
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (EKL RKK) üldkoosolek 

 

Koht: Tallinn, Tuisu 2A 

Aeg: 23.09.2012 kell 10.00, lõpp 12.20 

Koosoleku juhataja: Siret Lepasaar 

Protokollija: Liina Vaher 

 

Osalejad: Osales 18 EKL RKK liiget (13 kohal ja 5 volitust), ning 8 külalist. Osalejate 

nimekirjad koos volitustega lisatud protokollile (LISA 1-7).  

 

Päevakord:  

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt. 

2. EKL RKK eelmise (2011 aasta) tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine 

ning tegevusele hinnangu andmine. 

3. EKL RKK 2013.aasta tegevusplaani koostamine. 

4. EKL RKK 2013.aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks 

5. EKL RKK statuuti paranduste tegemine ning parandatud statuudi kinnitamine 

6. EKL RKK eestseisuse kinnitamine 

7. Muud küsimused. 

 

1. EKL RKK eestseisuse sõnavõtt. 

Siret Lepassaar selgitab üldkoosoleku toimumise põhjust ja kirjeldab päevakorda.  

 

Sõnavõtt võeti teadmiseks 

 

2. EKL RKK 2011 aasta tegevusperioodi aruande arutamine ja kinnitamine ning 

tegevusele hinnangu andmine 

Siret Lepasaar annab ülevaate 2011 aastal toimunud tegevustest. EKL RKKl oli 32 liiget 

(seisuga 31.12.2011). Toimus üldkoosolek (25.09.2011), 6 eestseisuse koosolekut, 2 

põhikoolitust (osales kokku 38 inimest), atesteerimisi toimus 7 (8 inimest). Atesteeritud 

ringikorraldajate nimekirjas on  kokku 101 inimest, stazööre on kokku 43 (seisuga 

31.12.2011).  

Ülevaade anti ka 2012 a seni toimunud tegevustest: EKL RKKl on 35 liiget, üldkoosolek 

toimus 23.09.2012, infopäev 24.09.2012,  eestseisuse koosolekuid on senini toimunud 8, 

ringikorraldajate põhikoolitusi 1, atesteerimisi 10 (kokku 12 inimest). 

Atesteeritud ringikorraldajate nimekirjas on  kokku 101 inimest, stazööre on kokku 43. 

 

Otsustati: Tegevusaruanne kinnitati ning RKK eestseisuse tegevust hinnati rahuldavaks.  

 

3. EKL RKK 2013.aasta tegevusplaani koostamine 

Ettepanek: Korraldada 2013 aastal vähemalt 2 ringikorraldajate põhikoolitust, vähemalt 2 

infopäeva, 1 üldkoosolek (septembris 2013) ning vajalikul arvul (vastavalt vajadusele) 

atesteerimisi. 

 

Otsustati: Heaks kiita 2013 aasta tegevusplaan. 

 



4. EKL RKK 2013.aasta eelarvetaotluse koostamine EKL juhatusele saatmiseks 

Ettepanek:  

Ringikorraldajate rinnasiltide tellimiseks 160 € 

infopäevade korraldamiseks 1500 € 

2 põhikoolituse korraldamiseks 500 € 

Kokku: 2160 EUR. 

 

Otsustati: Kinnitada EKL RKK eelarve aastaks 2013. 

 

5. EKL RKK statuuti paranduste tegemine ning parandatud statuudi kinnitamine 

Ettepanek 1: muuta statuuti selliselt, et ringikorraldajad oleksid kõik ühes nimekirjas, 

olenemata nende töökordadest 

Ettepanek 2: jätta statuut selles osas muutmata 

 

Ettepanek nr 1 sai 1 poolthääle, ning ettepanek nr 2 sai 17 poolthäält.  

 

Ettepanek 3: sõnastada punkt 15 järgmiselt: „Ringikorraldajal on õigus saada ürituse 

korraldajatelt eelnevalt kirjalikult kokkulepitud majutust, toitlustust ja tasu. Tasu 

minimaalne suurus on 0,4 EUR iga kataloogi kantud koera eest.“ 

 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

 

Ettepanek 4: sõnastada punkt 16 järgmiselt: “Ringikorraldajal on õigus saada 

korraldajatelt eelnevalt kirjalikult kokkulepitult transpordi kompensatsiooni:  

-ühissõiduki kasutamisel vastavalt esitatud piletitele; 

- isikliku auto kasutamisel minimaalselt 0,2 EUR/km  

 

Ettepanek 5: sätestada isikliku auto kasutamisel transpordi kompensatsiooniks 0,25 

EUR/km 

 

Ettpanek number 4 sai 15 poolthäält ning alternatiivne sõnastus ettepanekus 5 sai 4 

poolthäält. 

 

Ettepanek 6. sõnastada punkt 19 järgmiselt: Ringikorraldajal ja stažööril on õigus esitada 

märgukirju näituse korraldamise, toimkonna töö, kohtuniku käitumise ja näituse 

eeskirjadest kinnipidamise kohta või koera esitaja kohta näituse toimkonnale, EKL RKK 

eestseisusele ja EKL Juhatusele. 

 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt.  

 

Ettepanek 7: kustutada statuudist punkt 27 ning alapunkt 7b. 

 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

 

Ettepanek 8: lisada põhikoolituse programm statuudi lisasse. 

 



Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

 

Otsustati:  

Muuta EKL RKK statuuti järgmiselt:  

a) sõnastada punkt 15 järgmiselt: „Ringikorraldajal on õigus saada ürituse 

korraldajatelt eelnevalt kirjalikult kokkulepitud majutust, toitlustust ja tasu. Tasu 

minimaalne suurus on 0,4 EUR iga kataloogi kantud koera eest.“; 

b) sõnastada punkt 16 järgmiselt: “Ringikorraldajal on õigus saada korraldajatelt 

eelnevalt kirjalikult kokkulepitult transpordi kompensatsiooni:  

-ühissõiduki kasutamisel vastavalt esitatud piletitele; 

- isikliku auto kasutamisel minimaalselt 0,2 EUR/km“; 

c) sõnastada punkt 19 järgmiselt: „Ringikorraldajal ja stažööril on õigus esitada 

märgukirju näituse korraldamise, toimkonna töö, kohtuniku käitumise ja näituse 

eeskirjadest kinnipidamise kohta või koera esitaja kohta näituse toimkonnale, EKL RKK 

eestseisusele ja EKL Juhatusele”; 

d) kustutada statuudist punkt 27 ning alapunkt 7b; 

e) lisada põhikoolituse programm statuudi lisasse;  

 

Saata uus parandatud EKL RKK statuut (LISA 8) edasi EKL juhatusse kinnitamiseks.  

 

6. EKL RKK eestseisuse kinnitamine 

 

Ettepanek: Kinnitada EKL RKK eestseisuse esimeheks Liina Vaher, aseeesimeheks Hedi 

Kumm ja sekretäriks Piret Mölter.  

 

Häältelugemiskomisjoni valiti Siret Lepasaar ja Maire Tõnurist. Häältelugemistulemused: 

6 ei hääletanud, Liina Vaher sai esimehe kandidaadina 11 poolthäält, Hedi Kumm sai 

aseeesimehe kandidaadina 12 poolthäält, Piret Mölter sai sekretäri kandidaadina 11 

poolthäält. Liina Vaher sai sekretäri kandidaadina 1 poolthääle ja Piret Mölter sai 

esimehe kandidaadina 1 poolthääle. 

 

Otsustati: Kinnitada EKL RKK eestseisus järgmises koosseisus: esimees Liina Vaher, 

aseeesimees Hedi Kumm ja sekretär Piret Mölter.  

 

 

7. Muud küsimused 

Ettepanekud:   

1. levitada ringikorraldajate seas infot, et EKL RKK liikmeks astumiseks tuleb teha 

eraldi avaldus (EKL kodulehel, EKL RKK facebooki lehel) 

2. võrdsustada alla 18 aastaste osalemistasu ringikorraldajate koolitusest EKL liikme 

osalemistasuga.  

 

 

 

Koosoleku juhataja:     Koosoleku protokollija: 

Siret Lepasaar     Liina Vaher 


