
      KOOSTÖÖLEPING

     Tallinnas, 23.03.2002.a.

MTÜ Eesti Retriiverite Tõuühing, reg.nr. 80102588, asukohaga Kaharsöödi  talu, Alliku küla
76401 Harjumaa, keda põhikirja alusel esindab juhatuse esimees Maarika Lauringson,(edaspidi 
ERTÜ) ühelt poolt 

ja

MTÜ Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing, reg.nr. 80110883, asukohaga Ahtri 6 Tallinn 
10151, keda esindab põhikirja alusel juhatuse esimehe kt. Annika Laas, (edaspidi 
EKRTÜ)teiselt poolt,

leppisid kokku alljärgnevas:

1. ERTÜ ja EKRTÜ tunnustavad üksteise tööd ja saavutusi retriiveri tõugu koerte aretamisel ja 
kasvatamisel, arvestades kattuvates valdkondades teineteise arvamusi ja väljakujunenud 
seisukohti ning lähtuvad ühte tõugu puudutavates küsimustes konkreetse tõuühingu 
otsustest, st. Kuldset retriiverit puudutavates küsimustes võetakse aluseks EKRTÜ 
seisukohtad ja kõiki teisi retriiveri tõuge, sealhulgas labradori retriiveri tõugu puudutavates 
küsimustes lähtutakse ERTÜ  seisukohtadest.

2. ERTÜ ja EKRTÜ moodustavad ühise töörühma erinäituste korraldamiseks ja aasta parima 
näituse- koera valimise reeglistiku ning punktiarvestuse süsteemi väljatöötamiseks.   

2.1. Näituste korraldamise töörühma kuuluvad nii EKRÜ ja EKRTÜ vähemalt kaks 
esindajat, kelle  nimetavad kummagi tõuühingu juhatused hiljemalt ühe kuu jooksul 
alates käesoleva lepingu allakirjutamisest;

2.2. Näituste korraldamise töörühm formuleerib oma ettepanekud  konsensusega  ja esitab 
need kinnitamiseks nii ERTÜ kui EKRTÜ juhatustele.

2.3. Aasta parima näitusekoera valimise reeglistiku ja punktiarvestuse süsteemi töötab 
näituse töörühm välja hiljemalt 01.08.2002.a. ja  estab need ERTÜ ja EKRTÜ 
juhatustele kinnitamiseks. Selle alusel oma valib ERTÜ oma ühingu  aasta parimad 
retriiverid (v.a. kuldse retriiveri) ning EKRTÜ valib aasta parima kuldse retriiveri. 
Süsteemi kasutatakse tagasiulatuvalt alates 2002 aastast. 

2.4. Näituse korraldamise töörühm kinnitab oma töötamise alused ,töökorra ja ajagraafiku  
ise, lähtudes käesoleva koostööleppe sätetest.

2.5. Näituse korraldamise töörühma ettepanekutele tuginedes ja eestvedamisel  korraldavad 
ERTÜ ja EKRTÜ 1 kord aastas, aasta esimeses kvartalis,  Retriiverite erinäituse.

3. ERTÜ ja EKRTÜ moodustavad ühise töörühma retriiveritele omaste tõukatsete ja 
iseloomutestide väljatöötamiseks, samuti aasta parima töökoera ( nii labradori retriiveri kui 
kuldse retriiveri) valimise alused ja punktiarvestuse süsteemi.

3.1 Tõukatsete väljatöötamise töörühma kuulub vähemalt kaks ERTÜ ja kaks EKRTÜ 
esindajat. Kummagi tõuühingu juhatused nimetavad oma esindajad hiljemalt ühe kuu 
jooksul pärast käesoleva lepingu allkirjastamist.



3.2. Tõukatsete väljatöötamise töörühm teeb oma ettepanekud konsensusega ja esitab need 
kinnitamiseks ERTÜ ja EKRTÜ juhatusele. Edasi menetlevad mõlemad pooled 
ettepanekuid iseseisvalt(ERTÜ kõiki retriiveri tõuge v.a.kuldse retriiveri ja EKRTÜ kuldse 
retriiveri suhtes kehtestatavaid reegleid), tehes vajadusel oma tõugu puudutavates 
küsimustes reeglitesse täiendusi ning esitavad need ka iseseisvalt Kenneklliidule 
kinnitamiseks. 

4. ERTÜ ja EKRTÜ teevad igakülgset koostööd retriiveri tõugu koerte aretamisel ja 
kasvatamisel, korraldades ühist huvi pakkuvatel teemadel ühisüritusi, -koolitusi, -
treeninguid jms.

5. ERTÜ ja EKRTÜ jagavad üksteisele teavet kummagi tõuühingu poolt korraldatavatest 
üritustest ning võimalusel rakendavad teise lepingupoole liikmetele soodus- või 
liikmeshindu. Soodus- või liikmeshindade kehtestamise teise lepingupoole liikmetele 
otsustab lõplikult igal konkreetsel juhul eraldi üritust läbiviiva poole juhatus.

6. Lepingi kehtivus.

6.1. Käesolev koostööleping on tähtajatu.

6.2. Käesolevasse lepingusse tehakse muudatusi ja täiendusi vastavalt vajadusele kas ERTÜ 
või EKRTÜ juhatuse kirjalikul ettepanekul tõuühingute volitatud esindajate  kirjalikul 
kokkuleppel.

6.3. Lepingu kehtivus lõpeb ühe lepingupoole volitatud esindaja kirjaliku avalduse põhjal 
ühekuulise etteteatamistähtajaga.

6.4. Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise hetkest.

Maarika Lauringson                                 Annika Laas

Juhatuse esimees                                 Juhatuse esimehe kt.


