EESTI KENNELLIIDU NOORTEKOGU ASUTAMISKOOSOLEK
PROTOKOLL
1. novemer 2015.a.
Tallinn, EKL büroo koosolekute saal
Koosolek algas 13:00
Koosolek lõppes 15:00
Koosolekul osaleb 28 EKL Noortekogu asutajaliiget ja 0 külalist.
Osalejate registreerimislehed Lisa 1.
Koosolekut juhatab: Helle Kärdi-Paabo
Koosolekut protokollib: Merike Moldau
Protseduurilised küsimused
Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Kärdi Paabo ja protokollijaks Merike Moldau.
Otsustati ühehäälselt valida juhatajaks Helle Kärdi Paabo ja protokollijaks Merike Moldau.
Ettepanek valida häältelugemiskomisjon koosseisus: Svetlana Pustovalova, Ellada Laduškina, Jelena
Andreva.
Otsustati ühehäälselt valida häältelugemise komisjon koosseisus:
Svetlana Pustovalova
Ellada Laduškina
Jelena Andreva
Päevakord:
1. EKL Noortekogu asutamise otsus
2. EKL Noortekogu Põhimääruse kinnitamine.
3. Eestseisuse valimine
4. Noortekogu tegevuskava ja eelarve kinnitamine
5. Noortekogu eestseisusele ülesannete andmine
6. Logo konkurss
Ettepanek kinnitada päevakord.
Hääletati: poolt 28, vastu ja erapooletuid ei olnud.
1.EKL Noortekogu asutamise otsus
Koosoleku juhataja loeb ette asutamisotsuse.
Ettepanek: otsustada EKL Noortekogu loomine.
Asutamisotsus võeti vastu ühehäälselt, poolt 28 vastu, erapooletuid ei olnud.
Lisa 2. Asutamisotsus
2. EKL Noortekogu Põhimääruse kinnitamine.
Arutelu põhimääruse üle.
Kas 7-aastane Noortekogu liige saab hääletada Noortekogu üldkoosolekul? Jah, saab küll. Hetkel saab
7-aastane EKL liige oma eestkostja/esindaja kaudu hääletada ka EKL üldkoosolekul.
Ettepanek: kinnitada EKL Noortekogu Põhimäärus.
Hääletus: poolt 28, vastu 0, erapooletu 0, ei hääleta 0
Otsustati: Kinnitada EKL Noortekogu Põhimäärus
Lisa 3. Põhimäärus

3. Eestseisuse valimine
Arutelu eestseisuse suuruse üle.
Ettepanekud valida eestseisusesse:
7 liiget
5 liiget
9 liiget
Hääletamine:
Eestseisusesse 7 liiget, poolt 21
Eestseisusesse 5 liiget, poolt 6
Eestseisusesse 9 liiget, poolt 0
Otsustati: moodustada 7 liikmeline eestseisus, sh eestseisuse esimees.
Eestseisusesse esitati järgmised kandidaadid:
Kadi –Liis Säre
Lada Mehikas
Pianka Pärna
Iris Luik
Kristina Tupalskaja
Kristin Tamm
Pilvi Pihlik
Kristi Murel
Triin Vasemägi
Kaisa Eslas
Aleksandra-Daniela Naarits
Külli Ragel
Suulise nõusoleku küsimise käigus ei taandanud ennast ükski eestseisuse kandidaat.
Eestseisuse esimehe kandidaatideks seati üles:
Alexandra-Daniele Naarits
Pilvi Pihlik
Triin Vasemägi
Suulise nõusoleku küsimise käigus taandas ennast: Pilvi Pihlik.
Toimus salajane hääletud, mille tulemused luges ette häältelugemiskomisjoni liige Svetlana
Pustovalova. Eestseisuse esimehe valimise hääletustulemused olid järgmised: Triin Vasemägi 15 häält,
Alexandra-Daniela Naarits – 13 häält.
Eestseisuse esimeheks osutus valituks Triin Vasemägi.
Eestseisuse osutusid valituks:
Pianka Pärna – 20 häält
Iris Luik – 20 häält
Kadi Liis Säre – 19 häält
Lada Mehikas – 19 häält
Kristiina Tupalskaja – 19 häält
Pilvi Pihlik – 19 häält
Vt. häältelugemiskomisjoni protokollid Lisa 4 ja Lisa 5.
4. Noortekogu tegevuskava ja eelarve kinnitamine
Toimus arutelu EKL Noortekogu tegevuskava ja eelarve osas.
2016.a tegevuskavas on planeeritud suvine koolitus-seminar, koerte hoolduse koolitus, minikasvatajakoolitus noortele, koolitajate ja kohtunike koolitus (koostöös teiste EKL allüksuste ja
juhtorganitega). Normatiivdokumentide väljatöötamine.

Ettepanek: kinnitada EKL Noortekogu tegevuskava ja eelarve aastaks 2016.a.
Hääletamine: poolt 27, vastu 0, erapooletu 0, ei hääletanud 1.
Otsustati: kinnitada EKL Noortekogu tegevuskava ja eelarve aastaks 2016.a.
Vt eelarveprojekt Lisa 6
5.Noortekogu eestseisusele ülesannete andmine
Arutelu Noortekogu edasise tegevuse, tööplaani, liikmete, noorte ja piirkondade kaasamise üle.
Esimene ülesanne on äsjavalitud eestseisusel edastada EKL juhatuse kaudu EKL Volinike koosolekule
allüksuse EKL Noortekogu asutamisdokumendid, Põhimäärus ja eelarve aastaks 2016.
Esimesed dokumendid, mis on juba töös: juuniorhändlerite võistluste läbiviimise juhend,
hindamisjuhend, hindamise blankett, registreerimislankett. Juuniorhändlerite teemal koondada info ja
ettevalmistada vajalikud dokumendid juuniorhändlerite kohtunike koolitamiseks ja atesteerimiseks,
samuti (juunior)händlerite koolitajate koolitamise ning atesteerimise programm ja tunnustamise
süsteem.














Kaardistada noortele sobivad koera(spordi)alad, millega tegelemist Noortekogu abil
soodustada ja propageerida. Alustada vajaliku dokumentatsiooni väljatöötamisega, et
võimaldada noortel nende aladega tegeleda ning võistlusi korraldada.
Tegevusalad võiks olla näiteks: agility, canicross, frisby, mäkkejooks, SK, KK, koeratants (sh
tsirkusekoerad), abi- ja teraapiakoerad jne.
Kaardistada need koeratõud, mille kohta oleks juuniorhändleritele koolitusi vaja. Alates tõu
ajaloost, kasutusotstarest ja käitumisest kuni hoolduse ning näituseesituseni. Selliste
koolituste korraldamiseks koostöösuhete loomine tõuühingutega.
Juuniorhändlerite koolituskavaprojekti väljatöötamine. Koolitus peaks endas kätkema koerte
psühholoogiat (käitumine, koolitamine jne), esmaabi, kriisijuhtimist, meeskonnatöö koolitusi
jne.
Korraldada võiks laste/noorte versiooni kasvatajakoolitusest ehk mini-kasvatajakoolituse.
Teha tõuühingutele ettepanek, et kui nad korraldavad oma koolitusi võiksid sellest ka
Noortekogu kaudu noori informeerida ja sinna lubada/kutsuda.
Koolitusele-seminarile võiks kutsuda esinema kasvatajaid, kes oma tõust põhjalikumalt
räägiks. Lisaks võiks olla aretusteemadel põhjalikum koolitus.
Üldine koertega käitumise ja ümberkäimise koolitus.
Noortekogule FB lehe tegemine ja sellele sisu loomine (Iris ja Krsitiina)
Noortekogu kodulehega seotud küsimused.

5. Logo konkurss
Anda eestseisusele ülesanne väljatöötada logo konkurss, mis peaks olema välja kuulutatud hiljemalt
5.jaanuar 2016.a. Auhindadeks võiks olla nt esimesele kolmele osalemine suve-seminaril või mõnel
muul EKL NK koolitusel/seminaril.

Helle Kärdi
Koosoleku juhataja

Merike Moldau
Protokollija

