
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (EKL RKK) üldkoosolek 

 

Koht: Tallinn, Tuisu 2A (EKL büroo saal) 

Aeg: 20.09.2015;  algus  kell 11.00, lõpp 13.30. 

Koosoleku juhataja: Liina Vaher 

Protokollija: Piret Mölter 

 

Osalejad: Osales 22 EKL RKK liiget (14 kohal ja 8 volitust) ning 1 külaline. Osalejate 

nimekiri koos volitustega lisatud protokollile (LISA 1-10).  

 

Päevakord: 

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt 

2. EKL RKK tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine ning tegevusele 

hinnangu andmine. 

3. EKL RKK 2016.aasta tegevusplaani koostamine 

4. EKL RKK 2016. aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks 

5. EKL RKK statuudi lisa (sanktsioonide kord) arutelu 

6. EKL RKK eestseisuse valimised 

7. Muud küsimused 

 

Administratiivsed küsimused 

EKL RKK 20.09.2015 üldkoosoleku häältelugemiskomisjoni valimine. 

EKL RKK 20.09.2015 häältelugemiskomisjoni nõustus kandideerima Tiia Pihlik.  

EKL RKK 20.09.2015 koosoleku häältelugemiskomisjoni koosseis kinnitati ühehäälselt. 

 

1. EKL RKK eestseisuse sõnavõtt. 

Liina Vaher selgitab üldkoosoleku toimumise põhjust ja kirjeldab päevakorda.  

 

Sõnavõtt võeti teadmiseks 

 

2. EKL RKK tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine ning tegevusele 

hinnangu andmine 

Liina Vaher annab ülevaate 2015 aastal toimunud tegevustest. EKL RKKl oli 45 liiget 

(seisuga 20.09.2015). Toimus korraline üldkoosolek (20.09.2015), toimunud on senini 9 

eestseisuse koosolekut, 2 põhikoolitust (7-8.02.2015 Tallinnas, koolitajaks Hedi Kumm, 

osales 22 inimest; 11-13.02.2015 Tartus, koolitajaks Piret Mölter, osales 4 inimest), 

atesteerimisi toimunud 3 korral (läbinud edukalt 2 inimest), infopäev toimus 20.09.2015 

Tallinnas. 

 

Ettepanek: võtta tegevusperioodi aruanne teadmiseks ja hinnata EKL RKK eestseisuse 

tegevus heaks. 

 

Otsus: tegevusperioodi aruanne võeti teadmiseks ja EKL RKK eestseisuse tegevus 

hinnati heaks.  

 

3. EKL RKK 2015.aasta tegevusplaani koostamine 



Ettepanek: korraldada täienduskoolitus infopäeva raames, mis hõlmab esmaabi andmist ja 

kriisiolukordade lahendamist näituseringis. 

Ettepanek: korraldada infopäev 24. jaanuaril. 

Ettepanek: korraldada 18. september üldkoosolek ja infopäev. 

Ettepanek: korraldada 24. jaanuaril infopäevaga koos üldkoosolek, mille käigus 

kinnitame eelmise aasta tegevusperioodi aruande. 

 

Otsustati: ühehäälselt kõik ettepanekud heaks kiita. 

 

4. EKL RKK 2016. aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks 

Ettepanek: 1) ringikorraldajate rinnasiltide tellimiseks 100 eurot; 

2) vähemalt kahe infopäeva korraldamiseks 2000 eurot; 

3) vähemalt kahe põhikoolituse korraldamiseks 400 eurot; 

4) üldkoosoleku korraldamiseks 100 eurot. 

Planeeritud kogusumma 2600 eurot. 

 

Otsustati: ühehäälselt eelarve heaks kiita ja EKL juhatusele saata. 

 

5. EKL RKK statuudi lisa (sanktsioonide kord) arutelu 
Ettepanek: p.2. Kaebus peab olema laekunud EKL RKK-le kirjalikult hiljemalt 30 päeva 

jooksul pärast rikkumise asetleidmist. 

Ettepanek sai 21 poolt ja 1 vastuhääle. 

Ettepanek: p.4. maha võtta sõna “atesteerunud” – kõik olid antud ettepaneku poolt. 

Ettepanek: p.4. tehti ettepanek, et 2/3 eestseisusest peab olema poolt, et ringikorraldaja on 

eksinud FCI või EKL või EKL RKK nõuete vastu. 

Ettepanek sai 5 poolthäält 

Ettepanek: p.4. jätta lausesse sisse, et EKL RKK eestseisus peab olema jõudnud 

ühehäälsele otsusele, et ringikorraldaja on eksinud FCI või EKL või EKL RKK nõuete 

vastu. 

Ettepanek sai 17poolthäält 

Ettepanek: ühendada punktid 5, 6 ja 7 ühtseks alapunktidega lauseks ning dokumenti 

juurde kirjutada punkt, mis ütleb: “Eksimise raskusastme määrab EKL RKK eestseisus.”  

Kõik olid antud ettepaneku poolt 

Ettepanek: nimekirja tagasi pääsemiseks läbitakse põhikoolitus tasuta. 

Ettepanek sai 17 poolthäält. 

Ettepanek: nimekirja tagasi pääsemiseks tuleb põhikoolituse eest osalustasu tasuda. 

Ettepanek sai 4 poolthäält. 

 

12.45 Kaja Uuetallo lahkus koosolekult ja volitas enda eest hääletama Liina Vaheri. 

 

Ettepanek: p.10. maha võtta täies mahus ja p.11. sõna “ülevaadet” asendada sõnaga 

“arvestust”. 

 Kõik olid antud ettepaneku poolt. 

Ettepanek: panna täiendatud “Santsioonide määramise kord” üless kodulehele, Facebooki 

ja saata e-maili teel laiali EKL RKK liikmetele. Ettepanekute saatmiseks anda aega 30 

päeva. 



 Kõik olid antud ettepaneku poolt. 

 

Otsustati: p.2. sõnastus: “Kaebus peab olema laekunud EKL RKK-le kirjalikult hiljemalt 

30 päeva jooksul pärast rikkumise asetleidmist. 

Otsustati: p.4. sõnastus: “Sanktsioone saab ringikorraldajale määrata vaid juhul, kui EKL 

RKK eestseisus on asjaolusid uurides jõudnud ühehäälsele otsusele, et ringikorraldaja on 

eksinud FCI või EKL või EKL RKK nõuete vastu. 

Otsustati: p.5. sõnastus: “Olenevalt eksimise raskusastmest võib EKL RKK eestseisus 

määrata karistuseks: 5.1 suulise vestluse EKL RKK eestseisuse poolt selleks määratud 

inimesega, mis protokollitakse; 5.2 teha kirjaliku hoiatuse; 5.3 võib ringikorraldaja 

eemaldada aktiivsete ringikorraldajate nimekirjast.” 

Otsustati: p.6. sõnastus: “Eksimise raskusastme määrab EKL RKK eestseisus.” 

Otsustati: p.7. sõnastus: “Aktiivsete ringikorraldajate nimekirja tagasi pääsemiseks tuleb 

läbida tasuta põhikoolitus ja sooritada atesteerimistest.”  

Otsustati: kustutada täies mahus punkt nr 10. 

Otsustati: viimase alapunkti sõnastuses vahetada sõna “ülevaadet” sõnaga “arvestust”, 

mis järel sõnastus on: “Eksimuste kohta peab arvestust EKL RKK eestseisus.” 

 

 

6. EKL RKK eestseisuse valimised 

Ettepanek: pikendada kolme praegu ametis oleva isiku ametiaegasid. 

 

Liina Vaher, Hedi Kumm ja Piret Mölter olid nõus kandideerima samadele 

ametikohtadele uuesti. 

 

Hääletuse tulemus kinnisel hääletusel:  Liina Vaher - 22 poolthäält 

Hedi Kumm - 19 poolthäält 

Piret Mölter - 21 poolthäält 

 

Otsus: kinnitada järgnevaks kolmeks aastaks EKL RKK eestseisuse esimeheks Liina 

Vaher, ase-esimeheks Hedi Kumm ja sekretäriks Piret Mölter. Hääletussedelid lisatud 

protokollile (LISA11). 

 

7. Muud küsimused 

Ettepanek: välja töötada statuudi lisana „Ringikorraldajate koolitusjuhend“ 

 

Otsus:  töötame välja ringikorraldajate koolitusjuhendi statuudi lisana. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

Liina Vaher     Piret Mölter 


