
Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogu (EKL RKK) erakorraline üldkoosolek 

Koht: Tallinn, Tuisu 2A 

Aeg: 27.04.2014 kell 12.07, lõpp 14.15 

Koosoleku juhataja: Liina Vaher 

Protokollija: Piret Mölter 

Osalejad: Osales 18 EKL RKK liiget (12 kohal ja 6 volitust) ning 1 külaline. Osalejate 

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

Päevakord: 

1. EKL RKK eestseisuse esimehe sõnavõtt. 

2. EKL RKK statuuti paranduste tegemine ning parandatud statuudi kinnitamine. 

3. Muud küsimused. 

Administratiivsed küsimused 

Ettepanek: valida EKL RKK 27.04.2014 üldkoosoleku häältelugejaks Berit Kirs. 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

Otsustati: validaEKL RLL 27.04.2014 üldkoosoleku häältelugejaks Berit Kirs. 

1. EKL RKK eestseisuse sõnavõtt. 

Liina Vaher selgitab erakorralise üldkoosoleku toimumise põhjust ja kirjeldab päevakorda. 

Sõnavõtt võeti teadmiseks. 

2. EKL RKK statuuti paranduste tegemine ning parandatud statuudi kinnitamine. 

Ettepanek 1: sõnastada punkt 14 järgmiselt: „Ringikorraldaja on kohustatud säilitama oma 

ringi näitusetulemusi kirjalikult vähemalt 60 päeva.“ 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

Ettepanek 2: sõnastada punkt 17 järgmiselt: „Tasuna välja makstav summa on minimaalselt 

35 eurot päevas, üle 80 eksponendiga ringis on lisatasu 0,44 EUR iga lisa eksponendi eest. 

Kokkuleppeliselt korraldajatega võib tasu arvestada ka 0,44 EUR iga kataloogi kantud 

eksponendi eest ringis, milles ringikorraldaja töötas.“ 

Ettepanek number 2 sai 17 poolthäält, 1 osaleja ei hääletanud. 

Ettepanek 3: sõnastada punkt 18 järgmiselt: „Kui ringikorraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti, 

peab ürituse korraldaja tagama mitmepäevasel või järjestikustel päevadel toimuvatel näitustel 

majutuse, mis vastaks järgmistele tingimustele: 

- ringikorraldajad on majutatud kahestesse tubadesse; 

- ringikorraldajale peavad olema tagatud normaalsed (soe vesi) pesemistingimused.“ 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 



Ettepanek 4: sõnastada punkt 21 järgmiselt: „Stažööril on õigus saada ürituse korraldajalt 

kulude kompenseerimist ja tingimusi punkt 16 ja 17 alusel, kui ta töötab ringis ringiabilisena 

koos ringikorraldajaga, mitte ei stažeeri.“ 

Kõik osalejas olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

Ettepanek 5: lisada statuuti alapealkiri „Kohustuste rikkumisest tulenevad sanktsioonid“ ja 

sõnastada alapunktid 25 ja 26 järgmiselt: 

25. Kui ringikorraldaja on oma tegevuses eksinud FCI või EKL või EKL 

ringikorraldajate kogu nõuete vastu, siis võib Ringikorraldajate Kogu eestseisus määrata 

ringikorraldajale sanktsiooni. 

26. Sanktsiooniga mittenõustumisel on ringikorraldajal õigus pöörduda EKL 

Ringikorraldajate Kogu üldkoosoleku poole. 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

Ettepanek 6: sätestada, et atesteerimisele pääsemiseks on vajalik koos avalduse ja stažeerimist 

tõendava lehega esitada ainult 1 dokumendifoto. 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

Ettepanek 7: sõnastada punktis 31 alapunkt f järgmiselt: „Atesteerunud ja EKL juhatuse poolt 

ringikorraldajate nimekirja kinnitatud ringikorraldajal on õigus töötõendile, mille saamiseks 

peab ta esitama digitaalsel kujul dokumendifoto EKL RKK eestseisuse esimehele.“ 

Kõik osalejad olid ühehäälselt ettepaneku poolt. 

Otsustati: 

Muuta EKL RKK statuuti järgmiselt: 

a) sõnastada punkt 14 järgmiselt: „Ringikorraldaja on kohustatud säilitama oma ringi 

näitusetulemusi kirjalikult vähemalt 60 päeva.“ 

b) sõnastada punkt 17 järgmiselt: „Tasuna välja makstav summa on minimaalselt 35 eurot 

päevas, üle 80 eksponendiga ringis on lisatasu 0,44 EUR iga lisa eksponendi eest. 

Kokkuleppeliselt korraldajatega võib tasu arvestada ka 0,44 EUR iga kataloogi kantud 

eksponendi eest ringis, milles ringikorraldaja töötas.“ 

c) sõnastada punkt 18 järgmiselt: „Kui ringikorraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti, peab 

ürituse korraldaja tagama mitmepäevasel või järjestikustel päevadel toimuvatel näitustel 

majutuse, mis vastaks järgmistele tingimustele: 

- ringikorraldajad on majutatud kahestesse tubadesse; 

- ringikorraldajale peavad olema tagatud normaalsed (soe vesi) pesemistingimused.“ 

d) sõnastada punkt 21 järgmiselt: „Stažööril on õigus saada ürituse korraldajalt kulude 

kompenseerimist ja tingimusi punkt 16 ja 17 alusel, kui ta töötab ringis ringiabilisena 

koos ringikorraldajaga, mitte ei stažeeri.“ 

e) lisada statuuti alapealkiri „Kohustuste rikkumisest tulenevad sanktsioonid“ ja sõnastada 

alapunktid 25 ja 26 järgmiselt: 



25. Kui ringikorraldaja on oma tegevuses eksinud FCI või EKL või EKL 

ringikorraldajate kogu nõuete vastu, siis võib Ringikorraldajate Kogu eestseisus 

määrata ringikorraldajale sanktsiooni. 

26. Sanktsiooniga mittenõustumisel on ringikorraldajal õigus pöörduda EKL 

Ringikorraldajate Kogu üldkoosoleku poole. 

f) sätestada, et atesteerimisele pääsemiseks on vajalik koos avalduse ja stažeerimist 

tõendava lehega esitada ainult 1 dokumendifoto. 

g) sõnastada punktis 31 alapunkt f järgmiselt: „Atesteerunud ja EKL juhatuse poolt 

ringikorraldajate nimekirja kinnitatud ringikorraldajal on õigus töötõendile, mille 

saamiseks peab ta esitama digitaalsel kujul dokumendifoto EKL RKK eestseisuse 

esimehele.“ 

 

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

 

3. Muud küsimused. 

Ettepanekud: 

1. töötada välja sanktsioonide määramise kord järgmiseks korraliseks üldkoosolekuks; 

2. korraldada jaanuaris-veebruaris 2015 infopäev (mitte EKL büroo ruumides); 

3. kodulehele panna üles meeldetuletus CACIBi jagamise kohta. 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:       Koosoleku protokollija: 

Liina Vaher        Piret Mölter 


