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Päevakord 

1. Juhatuse otsuse "Perekond Tanvell koerte eemaldamine Aasta Koer konkursilt" muutmistaotluse 

arutelu 

2. Protokollide avaldamine kodulehel www.mastifid.ee 

 

 

Otsustati. 

 

1. Perekond Tannvell koerte eemaldamine Aasta Koer 2013 konkursilt otsuse 

muutmistaotluse arutelu 

 Perekond Tanvell esitas vastulause koerte konkursilt kõrvaldamise kohta. Selle arutamiseks 

 toimus kohtumine perekond Tanvellidega. 

Ülevaate kohtumisest ning sõlmitud kokkuleppest andis M. Mäesepp. Mastifite Tõuühingu 

juhatus ei pea õigeks panna koer magama otsimata eelnevalt abi tõuga tegelevatelt ühingutelt, 

koerte treenimise ja koolitamisega seotud organisatsioonidelt. Probleemide ilmnemisel tuleb 

otsida viivitamatult abi, vajadusel leida koerale uus kodu. Kõik otsused arutatakse läbi 

kasvatajaga, kellel üldjuhul eesõigus võtta koer tagasi. Kuivõrd kasvataja teavitas tõuühingut, et 

teda kasvandiku surmast ja prboleemide esitamisest isegi ei teavitatud ning vastavates vastustes 

kinnitas seda ka perekond Tanvell, otsustas juhatus eemaldada perekond Tanvellidele  kuuluvad 

koerad konkursilt “Aasta koer 2013”, mis tunnustab koeraomanikke oma koertega tehtud hea töö 

eest. Kohtumisel lepiti kokku, et  kui perekond Tanvell lahendab kasvatajaga tekkinud 

arusaamatused saates neile vastava kirja ning kui kasvataja loobub oma nõudest tõuühingu 

sekkumisele, tühistatakse tehtud otsus aluse ära langemise tõttu.  

Käesoleva koosoleku toimumisajaks on perekond Tanvell kirjutanud kasvatajale ning kasvataja 

vastanud juhatuse liikmele, et mitte miski ei too tema kasvandikku paraku tagasi ja ta ei taha 

sekkuda klubisisestesse asjadesse. 

Seetõttu leiab juhatus, et otsus perekond Tannvellide koerte eemaldamiseks Aasta Koer 

2013 konkursilt tühistatakse seoses aluse ära langemisega. 

Juhatus peab vajalikuks märkida, et kui ükskõik millisel koeral ilmnevad probleemid, tuleks 

otsida esiteks lahendust kasvatajaga koostöös kaasates vajadusel ka teisi spetsialiste.  

Samuti juhib juhatus liikmete tähelepanu faktile, et juhatus on oma otsuste tegemises erapooletu 

ning lähtub tõuühingu põhikirjas toodud eesmärkidest ja juhistest. Seetõttu leiab juhatus, et on 

äärmiselt inetu, kui soovitud otsuse saavutamiseks olenemata vaidluse aluseks olevatest faktidest 

üritatakse juhatust mõjutada otsustama ühele või teisele poolele kasulikult. Juhatus on käesolevat 

asja lahendanud erapooletult ning loodab, et sama võimaldavad liikmed juhatusele ka tulevikus. 

Hääletamine:  

Poolt – 4 

Vastu – 0 

Erapooletu – 0 

 

 

http://www.mastifid.ee/


 

2. Protokollide avaldamine kodulehel www.mastifid.ee 

Aastast 2014 avaldatakse ka tagantjärgi kõik juhatuse protokollid TÜ kodulehel www.mastifid.ee 

 

Hääletamine:  

Poolt – 4 

Vastu – 0 

Erapooletu – 0 
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