Isasel SP – 23 poolt, emasel VH  - poolt 17, erapooletud 5, vastu 1. 
Töökatsed : BH. Ühingul on kohustus igal aastal korraldada vähemalt üks BH test.  – poolt 20, vastu 3.   
Lisaks BH-le  paugukatset sisaldav töökatse: vähemalt KK2;  PJK1, IPO-V, IPO-ZTP,  IPO1, IPO-B, IPO-BC– poolt 23.  
KUI on sooritatud tulemusega ZTP,siis sel puhul pole ülalmainitud nõudeid vaja eraldi teha, sest kõiki neid ZTP 
juba sisaldab , juurde tuleb ainult südameuuring ja silmauuring– poolt 23. 
Tõendi koera aretusnõuetele vastavuse kohta väljastab EDÜ, koer peab vastama tõustandardis toodud iseloomu- 
ja välimikunõuetele – poolt 22, 1 erapooletu. 
Uued nõuded töökatsete osas hakkavad kehtima alates 2013.a. sündinud koertele. Varem sündinud koertele 
kehtivad eelmiste aretusnõuete ajal kehtinud töökatsed - poolt 23. 
Otsustati:  aretustoimkonnal koostada aretusmäärustik ülalmainitud nõuete osas ja saata vajalikud materjalid 
koos aretuse erinõuete taotlusega  EKL-i .  
 

4. EDÜ tegevuskava  2015 aastaks (lisa 2). 

Ettepanekud:  

- KK MV 16.05; 

- 31.05 erinäitus; 

- 9.-12.07 laager; 

- 13.-15.07 kaitseseminar; 

- kutsikapäev sügisel august – september; 

- IPO/PJK  MV 12.-13.09; 

- kodulehe uuendus – Oliver võtab hinnapakkumised; 

- Oliver tegi ettepaneku korraldada dobermanni kui tõu promoüritusi. 

Hääletamine: 23 poolt.  

Otsustati:  Kinnitada tegevuskava 

 

5.  Konkursil „Aasta Parim Dobermann“ osalenute autasustamine(lisa 3). 

              Autasustati konkursi parimaid. 

 

              Koosoleku juhataja:                                                                              Protokollija:  

              Kaidi Juurik                                                                                             Mare Meldre 


