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Üldkoosoleku algus 18:10, üldkoosoleku lõpp 19:15 
 
Kohal 11 liiget, neist 3 volitusega. 
 
 
Päevakord: 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine 
2.  Päevakorra kinnitamine 
3.  ETÜ juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne  
4.  Revisjonikomisjoni aruanne 
5.  ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine 
6. Juhatuse liikme tagasikutsumine seoses tähtaja saabumisega 
7. Juhatuse liikmete valimine 
8. Erivärviliste yorkshire`i  terjerite (biewer, biro, chocolate, golddust, adda, sable, blue diamond 

jm) mitte-FCI tõuna tunnustamise arutelu 
9. Muud küsimused 

 
 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häälte arvestaja valimine 
 
Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Margot Oder, protokollijaks Rita Annus, häältelugejaks Rita 
Annus. 
 
Poolt: 11; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: valida koosoleku juhatajaks Margot Oder, protokollijaks Rita Annus, häältelugejaks Rita Annus 
 

2.  Päevakorra kinnitamine 
 
Ettepanek kinnitada päevakord üldkoosoleku kutses toodud kujul. 
 
Poolt: 11; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: Kinnitada päevakord üldkoosoleku kutses toodud kujul. 
 

3.  ETÜ juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne  
 
Margit Välk tutvustab juhatuse tegevusaruannet ja raamatupidamisaruannet. Hoolimata raskest 
aastast (COVID) suutis ühing jätkata ajakirja väljaandmisega, toimusid ka näitused ning aasta tulem on 
positiivne. 
 
Ettepanek võtta teadmiseks juhatuse tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne. 
 
Poolt: 11; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: võtta teadmiseks juhatuse tegevusaruanne ja raamatpidamisaruanne. 
 



4.  Revisjonikomisjoni aruanne 
 
Mihhail Knut tutvustab revisjonikomisjoni aruannet. Revisjon tutvus raamatupidamise 
dokumentidega, näituse aruannetega ning olulisi leide ei esinenud. Revisjonikomisjon teeb 
ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.  
 
Ettepanek võtta teadmiseks revisjonikomisjoni aruanne. 
 
Poolt: 11; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: võtta teadmiseks revisjonikomisjoni aruanne. 
 

5.  ETÜ majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Margit Välk tutvustab majandusaasta aruannet. Ettepanek kinnitada majandusaasta aruanne. 
 
Poolt: 11; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne. 
 

6. Juhatuse liikme tagasikutsumine seoses tähtaja saabumisega 
 
Saabunud on Anneli Tammik’u tähtaeg juhatuse liikmena. Anneli Tammik on nõus juhatuse liikmena 
jätkama. Ettepanek mitte kutsuda Anneli Tammiku’t tagasi, kuna ta on valmis juhatuses jätkama. 
 
Poolt: 11; Vastu: 0; Erapooletuid:0 
 
Otsus: mitte kutsuda Anneli Tammik’ut tagasi. 
 

7. Juhatuse liikmete valimine 
 
Punkti 6 arutelu jätkuna ettepanek valida Anneli Tammik juhatuse liikmeks uueks 3-aastaseks 
perioodiks, so kuni 10. juuni 2024. 
 
Poolt: 11; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: valida Anneli Tammik juhatuse liikmeks kuni 10. juunini 2024. 
 

8. Erivärviliste yorkshire`i  terjerite (biewer, biro, chocolate, golddust, adda, sable, blue 
diamond jm) mitte-FCI tõuna tunnustamise arutelu 

 
ETÜ liige Urve Arukaevu esitleb ettepanekut biewer terjeri mitte-FCI tõuna tunnustamiseks ja teeb 
ettepaneku keskenduda arutelus ainult biewer terjerile, st mitte laiendada arutelu kõikidele 
võimalikele yorkshire`i  terjeri värvikombinatsioonidele.  
 
Hääletati ettepanekut arutada ainult biewer terjeri tunnustamise küsimust. Poolt: 11; Vastu: 0, 
Erapooletuid: 0 
 
Jätkus arutelu biewer terjeri mitte-FCI tõuna tunnustamise üle. U. Aruakaevu kirjeldab tõu 
tunnustamise olukorda maailmas. Mitte-FCI tõuna tunnustatakse põhjamaades, Venemaal, mitmetes 
Ida-Euroopa riikides. Põhjamaades 3. rühma koosseisus, mitmetes riikides 9. rühma koosseisus. Aretus 



tugineb yorkshire`i terjeril, kuid sellesse on lisatud peamiselt malta bichoni, aga ka siiditerjerit, parson 
russell`i terjerit. Arutelu käigus märgitakse, et ka yorkshire`i terjer on päritolumaal seltsikoerte rühmas 
(toy) ning et terjerirühma uue tõu lisamise eeldus peaks esmalt olema terjeri kui töökoera aretus. 
Nenditakse, et biewer terjeril võib küll olla säilinud teatud terjerlikke omadusi, kuid aretustöö peamine 
eesmärk on seltsikoera loomine. M. Knut informeerib, et Eesti Kennelliit on alustanud tõu 
tunnustamiseks vastava korra väljatöötamist. A. Kabur märgib, et esimene samm tõu tunnustamisel 
peaks olema päritolumaal tunnustamine. 
 
Arutelu käigus kujunes ettepanek otsustada, et kui EKL tunnustab biewer terjerit mitte-FCI tõuna, siis 
võiks see tõug kuuluda 9. rühma koosseisu (so mitte 3. rühma koosseisu). 
 
Poolt 10; Vastu: 0; Erapooletuid: 1 
 
Otsus: Kui EKL tunnustab biewer terjerit mitte-FCI tõuna, siis võiks see tõug kuuluda 9. rühma 
koosseisu. 
 

9. Muud küsimused 
 
A. Kabur kirjeldab EKL aasta koera konkursi statuudist tulenevat ebavõrdset olukorda ja teeb 
ettepaneku teha EKL-ile ettepanek statuudi muutmiseks. 
 
EKLi kehtiva “Eesti edukaimate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuudi” punkti 10 
kohaselt arvestatakse punkte juuniorkoerte, veterankoerte, kasvataja- ja järglaseklasside konkursil 
konkreetsel võistluspäeval osalevate koerte arvu järgi, teistel kogu näitusel osalevate koerte arvu järgi. 
Senine praktika näitab, et koeri ei ole mitmepäevasele näitusele kuidagi võimalik võrdselt jagada, selle 
jaotuse tingivad mitmed objektiivsed, mittemuudetavad asjaolud nagu kohtunike pädevused, rühma 
ja tõu registreerunud koerte arv, ringide arv jne.  Registreerija ei saa valida, millisel päeval ta sooviks 
osaleda ning tema osalemispäev sõltub ainult sellest, millisele päevale tema tõug on osalema 
määratud. Oluline on seegi, et näitusepäeva järgi määratakse punkte ainult juunioritele, veteranidele 
ning kasvataja- ja järglaseklassidele. Selline eristamine põhjustab ebavõrdse kohtlemise. 
 
Arutelu tulemusel tehti ettepanek, teha EKLile ettepanek muuta kõnealuse statuudi punkti 10 nii, et 
kõikidele klassidele arvestataks punkte näitusele registreeritud koerte arvu järgi, mitte näitusepäevale 
määratud koerte arvu järgi. 
 
Poolt: 11; Vastu: 0; Erapooletuid: 0 
 
Otsus: Volitada ETÜ juhatust tegema EKL’ile ametlik ettepanek “Eesti edukaimate näitusekoerte ja -
koerakasvatajate konkursi statuudi” punkti 10 muutmiseks nii, et kõikides klassides arvestataks 
punkte kogu näitusel osalevate koerte arvu järgi. 
 
 
 
Allkirjastatud digitaalselt     Allkirjastatud digitaalselt 
Margot Oder       Rita Annus 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


