
EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll            

Tallinn                                                                         13.04.2019 nr 3/2019 

Algus kell 15.00, lõpp kl 16.30 

Osalesid: Marit Altmets, Annika Valberg, Jana Vatsel,  

Juhatas: Marit Altmets 

Protokollis: Annika Valberg 

Päevakorras: 
  

1. EJRTÜ-le 10.04.2019 saabunud taotluse Aasta JRT konkursi tulemuste tühistamiseks ja 

tõuühingusse kuuluvate koerte nimekirja väljastamiseks arutelu. 

2. Aasta russelli konkursi eeskirjade sõnastuse täiendamine. 

  

  
1.Taotleja esindaja hinnangul (väljavõte taotlusest):  

… pole „Aasta JRT konkursi“ hindamisel olnud läbipaistvat hindamissüsteemi, kus oleks ära 

näidatud nominentide punktisummad, mida iga omanik on võimeline juba enne järjestuse 

avalikustamist ise kokku arvutama ja kontrollima. Usaldatud juhatuse erapooletust ja ausust. 

Tõuühingul on võimalus ühingusiseselt läbiviidavate konkurside eeskirju muuta ja täiendada, 

olles sellest enne uue arvestusaasta algust teavitanud liikmeid, sest ka antud liiki konkursid 

peaksid olema ausad ja eeskirjad üheselt arusaadavad. Tähtis on tagada aus ja õiglane 

konkursi tulemuste hindamine ning kõigi liikmete erapooletu ja võrdne kohtlemine. Kuna 

EJRTÜ on „Aasta JRT 2018“ konkursi tulemuste hindamisel eiranud enda poolt kehtestatud 

konkursi eeskirja ning teinud hulgaliselt arvutusvigu, teen ettepaneku kohtuvälise lahendi 

leidmiseks, tühistada „Aasta JRT 2018“ konkursi tulemused, sest Eeskirjade kontrollimatu 

rikkumine ei tohiks muutuda tavaks. Eksimine on inimlik, kuid selle eitamine väär.  

Ülaltoodule tuginedes taotlen: 

1.      Tühistada „Aasta JRT 2018“ konkursi tulemused; 

2.      Väljastada Eesti Jack Russell Terjerite tõuühingusse kuuluvate koerte nimekiri. 

  

EJRTÜ juhatuse otsus vastata taotlusele: 

Vastus taotluse esimese punkti osas:  EJRTÜ on mittetulundusühing, mitte haldusorgan, ega 

täida avaliku halduse ülesandeid mh aastakonkursside kaudu. Ei puutu asjasse, kuidas EJRTÜ 



korraldatud konkursi eeskirju võiksid tõlgendada EKL või mõne teise organisatsiooni 

esindajad. Samuti juhime teie tähelepanu asjaolule, et oma kirjas olete kirjeldanud arvamust 

agilitypunktide arvestuse kohta kõrgemasse võistlusklassi üleminekuks, mis EJRTÜ konkursi 

puhul ei ole asjasse puutuv. EJRTÜ on Aasta Russelli konkursi punktiarvestust pidanud 

aastast aastasse ühetaoliselt - vastavalt konkursi eeskirjale. Kuna konkursi tulemuste välja 

selgitamisel on järgitud konkursi eeskirja, siis ei ole alust EJRTÜ Aasta JRT konkursi tulemusi 

kehtetuks tunnistada. 

Vastus taotluse teise punkti osas: EJRTÜ-l ei ole tõuühingusse kuuluvate koerte nimekirja. 

Koerte andmed, kelle omanikud on andnud vastava loa ja on oma koerast meile teada 

andnud,  on leitavad meie kodulehelt. 

  

2.EJRTÜ juhatus täiendab vajadusel Aasta Russelli eeskirjade sõnastust perioodi jooksul. 

 

Koosoleku juhataja:                                                     Protokollija: 
Marit Altmets                                                              Annika Valberg 
/allkirjastatud digitaalselt/                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 
 


