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Kohal: Berit Kirs, Johanna Laak, Marika Proover 
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Päevakord: 

1) Aasta Alaska Malamuudi konkurss 
2) Raamatupidamine 
3) Ulvi Luki selgituskiri 
4) Üldkoosoleku planeerimine 
5) Ürituse planeerimine 
6) Kalendrid 2014 
7) Meie koerad 
8) Eetikakoodeks 

 
Otsustati: 

1) Pikendada Aasta Alaska Malamuudi konkurssile dokumentide esitamise tähtaega 
kuni 15.veebruar. Aasta Harrastuskoera ja Aasta Rakendi konkursil võtta arvesse 
kõiki Eesti võistlusi, mis vastavad rahvusvahelistele kelgukoeraspordi reeglitele, 
on avalikud ning aegsasti välja kuulutatud. Aasta Harrastuskoera konkursil 
võetakse lisaks arvesse järgmised võistlused: 21.04.2013 Koerte Luitekross 2013, 
01.05.2013 Keila Krossijooks, 27.10.2013 Keila Krossijooks ning 23.02.2013 
Balto Talvekarika ühe koera tõukekelguveo klassi tulemused.  

2) Sõlmida raamatupidamisleping firmaga BK ACCOUNTING OÜ 
3) Juhatus sai vastuse 09.11 üldkoosoleku hääletusel tekkinud olukorrale ja võttes 

arvesse Ulvi Luki selgituskirja ja  asjaolusid, et eksimus oli esmakordne ja ei 
mõjutanud hääletustulemusi, siis otsustatakse piirduda hoiatusega. Et vältida 
edaspidi selliseid olukordi, kaasatakse häältelugeja juba kohaloleku kontrolli. 

4) Järgmist üldkoosoleku plaaneeritakse toimumisega alates märtsi teisest 
nädalavahetust. Päevakorda: Aasta Alaska Malamuudi konkursi autasustamine; 
Aasta Alaska Malamuudi Töökoerte statuudi muutmine; Majandusaasta aruande 
vastuvõtmine; Eetikakoodeksi vastuvõtmine. Asukoht ja võimalik kaasnev üritus 
on täpsustamisel, päevakorda täiendatakse. 

5) Plaanitakse (talvist) üritust: ühe formaadina on väljapakutud treeningpäev. Kui 
võimalik ühildatakse Ülle Aaslav-Kaasiku poolt pakutud PKKK tegevuse 
tutvustamisega. Edasi tegeleb ürituse ettevalmistamisega Johanna Laak. 

6) Tänavu kalendrite turustamist uurides olid neist huvitatud ka Maxima ja 
Maksimarket. Suuremasse kaubandusse kalendrite pakkumine eeldab triipkoodi 
(hinnaklass 195 €). Eeldab konkurssi varasemat korraldamist (august), konkurssi 



reeglite muutmist ja tiraazi suurendamist.Teemaga on tarvis edasi tegeleda, sh. 
kaaluda riske. 

7) Luua album “Meie koerad” Facebooki ja lisada link kodulehele. Album tutvustab 
AMLi liikmetele kuuluvaid koeri (võib sisaldada ka kaasomandi koeri). Ühest 
koerast lisatakse üks pilt (eelistatud on mitte näituse fotod). Pildi juurde käiv info: 
koera hüüdnimi, tõutunnistuse nimi, omanik ja kasvataja.  

8) Eetikakoodeksi projekt saadetakse laiali liikmetele parandusettepanekute 
tegemiseks ja pannakse hääletusele järgmisel üldkoosolekul. Viide 
eetikakoodeksile tuleb sisseastumisavaldusse. 

 

Eetikakoodeks: 

1. Tagan igale enda valduses olevale koerale head ja tõuomased pidamistingimused, 
toidu ja joogi, vajaliku koolituse, veterinaarse abi ning hoolitsen tema tervise ja 
heaolu eest. Kohustun mitte omama rohkem koeri, kui jõuan selliselt pidada. 
Tagan oma koerale/koertele terve ja õnneliku elu ning vanaduspõlve.  

2. Ma ei võimalda oma koeral/koertel ringi hulkuda ega segada teisi elusolendeid ja 
inimesi. Kohustun järgima Eestis kehtivat Loomakaitse seadust. 

3. Ma ei kasuta vägivaldseid meetodeid koera koolitamisel ja kasvatamisel.  
4. Ma tegutsen parimate koerapidamistavade järgi; näitustel, katsetel ja võistlustel 

osalen positiivses ja sportlikus vaimus ning olen eeskujuks teistele 
koerapidajatele. 

5. Aretuses pean silmas nii emase kui isase koera omanikuna parimaid tervise, 
iseloomu ning välimiku standardeid ning kohustun täitma  FCI reegleid, Eesti 
Kennelliidu tõuraamatumäärust ja selle lisasid. Isase koera omanikuna ei luba ma 
oma koera paarituseks, juhul kui mul on alust arvata, et emase omanikul 
puuduvad eelteadmised ja tingimused pesakonna kasvatamiseks.  

6. Ma loovutan oma kutsikaid ja täiskasvanud koeri ainult vastutustundlikele 
isikutele, kes tagavad loomadele terve ning täisväärtusliku elu. Ma ei müü 
kutsikaid ja koeri kunagi lemmikloomakaupluste ja vahendajate kaudu ega soosi 
kutsika kinkimist inimestele, kel puudub eelnev kindel koeravõtu soov. Ma 
loovutan oma kutsikad ja koerad uutele omanikele koos kõigi vajalike 
dokumentidega: loovutusleping, EKL tõutunnistus, veterinaarpass, kirjalik juhend 
kutsika kasvatamiseks, koolituseks ja hooldamiseks. Lisaks annan 
kutsikaomanikele eetikakoodeksi koopia koos infoga Alaska Malamuutide Liidust 
ja Eesti Kennelliidust.  

7. Abistan oma kutsikate uusi omanikke kutsika kasvatamisel, annan neile vajalikku 
infot koera hooldamise kohta ning suunan neid tegelema oma koeraga erinevatel 
aladel (näiteks kelgukoeraspordis, näitusel, kuulekuses, agilitis jne.). Aitan leida 
uue kodu oma kasvandikele ja oma müüdud täiskasvanud koertele, keda nende 
endised peremehed ei saa mingil põhjusel enam pidada.  

8. Annan oma panuse alaska malamuudi tõu tutvustamisse. Olen aus teiste 
kasvatajate, koeraomanike ja kutsikahuviliste suhtes ning annan tõest infot oma 
koerte ja nende järglaste tervise, iseloomu ning omaduste kohta, sh räägin 
esinevatest vigadest ja puudustest.  



9. Suhtun lugupidavalt Alaska Malamuutide Liitu, järgin liidu juhiseid ja otsuseid 
ning ei kahjusta oma tegevuse või tegevusetusega liidu  mainet ja 
tegevuseesmärke. Olen sõbralik ja viisakas AMLi liikmete suhtes ning ma ei 
levita kontrollimatuid fakte, laimu ja valeinformatsiooni. 

  


