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1. Kadi Randoja avaldus 

Juhatuse liige Kadi Randoja esitas 22.09.2019 ühingu juhatusele avalduse, sooviga astuda juhatuse 

liikme kohalt tagasi seoses Eestist ära kolimisega. 

Juhatus otsustas: Kadi Randoja avaldus rahuldada 

 

2. Soovituslikud aretusreeglid 

Eestis puuduvad Nova Scotia retriiveritele ametlikud aretusreeglid, kuid sündinud pesakondi ja 

kutsikaid on palju. Soome Nova Scotia Retriiverite tõuühingul on lisaks ametlikele aretusreeglitele ka 

ühingu poolt vastu võetud soovituslikud aretusreeglid.  

Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku teha samasugused soovituslikud aretusreeglid ka Eesti Nova 

Scotia retriiverite tõuühingule.  Soovitsulikke aretusreegleid ei pea EKL’iga kooskõlastama. 

Soovituslikke aretusreegleid peavad ühingu liikmed järgima. Vajalik teha täiendus ka 

eetikakoodeksisse. 

Juhatus otsustas: Riin Kooli-Kõnnussaar koostab soovituslikud aretusreeglid ja esitab need juhatusele 

vastu võtmiseks.  Janar Tüür lisab need kodulehele ja liikmete listi ning teeb täienduse ühingu 

eetikakoodeksisse. 

 

3. Ühingu liikmete harrastused 

Janar Tüür tegi ettepaneku uurida ühingu liikmetelt, milliste harrastuste/treeningutega tegeletakse, 

lisaks ka saavutused võistlustel/eksamitel. Viimati uurisime harrastuste kohta 2017 aastal ja 



vahepeal on ühingu liikmeskond suurenenud. Riin Kooli-Kõnnussaar arvas, et oluline on välja tuua 

just töö poole mitmekesisust, näituste puhul ainult tähtsamad tulemused. 

Juhatus otsustas: Janar Tüür uurib ühingu liikmete grupis harrastuste/tulemuste kohta. Omanike 

nõusolekul avaldame saadud info ühingu Facebooki ja/või kodulehel. 

 

4. Juhatuse liikme kulude kompenseerimine 

Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku hakata kompenseerima juhatuse liikmete sõidukulusid, juhul 

kui juhatuse liige sõidab kohale spetsiaalselt juhatuse koosoleku jaoks. Pigem saavad need olema 

erandlikud juhud kuna siiamaani on juhatuse koosolekud peetud koos muude üritustega. Janar Tüür 

tegi ettepaneku arvestada sõidukulu vastavalt läbitud kilomeetritele, sõiduki kütusekulule ja kütuse 

hinnale. 

Juhatus otsustas: Juhatuse liikme kulude kompenseerimise ettepanek vastu võetud, kehtima hakkab 

koheselt. Kompensatsiooni saamiseks on vajalik täita kuluaruanne ja esitada kütusetsekk. 

 

5. 2020. aasta üritused ja koolitused 

Riin Kooli-Kõnnussaar tegi ettepaneku kevadpäeva aeg ja toimumiskoht varakult paika panna. 

Mõistlik oleks nagu alati teha kevadpäev ja üldkoosolek koos. Kevadpäev võiks toimuda aprillis või 

mais. Kohana võiks mõelda uuesti Kumna mõisa. Lisaks heale parkimisele, kinnisele territooriumile, 

suurele pargialale on ka olemas koosoleku pidamise ruum ning kohvik.  

Arutleti ka talvematka ja suvepäeva korraldamist. Need üritused on järjest populaarsemaks 

muutmas nii ühingu liikmete kui huviliste hulgas, kes tulevad tollerite kohta infot koguma. 

Riin kooli-Kõnnussar tegi ettepanku mõelda retriiverite mitteametlike tõukatsete korradamise peale. 

Retriiverite tõukatseid toimub vähe ning mitteametlikke veel eriti. Inimeste huvi mitteametlike 

katsete vastu on aga suur. Paljud tahavad enne ametlikule katsele minemist tulla proovima ning 

saada nii endale kui koerale kogemusi. 2019 aastal toimus ainult üks mitteametlik katse ja kolm 

ametlikku katset. Mitteametlikke katseid ei pea EKL’iga kooskõlastama ja nad ei vaja suurt 

ettevalmistust. Kuna osaleda saavad kõik retriiveri omanikud võiks see olla ka ühingule väike 

tuluallikas. Suuri summasid sellega küll ei teeni.  

Janar Tüür andis ülevaate päästekoerte (IPO-R) eksamitest. Neid toimub samuti üsna vähe ja osaleda 

soovijad ei pääse sageli eksamile, lisaks on viimasel ajal Eesti eksamitel olnud osalejaid ka Soomest, 

Lätist ja Venemaalt. Pärnu päästekoerte grupil, kuhu kuulub ka Janar Tüür, oleks huvi kevadel eksam 

sooritada ja seda võiks teha ENSRTÜ alt. Samuti napib Eestis väljundeid jäljega tegelevatele 

koerasportlasele. Mitteametlikke võistlusi on aastas vaid kaks kuid osalejate huvi suur.  

 

Juhatus otsustas:  

2020. aasta alguses avalikustame ühingu kevadpäeva ja üldkoosoleku toimumisaja.  

Jätkame talvematka ja suvepäeva traditsiooni.  

2020.a kevadel võtame plaani retriiverite mitteametliku tõukatse korraldamise.  

Juhatuse poolt nõusolek vajadusel korraldada pääste- või jäljeeksam. 

 

 



 

6. Tatjana Zamorskaja osalemine FCI retriiverite komisjonis 

Riin Kooli-Kõnnussaar andis ülevaate Tatjana Zamorskaja (ERTÜ ja EKRÜ juhatuse liige) soovist 

osaleda FCI retriiverite komisjonis. Selleks on vaja kõikide retriiverite tõuühingute nõusolekut.  

Juhatus otsustas: ENSRTÜ toetab Tatjana Zamorskaja osalemist FCI retriiverite komisjonis, kuid ei 

osale kulude katmises. 


