
14.12.2017 EKL NK üldkoosolek 
 
Toimumise koht ja aeg: Tallinn, Nõmme Loodusmaja, Õie 14 
Algus kell: 19.31 
Lõpp kell: 20.50 
Osalesid: Külli Ragel, Pilvi Pihlik, Kadi-Liis Säre (volitus Pilvi Pihlik), Kristine Maria 
Siitan (volitus Külli Ragel), Lada Mehikas 
Külalised: Piret Rosumovski (EKL juhatus), Kristiina Raadik, Mari-Liis Koomer 
Koosolekut juhatas: Külli Ragel 
Protokollis: Pilvi Pihlik 
 
PÄEVAKORD: 
1. EKL noortekogu põhimääruse kinnitamine. 
2. EKL noortekogu eestseisuse valimised. 
 
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine  
 
Ettepanek: Määrata koosoleku juhatajaks Külli Ragel ja protokollijaks Pilvi Pihlik.  
 
Hääletamine:  
poolt – 5  
vastu – 0  
erapooletu – 0  
ei hääletanud – 0 
 
Otsus: Määrata koosoleku juhatajaks Külli Ragel ja protokollijaks Pilvi Pihlik. 
 
Häältelugemiskomisjoni valimine 
 
Ettepanek: valida häältelugemiskomisjon üheliikmelisena, hääletelugemiskonisjoni 
liikmeks Piret Rosumovski. 
 
Piret Rosumovskilt saadud suuline nõusolek. 
 
Hääletamine:  
poolt – 5  
vastu – 0  
erapooletu – 0  
ei hääletanud – 0 
 
Otsus: Kinnitada häältelugemiskomisjoni üheliikmelisena, häältelugemiskomisjoni 
liikmeks Piret Rosumovski.  
 
EKL NK 14.12.2017 üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 



 
Ettepanek: kinnitada EKL NK 14.12.2017 üldkoosoleku päevakord järgnevalt:  
1. EKL noortekogu põhimääruse kinnitamine. 
2. EKL noortekogu eestseisuse valimised. 
 
Hääletamine:  
poolt – 5  
vastu – 0  
erapooletu – 0  
ei hääletanud – 0 
 
Otsustati: kinnitada EKL NK 14.12.2017 üldkoosoleku päevakord järgnevalt:  
1. EKL noortekogu põhimääruse kinnitamine. 
2. EKL noortekogu eestseisuse valimised. 
 
1. EKL noortekogu põhimääruse kinnitamine 
 
Ettepanek: Piret Rosumovski teeb ettepaneku muuta põhimääruses olevate punktide 
p 2.1.5; p 2.1.6; p 2.1.7; p 2.1.8; p 2.1.10; p 6.4.1; p 6.10.3; p 6.10.6; p 6.12; 
sõnastust. Ühtlasi lisada punktid p 4.2.5 ja p 6.10.2. Pilvi Pihliku ettepanek muuta 
punktide p 3.1 ja p 6.1 sõnastust ja vanust; p 6.4, p 6.11 sõnastust. Eemaldada 
põhikirjast p 6.1 EKL NK eestseisuse esimees on täisealine;. Ühtlasi ülevaadata 
põhimääruses olevate punktide numeratsioon. Muid ettepanekuid põhimääruse 
muutmise osas ei tekkinud. 
 
Hääletamine:  
poolt – 5  
vastu – 0  
erapooletu – 0  
ei hääletanud – 0 
 
Otsus: muuta põhimääruses olevate punkte järgmiselt: p 2.1.5 osaleb 
(juunior)händlerite koolitajate ja -kohtunike baas- ja täiendkoolituste korraldamisel; p 
2.1.6 teeb ettepanekuid (juunior)händlerite koolitajate ja -kohtunike  reglementide 
välja töötamiseks; p 2.1.7 abistab (juunior)händlerite koolitajaid ja -kohtunikke nende 
tegevuses, koostöös näitusekorraldajatega; p 2.1.8 propageerib koeraharrastust kui 
positiivset elustiili noorte seas (koolides, lasteaedades, erinevatel üritustel); p 2.1.10 
teeb võimalusel koostööd teiste riikide sõsarorganisatsioonide ja teiste 
noorteorganisatsioonidega; p 6.4.1, uues põhimääruses punkt 6.3.1 Kiireloomuliste 
otsuste vastuvõtmiseks võib eestseisus teha otsuse ka koosolekut kokku kutsumata. 
Eestseisuse esimees saadab e-kirjaga eestseisuse liikmetele otsuse teksti, määrab 
vastamistähtaja (kuupäev ja kellaaeg) perioodi. Otsus on vastu võetud, kui selle 
poolt on hääletanud kirjalikult (paberkandjal või digiallkirjaga) 100% eestseisuse 
liikmetest. EKL NK eestseisuse esimees vormistab otsuse vastuvõtmise või 



mittevastuvõtmise protokolli, mis avaldatakse koheselt EKL NK allüksuse kodulehel; 
p 6.10.3, uues põhimääruses punkt p 6.9.3 üldkoosolekul vastuvõetud otsuste 
elluviimise juhtimine; p 6.10.6, uues põhimääruses p 6.9.7 EKL NK tegevust 
puudutavate EKL NK juhendite ja normatiivdokumentide koostamine, üldkoosolekule 
esitamine ja kinnitatud dokumentide edastamine EKLi juhatusele ja/või EKL volinike 
koosolekule; p 6.12; sõnastust. Eemaldada punkt 6.1 EKL NK eestseisuse esimees 
on täisealine;. Ühtlasi lisada punktid p 4.2.5 suhtlema viisakalt ja teisi austavalt kõigi 
teiste liikmetega; ja p 6.10.2, uues põhimääruses p 6.9.2 kasutada eelarvelisi ja muid 
rahalisi vahendeid vaid põhimäärusest tulenevate eesmärkide täitmiseks. Muuta 
punkti p 6.1 sõnastust ja vanust järgnevalt: p 6.1 EKL NK eestseisuse liikmed on 
vähemalt 18-aastased; p 6.4, uues põhimääruses p 6.3 Eestseisuse koosoleku 
kutsub kokku EKL NK esimees või tema puudumisel aseesimees vähemalt üks kord 
kvartalis; p 6.11 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib EKL NK-d eestseisuse esimees 
või tema puudumisel aseesimees koos teiste eestseisuse liikmetega; sõnastust. 
 
2. EKL noortekogu eestseisuse valimised 
 
Ettepanek: Valida eestseisus kolmeks aastaks ning kolmeliikmeline. Muid 
ettepanekuid ei tulnud. 
 
Hääletamine:  
poolt – 5  
vastu – 0  
erapooletu – 0  
ei hääletanud – 0 
 
Otsus: Valida eestseisus kolmeks aastaks ning kolmeliikmeline. 
Eestseisuse kandidaadid:  
 
Pilvi Pihlik  
 
poolt – 4  
 
Lada Mehikas  
 
poolt – 5  
 
Külli Ragel 
 
poolt – 3 
 
Häältelugemiskomisjoni,  Piret Rosumovski, kokkuvõte hääletustulemustest:  
Lada Mehikas – 5 poolt häält 
Pilvi Pihlik – 4 poolt häält 



Külli Ragel – 3 poolt häält 
 
Hääletus tulemustest tulenevalt on eestseisus valitud kolme liikmeline. Liikmeteks 
Lada Mehikas, Pilvi Pihlik ja Külli Ragel. 
 
2.1 EKL noortekogu esimehe valimine 
 
Esimehe kandidaadid: Pilvi Pihlik nõustus kandideerimisega, Külli Ragel nõustus 
kandideerimisega ja Lada Mehikas võttis kandidatuuri maha. 
 
Häältelugemiskomisjoni,  Piret Rosumovski,  kokkuvõte hääletustulemustest:  
Külli Ragel – 3 poolt häält 
Pilvi Pihlik – 2 poolt häält 

 
Valituks osutus Külli Ragel. 
 
Pilvi Pihlik tegi taandamise eestseisuse liikmeks olemisest, kell 20.39, 14.12.2017 
 
Telefoniküsimus Kristiine Maria Siitanile, helistajaks Külli Ragel, eestseisusesse 
astumiseks ning aseesimeheks saamiseks. Kristiine Maria Siitan loobub 
pakkumisest. 
 
Ettepanek eestseisuse kolmandaks liikmeks saamiseks tehti Jane Evertile, Külli 
Rageli poolt. Kellele tehti telefoni teel pakkumine eestseisusesse astumiseks, ning 
aseesimeheks saamiseks. 
 
Ettepanek: Valida eestseisuse liikmeks ja eestseisuse aseesimeheks Jane Evert. 
 
Hääletamine:  
poolt – 4 
 
Häältelugemiskomisjoni,  Piret Rosumovski,  kokkuvõte hääletustulemustest:  
Jane Evert – 4 poolt häält 
Kell: 20.50, 14.12.2017 
 
Otsus: Valida eestseisuse liikmeks ja eestseisuse aseesimeheks Jane Evert. 
 
Koosoleku lõpp 20.50, 14.12.2017 
 
 
Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 
Külli Ragel       Pilvi Pihlik
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/  


