
MTÜ Eesti Dobermanniühing ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL  
 
MTÜ Eesti Dobermanniühing, registrikood 80059355, asukoht Alajaama 8, Tallinn (edaspidi 
nimetatud Ühing) president kutsus kokku üldkoosoleku 12.09.2021.a algusega kell 14.00. 
Koosolek peetakse aadressil Black Rose pubi, Randvere tee 11, Viimsi.  

Koosolek algas kell 14.00. Vastavalt põhikirjale teavitati Ühingu liikmeid koosoleku toimumise 
ajast 10 päeva enne selle toimumist. Koosolek lõppes kell 16.00. 

Teade uue üldkoosoleku toimumise kohta saadeti Ühingu liikmetele e-postile ja avaldati Ühingu 
FB lehel. 

Ühingul on nimekirja kohaselt 30 liiget. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl. Üldkoosolekul 
osaleb 17 liiget, kellel on kokku 17 häält (osalejate nimekiri on lisatud protokollile).  

Seega on vastavalt Ühingu põhikirjale üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma.  

Koosoleku juhataja: Helvia Räägel 
Protokollija: Heli Lukksepp 
 
Päevakorras on vastavalt üldkoosoleku kutsele üks päevakorrapunkt: dobermannide 
aretusnõuded – arutelu ja hääletus. Eesmärgiks oli arutada ja hääletada erinõuete võimalikke 
muudatuskohti ning aluseks on kehtivad erinõuded. Osas, mida ei hääletatud, erinõuete osas 
muudatusi ei tule.  
 
1. Aretuses kasutatavatele dobermannidele kehtestatavate erinõuete arutelu ja 
hääletamine.  
 
Näitusehinne: 
- Isastel: Suurepärane poolt 15 häält; väga hea poolt 2 häält 
- Emastel: Suurepärane poolt 4 häält; väga hea poolt 14 häält 
 
Otsus: Isastel näitusehinne „suurepärane“, emastel vähemalt „väga hea“. 
 
Koolitustulemus: 
- BH ja ükskõik milline paugukatset sisaldav koolitustulemus, poolt 6 häält 
- BH + paugukatse, poolt  11 häält  
 
Otsus: vajalik koolitustulemus BH ehk ühiskonnakõlbulikkuse test ja lisaks paugukatse 
EDÜ poolt aktsepteeritud viisil.   
 
Terviseuuringud: 
- Südameuuring (EKG + EHHO või Holter ), vajalik tulemus „terve“.  
Kuni 6 kuud enne paaritust, poolt 1 hääl 
Kuni 1 aasta enne paaritust, poolt 16 häält 



 
Otsus: südameuuring tulemusega 0 ( „Terve“)  peab olema tehtud kuni 1 aasta enne 
paaritust. 
 
- Puusaliigese düsplaasia uuring.  
Lubatud ainult A ja B, poolt 11 häält 
Lubatud A, B ja C, klausliga, et C-puusadega koera võib paaritada ainult A-puusadega koeraga, 
poolt 6 häält  
 
Otsus: lubatud HD tulemus ainult A ja B . 
 
- Silmauuring - PHTVL/PHPV 0 või 1.  
Kohustusliku poolt 17 häält  
 
Otsus: kohustuslik silmauuring PHTVL/PHPV 0 või 1, sooritatud EKLi usaldusarsti või 
ECVO sertifitseeritud arsti juures. 

  
- Von Willebrandi tõve geenitest.  
Kohustusliku poolt 13 häält 
Valikulise poolt 4 häält 
 
Otsus: Von Willebrandi tõve uuring on kohustuslik.   
 
- Maksakahjustuse (CAH) analüüsid.  
Kohustusliku poolt 5 häält 
Valikulise poolt 12 häält  
 
Otsus: Maksakahjustuse analüüs on valikuline. 
 
Arutelu paugukatse osas, ettepanekud:  
Paugukatse väljatöötamise arutab ja otsustab juhatus.  
Üks ettepanekutest, kuidas paugukatset läbi viia on see, et koerad on reas vaba rihma otsas, 
tehakse pauk, jälgitakse, kuidas koer käitub. Need, kes reageerivad, nendele tehakse uus katse.  
Koerad, kellel on BH enne uute erinõuete vastuvõtmist ja kehtestamist sooritatud, teevad eraldi 
paugukatse. Paugukatse organiseerib ühing ja peab tagama, et neid oleks piisavalt (nt 2 aastas).   
 
Arutelu 2022. a ja edaspidi ürituste osas, mis võiksid aidata dobermanniomanikel/kasvatajatel 
täita aretusnõudeid : 
Arutati, milliseid üritusi tuleks korraldada. Suund sellele, et täita Ühingu tegelikku ja põhikirjast 
tulenevat eesmärki, st abistada ja suunata kasvatajaid ja uusi dobermanniomanikke, koondada 
võimalikult palju dobermanniomanikke ja suunata neid tegutsema (sh välismaalt imporditud 
koeri). Korraldada üritusi, mis võimaldaksid tutvuda võimalikult paljude erinevate tegevustega, 
mida koeraga harrastada, et kaasata ka neid, kes ei soovi tegeleda kuulekuskoolitusega, kuid 



kellel võib olla huvi mõne muu tegevuse vastu.  Korraldada loenguid koerte tervist puudutavatel 
teemadel ja muudel aretusnõuete täitmiseks vajalikel teemadel. 2022. a korraldatavaks ürituseks 
erinäitus. 
 
2. Ühingu president Mare Meldre on esitanud avalduse ühingust väljaastumiseks ja juhatuse 
liikme staatusest tagasiastumiseks.  
 
Kinnitati ühehäälselt Mare Meldre avaldus tema vabastamiseks ühingu juhatuse liikme ja 
presidendi kohalt.  
 

 

Allkirjastatud digitaalselt: 

 

Protokollija Heli Lukksepp  

 

Koosoleku juhataja Helvia Räägel 

 


