
EESTI HOBUSEKASVATAJATE SELTS 

EESTI HOBUSE KASVATAJATE HARUSELTSI  ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA 

OTSUSED 

 

Eesti Hobusekasvatajate Selts, registrikood 80083431, asukoht Pärnu mnt. 13, Tori alevik, Tori vald, 

Pärnu maakond, 86801 (edaspidi EHS), eesti hobuse kasvatajate haruseltsi (edaspidi Haruselts) 

üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek) toimus 02.11.2014. a algusega kell 13:00, Virtsu lasteaias 

aadressil Pargi tn 5, Virtsu  alevik, Hanila vald,  Lääne maakond. 

 

Üldkoosoleku toimumisest teavitati Haruseltsi liikmeid EHS Põhikirja punkti 4.1.4.2) kohaselt 

24.10.2014. a e-kirja teel ja  avaldati kutse  EHS kodulehel.    

 

Käesoleva Üldkoosoleku protokolli lisaks oleva Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt 

registreerus Üldkoosolekule 52 Haruseltsi liiget (protokolli lisa nr 1). Üldkoosolek oli 

otsustusvõimeline.  

 

Sissejuhatavas osas kõneles Aili Kirst, kes pani koosolekul osalejatele südamele kõigile 

kombekohast ja viisakat käitumist, aegadest paremini kinnipidamist ning soovis lõpuks, et 

järjest enam haruseltsi liikmeid hakkaksid osavõtma koosolekutest. 

 

Madis Noor kuulutas koosoleku alanuks ning palus osalejate seast nimetada Üldkoosoleku 

juhataja kandidaate. Saalist pakuti välja Aarne Lember ja Imre Sams. Aarne Lember ja Imre 

Sams annavad suuliselt oma nõusoleku olemaks Üldkoosoleku juhataja. 

 

Madis Noor  paneb hääletusele valida Üldkoosoleku juhatajaks Aarne Lember. 

 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 17 häält 

 

Madis Noor  paneb hääletusele valida Üldkoosoleku juhatajaks Imre Sams. 

 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 25 häält 

 

Enamus häältega valiti koosoleku juhatajaks Imre Sams 

 Otsus on vastuvõetud 

 

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 

 

 

Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku valida protokollijaks Liina Lasn. Liina Lasn annab suuliselt 

nõusoleku olemaks Üldkoosoleku protokollija. Saalist tehakse ettepanek valida protokollijaks Tiiu 

Toots. Tiiu Toots annab suuliselt nõusoleku olemaks Üldkoosoleku protokollija. Saalist tehakse 

ettepanek valida protokollijaks Pirjo Jakovski. Pirjo Jakovski taandab ennast. 

 

 

Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele valida Üldkoosoleku protokollijaks Liina Lasn. 

 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 23 häält 

 



Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele valida Üldkoosoleku protokollijaks Tiiu Toots. 

 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 23 häält 

 

Üldkoosoleku juhataja selgitab, et vastavalt Mittetulundusühingute seadusele tuleb häälte võrdse 

jagunemise korral heita liisku. Seepeale Tiiu Toots taandas enda kandidatuuri. 

 

Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele valida Üldkoosoleku protokollijaks Liina Lasn. 

 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 46 häält 

vastu 0 häält 

erapooletu 0 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 

 

Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku valida häältelugemiskomisjon 2-liikmelisena Pirjo Jakovski ja 

Priidik Tikk. Pirjo Jakovski ja Priidik Tikk annavad suuliselt oma nõusolekud olemaks Üldkoosoleku 

häältelugemiskomisjoni liikmed.  

 

Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele valida häältelugemiskomisjon 2-liikmelisena 

koosseisus Pirjo Jakovski ja Priit Tikk. 

 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 46 hääl 

vastu 0 häält 

erapooletu 0 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 

 

Üldkoosoleku juhataja teeb teatavaks Üldkoosoleku päevakorra: 

1.   Haruseltsi autonoomsus. Üllar Laid 

2.   Ülevaade tunnustuse saanud sugutäkkudest, vanemate täkkude paiknemine ning      gen. 

ekspertiiside ja tõuraamatu kannete probleemidest. Andres Kallaste 

3.   2015.a. eelarve. Tiiu Toots 

4.   Üritused eesti tõugu hobustele, Eesti Hobune Spordis 2014.  Anu Matsoo 

5.   EH  haruseltsi juhatuse liikmete tagasikutsumine. On laekunud tagasiastumisavaldused Anu 

Matsoolt, Helin Kurisoolt, Madis Noorelt, Aarne Lemberilt. 

6.   Haruseltsi juhatuse liikmete määramine. Kandidaatide ettekanded oma visioonist haruseltsi 

juhatuses. 

7.   Haruseltsi esindajate määramine EHS juhatuse liikmeteks. 

8.   Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine ja uue määramine. 

 

Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Üldkoosoleku päevakord. 

 

Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele Üldkoosoleku päevakorra kinnitamise. 

 

Hääletamise tulemused: 



hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 48 häält 

vastu 0 häält 

erapooletu 0 häält 

 Otsus on vastuvõetud 

 

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 

 

Päevakorra punkt 1: Haruseltsi autonoomsus. Üllar Laid 

 

 

Üllar Laid esitab ettekande Haruseltsi autonoomsusest. (Protokolli Lisa 2.) Toimub arutelu ja 

küsimustele vastamine.  

 

Hääletamist ei toimunud. 

 

Eriarvamusi ei esitatud. 

 

Päevakorra punkt 2: Ülevaade tunnustuse saanud sugutäkkudest, vanemate täkkude 

paiknemine ning gen. ekspertiiside ja tõuraamatu kannete probleemidest. Andres 

Kallaste 
 

Andres Kallaste esineb ettekandega. (Protokolli Lisa 3.) Toimub arutelu ja küsimustele vastamine.  

 

Hääletamist ei toimunud. 

 

Eriarvamusi ei esitatud. 

 

Tiiu Toots ja Anu Matsoo paluvad ära vahetada nende ette kantavate päevakorra punktide järjekord. 

Üldkoosolekul ei olnud sellele vastuväiteid. Hääletamist päevakorra punktide järjekorra muutmiseks ei 

nõutud.  

 

Päevakorra punkt 4: Üritused eesti tõugu hobustele, Eesti Hobune Spordis 2014.  Anu 

Matsoo 

Anu Matsoo esineb ettekandega. (Protokolli Lisa 4.) Toimub arutelu ja küsimustele vastamine.  

 

Hääletamist ei toimunud. 

 

Eriarvamusi ei esitatud. 

 

Päevakorra punkt 3:  2015.a. eelarve. Tiiu Toots 
Tiiu Toots esineb ettekandega. (Protokolli Lisa 5.) Toimub arutelu ja küsimustele vastamine.  

 

Madis Noor teeb ettepaneku, et uus Haruseltsi juhatus teeks ettepaneku EHSi juhatusele, et 

35% eesti tõugu hobustele jõudluskontrolli eest saadavatest rahadest moodustuks Haruseltsi 

eelarve, ning see kantaks eraldi kontole. 

Anu Matsoo teeb ettepaneku, et uus Haruseltsi juhatus teeks ettepaneku EHSi juhatusele , et 

50% eesti tõugu hobustele jõudluskontrolli eest saadavatest rahadest moodustuks Haruseltsi 

eelarve, ning see kantaks eraldi kontole. 

Üldkoosoleku juhataja  paneb hääletusele Madis Noore ettepaneku. 



 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 33 häält 

 

Üldkoosoleku juhataja  paneb hääletusele Anu Matsoo ettepaneku. 

 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 14 häält 

 

Enamus häältega otsustati, et uus Haruseltsi juhatus teeb ettepaneku EHSi juhatusele, et 35% 

eesti tõugu hobustele jõudluskontrolli eest saadavatest rahadest moodustuks Haruseltsi 

eelarve, ning see kantaks eraldi kontole. 

 

 Otsus on  vastuvõetud 

 

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 

 

Päevakorra punkt 5:  EH haruseltsi juhatuse liikmete tagasikutsumine. On laekunud 

tagasiastumisavaldused Anu Matsoolt, Helin Kurisoolt, Madis Noorelt, Aarne 

Lemberilt. 

Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku kutsuda Haruseltsi juhatusest tagasi Anu Matsoo, Helin 

Kurisoo, Madis Noor, Aarne Lember. 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 47 häält 

vastu 0 häält 

erapooletu 0 häält 

 Otsus on vastuvõetud  

 

Otsus:Haruseltsi juhatusest on tagasi kutsutud Anu Matsoo, Helin Kurisoo, Madis Noor, Aarne 

Lember. 

Eriarvamusi ei esitatud. 

 

Päevakorra  punkt 6: Haruseltsi juhatuse liikmete määramine. Kandidaatide ettekanded 

oma visioonist haruseltsi juhatuses.  
 

Üldkoosoleku juhataja palub esitada kandidaate Haruseltsi  juhatuse liikmeks määramiseks. 

 

Esitati järgmised kandidaadid: 

1. Maila Kukk  - andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks.  

2. Jaan-Aleksander Rooda – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse 

liikmeks.  

3. Ragnar Privits – taandas enda kandidatuuri.  



4. Andreas Pernits – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse 

liikmeks.  

5. Imre Sams – taandas enda kandidatuuri.  

6. Rain Metsmaker – taandas enda kandidatuuri.  

7. Tiiu Toots - andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks.  

8. Rael Lohu – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks.  

9. Aili Kirst – andis nõusoleku enda määramiseks Haruseltsi juhatuse liikmeks. 

Haruseltsi juhatuse liikme kandidaadid esinesid ettekandega oma visioonist haruseltsi 

juhatuses. 

Üldkoosoleku  juhataja selgitas hääletuse korda.  Hääletamine on kirjalik ja salajane. Hääletussedelile 

tuleb kanda kuni neli  Haruseltsi juhatuse liikme kandidaadi nime, valituks osutuvad 4 enim 

poolthääli saanud kandidaati. 

Üldkoosoleku juhataja kuulutab välja salajase hääletuse Haruseltsi juhatuse liikmete 

määramiseks. 

 

Hääletamise tulemused: 

Hääleõiguslike liikmeid 52  

Maila Kukk 48 häält 

 Jaan-Aleksander Rooda 48 häält 

Andreas Pernits 21 häält 

Tiiu Toots 24 häält 

Rael Lohu 20 häält 

Aili Kirst 34 häält 

 

Otsus. Haruseltsi juhatuse liikmeks määrati Maila Kukk, Jaan-Aleksander Rooda, Aili Kirst ja Tiiu 

Toots. 

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 

 

Päevakorra punkt 7: Haruseltsi esindajate määramine EHS juhatuse liikmeteks. 
 

Üldkoosoleku juhataja teeb ettepaneku esitada kandidaadid EHS üldkoosolekule EHSi juhatuse 

liikmeteks määramiseks. Vastavalt EHS põhikirjale tuleb Haruseltsil esitada kuni 2 kandidaati. 

 

1. Tehti ettepanek Haruseltsi poolt EHS üldkoosolekul määrata EHS juhatusse Jaan-Aleksander 

Rooda ja Tiiu Toots. 

2.  Tehti ettepanek Haruseltsi poolt EHS üldkoosolekul määrata EHS juhatusse Jaan-Aleksander 

Rooda ja Üllar Laid. 

 

Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele teha Haruseltsi poolt EHS üldkoosolekule ettepanek 

määrata EHS juhatuse liikmeks Jaan-Aleksander Rooda ja Tiiu Toots. 

 

Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 14 häält 

 

Üldkoosoleku juhataja paneb hääletusele teha Haruseltsi poolt EHS üldkoosolekule ettepanek 

määrata EHS juhatuse liikmeks Jaan-Aleksander Rooda ja Üllar Laid. 

 



Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 35 häält 

 

Enamus häältega otsustati teha Haruseltsi poolt EHS üldkoosolekule ettepanek määrata EHS juhatuse 

liikmeks Jaan-Aleksander Rooda ja Üllar Laid. 

 

 Otsus on vastuvõetud 

 

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 

 

Päevakorra punkt 8: Revisjonikomisjoni liikme tagasikutsumine ja uue määramine. 
 

Haruseltsi poolt on EHS revisjoni komisjoni liige  Pirjo Jakovski. Tema revisjoni komisjonist 

tagasi kutsumise ettepaneku esitas Madis Noor ning tõi põhjuseks kahtluse Pirjo Jakovski 

erapoolikuse. 

Üldkoosoleku juhataja  paneb hääletusele kutsuda EHS revisjonikomisjoni  liikme kohalt tagasi 

Pirjo Jakovski. 
Hääletamise tulemused: 

hääleõiguslikke liikmeid  52 

poolt 8 häält  

vastu 43 häält 

erapooletu 0 häält 

 Otsus ei ole 

vastuvõetud 

 

Otsus: Mitte tagasi kutsuda EHS revisjonikomisjoni liikme kohalt Pirjo Jakovski. 

 

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud. 

  

 

Üldkoosoleku juhataja kuulutas Üldkoosoleku lõppenuks kell 17.10. 

 

Lisa 1 – Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri; 

Lisa 2 – Päevakorra punkt 1 Ü.Laid ettekanne 

Lisa 3 –.Päevakorra punkt 2 A.Kallaste ettekanne 

Lisa 4 –.Päevakorra punkt 4 A.Matsoo ettekanne 

Lisa 5 –.Päevakorra punkt 3 T.Toots ettekanne 

 

 

 

____________________  

Imre Sams 

Üldkoosoleku juhataja 

 

           ____________________  

          Liina Lasn 

         Üldkoosoleku protokollija 

 

 


