EK Seltsi 2020 aasta üldkoosolek
Ege Raid, EK Seltsi tegevjuht/tõuraamatupidaja
Käesoleva aasta 11. juunil toimus EK Seltsi 2020 üldkoosolek. Vanasõna ütleb, et ‘’uus luud pühib uut moodi’’. Minul
oli esimene kord korraldada sellist suur üritust ja seetõttu oli ka korraldus harjumuspärasest veidi erinev. Suurim
muudatus oli üldkoosoleku pidamise asukoht – aastakümneid Ares peetud üldkoosolek leidis asset Keavas ETKÜ saalis.
Täname siinkohal ETKÜ-d ja Tanel-Taavi Bulitkot abi eest.
Suure informatsiooniga koosolekutelt on kuuldu hilisem meenutamine veidi raskendatud – paljud tabeled, numbrid,
graafikud ja pikale veninud ettekanded kipuvad ununema või segunema erinevate ettekandjate vahel. Et aga oluline
informatsioon ikka osalejatel kättesaadav oleks, valmistas Seltsi juhatus ette kokkuvõtlikud trükimaterjalid, mis jagati
osalejatele registreerimisel:
1. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi ARETUSTEGEVUSE aruanne 2020, mis sisaldas olulisemat informaterjali
maatõu veiste aretustegevusest: aretustegevuse eesmärkide täitmist, jõudlusandmeid, tõupullide ja
sügavkülmutatud sperma seisu koos tekstide ja graafikutega. Lisatud oli ka erinevaid tabeleid olulisema
infoga ning uute tulevaste spermapullide põlvnemisandmetega.
2. Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi Tegevusaruanne 2020 sisaldas seltsi 2019-2020 majandusnäitajaid,
rahade kasutamist, seltsi varade nimekirja, olulisemate kulude aruannet ning 2021 aasta eelarvet ja
tegevusplaani.
Koosoleku päevakava oli tihe, mistõttu oli vajalik piirata ettekannete esitamise aega, et jätkuks aega ja tähelepanu
uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimiseks ning ka juubelitordi maitsmiseks.
Ettekannetega esinesid eelnevalt registreeritud esinejad:
1. Maarja Tuimann (PTA esindaja) ettekandega EK veiste aretusest
2. Ege Raid (Seltsi tegevjuht/tõuraamatupidaja) ettekannetega Tõuaretustöö ülevaatest 2020 ja Seltsi 2019-2020
aasta rahade kasutamisest
3. Lorette Kald (Seltsi juhatuse esinaine) Seltsi juhatuse aruandega
4. Lemmi Maasik (Seltsi revisjonikomisjoni liige) Seltsi 2020 aastaaruande tutvustamise ja revisjonikomisjoni
aruandega
5. Registreerimata ettekandega esines kauaaegsele tegevjuht/tõuraamatupidajale Käde Kalamehele
6. Sõna sai ka Seltsi auliige ja toetaja emeriitprofessor Olev Saveli
EK Seltsi aretustegevuse ettekanne on saadaval seltsi kodulehel https://www.maakari.ee/Ettekanded/ ja 2020 aasta
aretustegevuse aruanne https://www.maakari.ee/ARETUS/
Kuna 2019 aasta üldkoosolek jäi kriisipiirangute tõttu pidamata, siis oli lootust, et osalejate arv tuleb tavapärasest
suurem. Kahjuks sattus koosolekuaeg kiirele heina- ja silotegemise ajale ning eks see oli ka takistuseks paljudele
liikmetele. Huvi oli aga märgata volituste arvu suuruse järgi.
Seisuga 01.12.2020 oli seltsil kokku 143 liiget, loomaomanikest liikmeid 82 kokku 1295 eesti maatõugu veistega.
Juriidilisi liikmeid 29, eraisikust liikmeid 98, auliikmeid 16.

Graafik 1. Seltsi liikmete jaotus maakondades

Tabel 1. Üldkoosolekul osalenud liikmete arv viimasel viiel aastal.
ÜK aasta (toimumise aasta)
2019-2020 (2021) liikmeid 143
2018 (2019) liikmeid 175
2017 (2018) liikmeid 175
2016 (2017) liikmeid 182
2015 (2016) liikmeid 182

Osalenud liikmed
(% liikmetest)
27(18,8%)
27 (15,4%)
27 (15,4%)
29 (15,9%)
27 (14,8%)

Volitusi
27
3
4

Liikmete esindatus kokku
(% liikmetest)
54 (37,7%)
27 (15,4%)
30 (17,1%)
29 (15,9%)
31 (17,0%)

Külalisi
7
8
3
11
6

Foto 1. Üldkoosolekul osalejad (foto Eike Kirikal)

Nagu eelnevatel aastatelgi, tunnustati üldkoosolekul parimaid ja tublimaid maakarjakasvatajaid. Siinkohal pean
tunnistama, et ärevusest ununesid maha eelnevalt ettevalmistatud tänukirjad ja tunnistused. Õnneks sai kaasa võetud
aga rändhõbekarikas ja klaasmeened toetajate tunnustamiseks, mis said ka pidulikult üle antud.
Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsi 2020 aasta rändhõbekarikas rändas sel korral Muuluka Farm OÜ omaniku Viktoria
Gošovski valdusesse. Muuluka Farm OÜ-s kasvab kokku 71 maatõugu lehma, kellest 66% (47 lehma) on kantud
tõuraamatu A-ossa. Viktoria on aktiivne maakarja propageerija, aastapõllumees 2020 kandidaat ning pühendunud

maakarja aretaja ja säilitaja. Muuluka Farm OÜ ülalpidamisel on eesti maatõu spermapullid, mis on tänuväärne ja
maakarjale väga oluline toetus.
Foto 2. Rändhõbekarika saaja Muuluka Farm OÜ esindajad koos maakarja toetajate Peeter Ernitsa ja Tanel-Taavi
Bulitkoga. (foto Eike Kirikal)

Tänukirjad ja -sõnad Seltsi juhatuse poolt olid Merja Magnusele ja Enno Lohule, kes aastate jooksul oma karjas üles
kasvatanud 9 maatõu spermapulli ning Kaisa ja Priit Tähele, kes leidsid vahendeid ja tahet päästmaks Koordi talu 7
lehma ja 15 lehmikut.
Foto 3. Merja Magnuse ja Enno Lohu poolt üleskasvatatud spermapullid (fotod Käde Kalamees ja Ege Raid)

Klaasmeenetega tänati kauaaegseid maakarja edendajaid ja toetajaid:
 Emeriitprofessor hr.Olev Saveli – ETLL president ja aktiivne maatõugu veiste kaitsja ning toetaja
 Hr. Tanel-Taavi Bulitko – ETKÜ juhatuse esimees, kes on toetanud ja aidanud EK Seltsi ja maatõugu
 Hr. Peeter Padrik – ETKÜ juhatuse liige ja labori juhataja, kes on aastakümneid kogunud meile maatõugu
pullide spermat
 Pr.Käde Kalamees – Kauaaegne EK Seltsi tegevjuht ja tõuraamatupidaja, kes on andnud suure panuse maakarja
aretusse ja säilitamisse
 Pr. Liia Sooäär – kellel täitus 30 aastat EK Seltsi juhatuse liikme ja maakarja kasvataja/aretaja staatust

Foto 4. Tänumeene üleandmine prof. Olev Savelile (Foto Viktoria Gošovski)

EK Selts tänab jätkuvalt kõiki maakarja kasvatajaid, tänu kellele on see tõug säilinud ja arvukus suurenenud! Kõikidele
teile ja toetajatele on meie poolt tänusõnad!
29.04.2020 täitus Eesti Maakarja Kasvatajate Seltsil 100 aastat tegevust, kuid kahjuks jäid olulised pidustused eelmisel
aastal piirangute tõttu pidamata. Selle puudujäägi sai osaliselt lahendada selle aasta üldkoosoleku raames
sünnipäevatordi ja veidikese kihiseva joogiga.
Foto 5. Sünnipäevatort (foto Viktoria Gošovski)

Liikmetele tutvustati EK Seltsi 2021 aasta eelarvet ja tegevusplaane. Seltsi 2021 aasta rahaline eelarve kinnitati
juhatuse poolt 21.01.2021. Rahaliste vahendite jaotamine toimub protsentuaalselt erinevatele kulukohtadele. Suurim
muutus on tööjõukuludele (koos tööjõumaksudega) piirangu kehtestamine – maksimaalselt 65% aretustoetuse
eelarvest. Piirangu kehtestamise peamiseks eesmärgiks oli tööjõukulude vähendamine mille tagab tööde
automatiseerimine. Seega vajab kaasajastamist arvutipark ja infotehnoloogia- kogu vajalik info peab olema koheselt
kättesaadav igast ‘’laudanurgast’’ üle Eesti.
2021 aasta juunis lõppesid eelmise juhatuse volitused ning üldkoosolekul valiti Seltsile järgnevaks 3 aastaks uus
juhatus. Hääletus toimus anonüümselt ja kirjalikult, hääletuskomisjoni esimeheks valiti Tanel-Taavi Bulitko ja liikmeks
Kerli Ats. Kandidaate esitati kokku 11, juhatusse valiti 5 liiget. Alates 01.07.2021 kuni 30.06.2024 on Eesti Maakarja
Kasvatajate juhatuse koosseisus Ants Aamann (juhatuse liige alates 2010), Ilse Gošovski (juhatuse liige alates 2015),
Liia Sooäär (juhatuse liige alates 1991), Priit Tähe (uus juhatuse liige) ja Lorette Kald (juhatuse liige alates 2012).
Revisjonikomisjoniga nii kergelt ei läinud, pakkumisi ja soovitusi kolmele liikmele üldkoosolekult ei tulnud, seega valiti
kaheliikmeline revisjonikomisjon – Annika Veidenberg ja Kaia Lepik. Seltsi juhatus tegi ettepaneku Sirle Kütile asuda
revisjonikomisjoni koosseisu kolmanda liikmena.
Uuel juhatusel on suur vastutus ja palju tööd ees:
 Seltsile kuuluvad varad on vaja saada kontrolli alla
 Suurendada spermavalikut
 Ettevalmistada uus maatõugu veiste säilitus- aretusprogramm




Kaasajastada ja viia seadustega kooskõlla seltsi põhikiri (hetkel kehtiv põhikiri on kinnitatud 2012 aastal, kuid
paljud baasseadused on muutunud)
Vajalik on ka koostada Seltsi arengukava

Foto 6. EK Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed (puudub Ants Aamann) (Foto Ege Raid)

Suur ja südamlik tänu kõikidele maakarja kasvatajatele, ilma Teieta ei ole Seltsi tegevusel eesmärki!

