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EKL volinike korralise koosoleku protokoll nr.5 
 
Tallinn,             29.05.2018 
 
Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 21.00 
 
Koosolekut juhatas: Helen Tonkson-Koit, protokollis Aire-Piret Pärn 
 
Koosolekul osalesid: Tiia Ariko, Karlis Hallik, Merike Kalle, Ülle Kell (saabus 18.35), Katri 
Koitver, Kalvo Kriisk, Ilme Kukk, Siret Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Astrid Lundava, 
Monica Merima, Anne Naarits (lahkus 18.40), Aivo Oblikas, Janne Orro, Aili Pärtel-
Beljajev, Katrin Raie, Inga Siil, Maris Siilmann, Helen Tonkson-Koit, Piret Voort. 
 
Puudusid: Svetlana Grün, Juta Haranen, Marianna Kanõševa, Jelena Kruus, Hedi Kumm, 
Maret Kärdi, Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar, Maris Luberg, Valentina Pikkvo, Margit 
Siigur, Tatjana Zamorskaja, Liina Vaher. 
 
Külalised: Pilvi Pihlik (EKL liige), Tiia Pihlik (EKL revisjonikomisjoni liige), Anne-Ly 
Kandelin (EKL revisjonikomisjoni liige), Kaire Rjadnev-Meristo (EKL juhatuse esimees), 
Ari-Ann Rehk (jahikatsete kohtunik), Tarmo Rõõm (Eesti Leonbergerite Klubi), Enely Sööt 
(Eesti Leonbergerite TÜ), Jaanika Moortas (ELTÜ), Kadri Kaasik (Eesti Leonbergerite 
Klubi), Tõnu Väli (EJTÜ), Indrek Tirmaste (FCI agility MM 2020 korraldustoimkond), Agne 
Mägi (EKL liige), Tõnis Türk (EKL juhatus). 
 
Koosoleku päevakord: 

1. K. Raamatu pöördumine seoses agility MM meeskonna kuluhüvitistega. 
2. Eesti hovawartide Tõuühingu ettepanek EKL tšempionitiitilite statuudi muutmiseks 
3. Leonbergerite aretuseeskiri 
4. MTÜ Active Dog pöördumine 
5. Agility MM korraldustoimkonna sõnavõtt 
6. EKL Noortekogu põhimääruse kinnitamine, NK eestseisuse liikmete sõnavõtt 
7. EKL-KKK tegevusaruanne 
8. Töökatsete nõuded alates 01.07.2017 tunnustatud tõugudele 
9. Eesti hagija töörühma ülevaade tehtud tööst 
10. Katleen Lukini pöördumine 
11. EKL juhatuse ettepanekud EKL Tõuraamatumääruse muutmiseks 
12. EKL VKK taotlus EKL näituste eeskirja muutmiseks 
13. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 
14. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt 
15. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 
16. EKL 2018.a. eelarve mahu arutelu ja kinnitamine 
17. EKL juhatuse liikme lepingud 
18. 2017.a. majandusaasta aruande arutelu ja  kinnitamine 

 
Helen Tonkson-Koit nendib, et  EKL korralisele volinike koosolekule on saabunud väga 
palju materjale, mistõttu on koheselt selge, et korraldada tuleb jätkukoosolek. Ühise 
arutelu tulemusena otsustati, et EKL volinike korralise koosoleku jätkukoosolek toimub 
12.06.2018 algusega kell 18.00 EKL büroo saalis (Alajaama 8, Tallinn) 
 
Helen Tonkson-Koit palub EKL juhatusel tutvustada uusi büroo töötajaid: sekretär-juhiabi 
Kristina Mäeväli, büroo juhataja Marko Sillat, raamatupidaja Vahur Siniväli.  
 
1. K. Raamatu pöördumine seoses agility MM meeskonna kuluhüvitistega. 
Toimunud arutelus selgus, et K. Raamatu poolt välja toodud EKL juhatuste otsustes on 
vasturääkivusi.  21.09.2017 vastu võetud EKL juhatuse otsuse alusel peab Eestit MM-il 
esindava meeskonna liige olema EKL või EKL liikmesorganisatsiooni liige ja võistkonna 
kapten EKL liige. EKL juhatuse otsustes 13.02.2018 ja 20.02.2018 viitab EKL juhatus 
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volinike koosoleku otsusele 29.11.2016. Juhiti tähelepanu asjaolule, et volinike koosolek 
on andnud 29.11.2016 EKL juhatusele suunise jälgida, et EKL eelarvest rahalisi hüvitisi 
saavad inimesed oleksid EKL liikmed.  
Toimus arutelu avalduse ja juhatuse otsuste sõnastuste üle. Nenditi, et juhatus peab 
lähtuma volinike koosoleku otsustest, kuid eelarveliste summade kasutamine peaks siiski 
käima vastavate eeskirjade alusel. Arutelu käigus ilmnes, et ilmselt ei ole hüvitisi saanud 
ka meeskonna need liikmed, kes olid ja on praegugi EKL liikmed. 
 
Helen Tonkson-Koit teeb ettepaneku käsitleda teemat edasi jätkukoosolekul. Enne seda 
teha kindlas, kes ja kui palju on hüvitisi saanud ja kellel on saamata. EKL juhatuse 
esimees K.Rjadnev-Meristo lubas selle raamatupidamisest täpsustada. 
Volinikel muid ettepanekuid ja vastuväiteid ei olnud.  
 
2. Eesti hovawartide Tõuühingu ettepanek EKL tšempionitiitilite statuudi 
muutmiseks 
Eesti hovawartide Tõuühingu esindajat koosolekul ei viibi. Volinike koosoleku liikmetele 
on ettepaneku kohta mitmeid küsimusi. 
 
Helen Tonkson-Koit teeb ettepaneku teemat käsitleda jätkukoosolekul, kuhu paluda ka 
tõuühingu esindaja ning täpsustada, kelle ettepanek see on ja mis on ettepaneku 
eesmärk. 
Volinikel muid ettepanekuid ja vastuväiteid ei olnud. 
 
3. Leonbergerite aretuseeskiri 
Teadus- ja aretusnõukogu on andnud oma heakskiidu antud aretuseeskirjale. On 
tervitatav et kaks tõuga tegelevat EKL liikmesorganisatsiooni on saavutanud 
kokkulepped, nad on küsinud nõu ja teinud ära suure ja sisulise töö. Aretuseeskirja 
koostamisse on kaasatud kasvatajad, omavahel on kõik selgeks räägitud. Toimus arutelu 
muude aretuseeskirjast tulenevate nõuete osas, milliste sõnastus EKL volinike koosoleku 
liikmete arvates peaks olema täpsem ja konkreetsem, et vältida hilisemaid probleeme 
nõuete tõlgendamisega. 
 

Ettepanek:  rahuldada Eesti Leonbergerite Klubi ja Eesti Leonbergerite Tõuühingu taotlus 
aretuseeskirja kinnitamiseks. Kinnitada aretuseeskiri ajavahemikuks 01.07-31.12.2018. 
Nimetatud ajavahemiku jooksul täpsustada aretuseeskirja sõnastust muude nõuete osas 
ning esitada aretuseeskiri EKL volinike koosolekule kinnitamiseks hiljemalt 07.11.2018.a. 
 
Hääletamine: poolt – 18, vastu – 1 
 
Otsustati: rahuldada Eesti Leonbergerite Klubi ja Eesti Leonbergerite Tõuühingu taotlus 
aretuseeskirja kinnitamiseks. Kinnitada aretuseeskiri ajavahemikuks 01.07-31.12.2018. 
Nimetatud ajavahemiku jooksul täpsustada aretuseeskirja sõnastust muude nõuete osas 
ning esitada aretuseeskiri EKL volinike koosolekule kinnitamiseks hiljemalt 07.11.2018.a. 
 
4. MTÜ Active Dog pöördumine 
MTÜ Active Dog esitas 15.03.2018.a. avalduse EKL liikmeks  astumiseks. Avaldust EKL 
juhatus oma koosolekul 08.05.2018 ei rahuldanud, põhjendades seda sellega, et MTÜ 
Acitve Dog`il ei ole laiapõhjalist liikmeskonda. Oma motivatsioonikirjas EKL juhatusele ja 
avalduses EKL volinike koosolekule selgitab MTÜ Active Dog põhjuseid, miks nende 
liikmeskond on arvuliselt piiratud. MTÜ on loodud kitsalt teatud koeraspordialadega 
seonduvate koolituste korraldamiseks. 
Toimus arutelu, mille käigus nenditi, et niikaua, kui EKL põhikirjas ei ole sätestatud 
liikmeks astuja liikmete arvu, ei ole põhjust selle alusel koeraspordiga tegelevat MTÜ-d 
mitte liikmeks võtta. 
 

Ettepanek: saata MTÜ Active Dog pöördumine EKL juhatusele suunisega võtta MTÜ EKL 
liikmeks. 
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Hääletamine: poolt  15, vastu – 0, erapooletu – 4 
 
Otsustati: saata MTÜ Active Dog pöördumine EKL juhatusele suunisega võtta MTÜ EKL 
liikmeks. 
 
5. Agility MM korraldustoimkonna sõnavõtt 
Inderk Tirmaste andis põhjaliku ülevaate korraldustoimkonna tööst: eelbroneeringud on 
tehtud, vaja on kiiresti alustada ürituse turundamisega. Pöördusime EKL juhatuse poole, 
kes ei olnud asjast huvitatud. Kiiresti oleks vaja tellida juba ürituse koduleht, kus kuni 
ürituseni oleks lihtsalt informatsioon toimumiskoha, hotellide, piletite ja kohtunike kohta. 
Ühe kohtunikest määrab FCI vastav komisjon 2019. a septembris. Ürituse eelarve on 
tehtud pessimistlikult. Puudu on sponsorid, oleme mõelnud pöörduda EAS poole, keegi 
peaks suhtlema sel teemal ka Tallinna Linnavalitsusega.  
Toimus arutelu antud teema üle. Jõuti tõdemusele, et tuleb kaasata võimalikult palju 
rahvusvaheliste suurürituste korraldamiskogemusega inimesi, keda on ka volinike 
koosoleku liikmete seas. EKL on olnud ise nõus selle ürituse toomisega Eestisse ja 
teemaga tuleb hakata kiiresti ja põhjalikult tegelema. Janne Orrol on kogemusi 
korraldusliku poole pealt, samuti on korraldustoimkonnas volinike koosoleku liige Kalvo 
Kriisk.  
 
Hele Tonkson-Koit teeb ettepaneku informatsioon teadmiseks võtta ning teema lülitada 
ka järgmise korralise volinike koosoleku päevakorda. 
 
Volinikud võtsid sõnavõtu teadmiseks.  
 
6. EKL Noortekogu põhimääruse kinnitamine, NK eestseisuse liikmete sõnavõtt 
EKL Noortekogu eestseisuse liige Kristine Siitan andis ülevaate noortekogu tööst: 
tegelikkuses tegevust ei toimu, eestseisuse esimees ei ole ligi 2 kuu jooksul vastanud ei 
telefonikõnedele ega e-kirjadele. Puuduvad koosolekute protokollid, üritustega edasi 
minna ei saa. Kevadeks planeeritud seminariks eestseisuse esimees koolitajat ei leidnud. 
Korraldasin mitteametliku näituse, mida saab lugeda korda läinuks. On noori, kes 
sooviksid noortekogus tegutseda, kuid kahjuks ei ole see võimalik. Samuti peaks olema 
noortekogu liikmetele vanusepiirang, mida praegu ei ole. Noortekogu peaks olema koht, 
kus noored saavad tegutseda – praegu ei ole ei tegevust ega liikmeid.  
 
Siret Lepasaar: teistes riikides on noortekogu liikmete vanusepiiriks reeglina 25 aastat. 
Koosolekutel saavad hääletada need liikmed, kellel on antud riigis valimisõigus. Samuti 
määratakse keskorganisatsiooni poolt üks noortekogu eestseisuse liige, kes on reeglina 
vanem, kuid kel puudub noortekogu koosolekutel hääletusõigus. 
 
Astrid Lundava teeb ettepaneku kutsuda jätkukoosolekule kõik 3 noortekogu eestseisuse 
liiget koos kogu noortekogus olemasoleva dokumentatsiooniga: põhimäärus, protokollid 
ja muud dokumendid. 
Volinikel muid ettepanekuid ja vastuväiteid ei olnud. 
 
7. EKL-KKK tegevusaruanne 
Aivo Oblikas andis ülevaate EKL-KKK eelarvest ja selle täitmisest mainides, et tema 
aruanne ei ole kooskõlas EKL aruandega, kuna EKL poolt on siiani välja maksmata 
mitmeid toetusi, mis olid eelarves ette nähtud ja ka juhatuse poolt kinnitatud. KKK 
eeskirjad näevad ette väga konkreetsed summad hüvitusteks osalemise korral MM-idel, 
Eesti meistrivõistlustel jne. Varasemalt oli eelarves FCI komisjonide koosolekutel 
osalemine välja toodud eraldi reana, nüüd seda enam ei ole. Koerte koolituspoolel on 
tekkinud üldisemad probleemid – ei jagu koolitajaid, kuna inimesed ei ole motiveeritud 
ennast täiendama. Tekkinud on palju erinevaid spetsialiste – kas siis nädalavahetuse 
koolituse läbinud või  mingi internetikursuse läbinud koolitajad. Puudub motivatsioon olla 
EKL atesteeritud koolitaja, kuna see ei anna koolitajale mitte midagi. EKL-KKK ei 
koordineeri seega koolituspoolt. 
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Toimus arutelu kursuste korraldamise üle ja koolitajate motivatsiooni üle. Nenditi, et 
teemaga peab siiski tegelema kõigepealt EKL-KKK. 
 
Volinike koosolek võttis edastatud informatsiooni teadmiseks. 
 
8. Töökatsete nõuded alates 01.07.2017 tunnustatud tõugudele 
Toimus arutelu Seltsi- ja Tarbekoerte Ühingu poolt esitatud töökatsete osas. Katleen 
Lukin tõi välja EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogu vastuse, et  töökatseid ei ole 
vaja, kuna neid ei ole jätkuvalt välja töötatud, kuigi vastav allüksus eksisteerib  juba 
aastast 2013 ja on saanud siiani igal aastal EKL eelarvest raha katsete väljatöötamiseks. 
 

Ettepanek: saata töökatsete kirjeldused tagasi töökatsete nimekirja täpsustamiseks nii 
Seltsi- ja Tarbekoerte Ühingule kui ka EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogule. 
 
Hääletamine: poolt – 16, vastu – 0, erapooletu – 1 
 
Otsustati: saata töökatsete kirjeldused tagasi töökatsete nimekirja täpsustamiseks nii 
Seltsi- ja Tarbekoerte Ühingule kui ka EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete kogule. 
 
9. Eesti hagija töörühma ülevaade tehtud tööst 
Töörühma kontaktisik Tiia Ariko andis ülevaate tehtud tööst: töörühma kokkukutsumise 
eesmärgiks oli ja on saada FCI tunnustus meie rahvustõule. Ülesanne on suures osas 
tänaseks täidetud – dokumendid on FCI-sse esitatud. FCI nõuded olid – 8 erinevat 
perekonda, DNA testid, terviseküsimustik, käitumise analüüs ja kehtiv oma maa 
standard. Kõige suurem probleem oli 8 erineva perekonna leidmisega – perekondades ei 
tohi olla sugulust kolme põlvkonna ulatuses. Selles osas oli suureks abiks RKF-ist saadud 
andmebaas ja Maris Siilmanni leitud Valgevenest pärit sugupuud. Kurb on aga see, et 
kahjuks 9.-ndat perekonda ei ole ega ei tule ja see on tohutu suur ohumärk. DNA testide 
osas on kokku lepitud teostamise osas Dogscooperiga, aga hetkel ei ole veel teada, 
milliseid andmeid FCI vajab. Koerte omanikud nii meil, Soomes kui ka mujal on nõus 
teste tegema, kuid finantseerimine peaks jääma EKL hooleks – kas siis täies ulatuses või 
siis vähemalt suuremas osas. Järgmine samm on FCI standardikomisjoni-poolne koerte 
ülevaatus, milleks vajatakse vähemalt 60 koera ja muidugi DNA analüüsid.  
 
Volinike koosolek võttis edastatud informatsiooni teadmiseks ning jõuti arusaamisele, et 
suurem osa kulutusi tuleb katta EKL vahenditega EKL eelarvest. 
 
Korralise koosoleku lõpp kell 21.05 
 
EKL 29.05.2018 volinike korralise koosoleku jätkukoosolek 12.06.2018 
 
Jätkukoosolekut juhatas Helen Tonkson-Koit, protokollis Aire-Piret Pärn 
 
Koosoleku alguse kell 18.00, lõpp kell 21.45 
 
Jätkukoosolekul osalesid: Karlis Hallik, Merike Kalle, Ülle Kell (saabus 19.15), Kalvo 
Kriisk, Katri Koitver, Jelena Kruus, Ilme Kukk, Hedi Kumm, Marko Lepasaar, Siret 
Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Astrid Lundava, Monica Merima, Anne Naarits, Janne 
Orro (lahkus kell 21.05), Aili Pärtel-Beljajev, Katrin Raie, Inga Siil, Maris Siilmann, 
Tatjana Zamorskaja, Helen Tonkson-Koit, Liina Vaher, Piret Voort 
Puudusid: Tiia ariko, Svetlana Grün, Juta Haranen, Marianna Kanõševa, Maret Kärdi, 
Helle Kärdi-Paabo, Maris Luberg, Aivo Oblikas, Valentina Pikkov, Margit Siigur. 
Külalised:  Tiia Pihlik (EKL revisjonikomisjoni liige), Pilvi Pihlik (EKL liige), Kristine Maria 
Siitan (EKL Noortekogu eestseisuse liige), Liina Nuka (Eesti hovawartide TÜ), Mari-Ann 
Rehk (EJTÜ ja ETTÜ), Tarmo Rõõm (Eesti Leonbergerite Klubi), Kadri Kaasik (Eesti 
Leonbergerite Klubi), Marika Proover (EKL juhatuse liige), Tõnu Väli (EKL juhatuse liige), 
Ille Nakurt-Murumaa (Marian Varuli lepinguline esindaja, saabus kell 19.40). 
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Volinike koosolekule on laekunud Marian Varuli esindaja Ille Nakurt-Murumaa kirjalik 
pöördumine EKL volinike koosoleku poole määrata EKL volinike koosoleku poolt 
19.02.2018.a. sündinud bernhardiinide pesakonna üle vaatamiseks isikud. 
 

Ettepanek: lisada päevakorda viimase punktina Marian Varuli esindaja Ille Nakurt-
Murumaa pöördumine EKL volinike koosoleku poole. 
 

Hääletamine: poolt – 14, vastu - 4, erapooletu – 1 
 
Otsustati: lisada päevakorda p.19 – Marian Varuli esindaja pöördumine EKL volinike 
koosoleku poole. 
 
Jätkuvad käsitelud: 
6. EKL Noortekogu põhimääruse kinnitamine. 
EKL Noortekogu eestseisuse esimees on edastanud ainukese eestseisuse koosoleku 
protokolli. Tema kirja kohaselt ei ole põhimääruses hiljem muudatusi tehtud. Samuti on 
ta teatanud koosolekul mitteosalemisest. Kolmas eestseisuse liige on küll kutse kätte 
saanud, kuid ei ole selle midagi vastanud. Toimus arutelu  EKL Noortekogu põhimääruse 
üle. 
 

Ettepanek: kinnitada EKL Noortekogu põhimäärus 
 
Hääletamine: poolt – 0, vastu – 20, erapooletu – 2 
 
Otsustati: mitte kinnitada EKL Noortekogu põhimäärust ning saata see allüksusele 
tagasi soovituslike paranduste (vanusepiir) sisse viimiseks. 
 
2. Eesti hovawartide Tõuühingu ettepanek EKL tšempionitiitilite statuudi muutmiseks 
Eesti Hovawartide Tõuühingu esindaja Liina Nuka vastas volinike koosoleku liikmete 
küsimustele. Avaldust ei ole kinnitanud TÜ üldkoosolek, vaid  TÜ juhatus. 
 

Ettepanek: rahuldada Eesti Hovawartide Tõuühingu taotlust EKL tšempionitiitlite statuudi 
muutmiseks 
 
Hääletamine: poolt – 0, vastu – 20 
 
Otsustati: mitte rahuldada Eesti Hovawartide Tõuühingu taotlust EKL tšempionitiitlite 
statuudi muutmiseks 
 
1. K.Raamatu pöördumine 
Volinike koosolekule ei ole laekunud EKL juhatuselt informatsiooni eelmisel korral 
tõstatud maksmise küsimuse osas. Teemat täna mitte käsitleda. 
 
Jätkati päevakorraga: 
 
10. Katleen Lukini pöördumine 
Katleen Lukin on pöördunud EKL volinike koosoleku poole, et teada saada:  

a) Kas EKL põhikirja punkt nr. 4.2.5.7  enam ei kehti ning kas edaspidi ei pea 
eeskirjad enam läbima volinike koosolekut? 

b) Kui põhikiri ikkagi kehtib kodulehel esitletud kujul ja nimetatud eeskirjad peavad 
enne jõustumist läbima ka volinike koosoleku  ning saama sealt kinnituse, siis 
kuidas käsitleb EKL edaspidi koerte tulemusi, mis on saadud nö. mittekehtivate 
eeskirjade järgi teostatud katsetel. 

Toimus arutelu jahikatsete kinnitamise teemal, muu hulgas luges Katleen Lukin EKL 
juhatuse poolt saadetud vastuse esimese lõigu: „EKL juhatus on seisukohal, et 
jahikatsete ja eksamireeglite kinnitamine jahikoertele ei ole EKL volinike koosoleku 
pädevuses. Peame vajalikuks täpsustada, et EKL volinike koosolek ei ole olnud juht/ja-või 
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– tööorganiks EKL-is, kes on omanud kompetentsi jahikoerte tööomaduste 
kindlakstegemisel, tutvustamisel ja hindamisel.“ 
 
Toimus elav arutelu vastavate reeglite teemal, kus esitati küsimused: kes eemaldab 
kuldil kihvad? Kuidas on korraldatud metssigade puhkeala? Kui mitu koera ühe ja sama 
metsseaga töötab? Tõnu Väli vastulausete kohaselt on reeglid Keskkonnaministeeriumi 
pädevuses ja need on läbi räägitud ka loomakaitsjatega, samuti olevat neid 
aktsepteerinud VTA. EKL revisjonikomisjoni arvamuse kohaselt peavad EKL juhised ja 
reeglid olema kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega – hetkel need ei ole kooskõlas ei ole.  
 
Helen Tonkson–Koit: Katleen Lukin on esitanud oma avalduses volinike koosolekule kaks 
küsimust. Hääletada tuleb vastuseid nendele küsimustele. 

a) Kas EKL põhikirja punkt nr. 4.2.5.7  enam ei kehti ning kas edaspidi ei pea 
eeskirjad enam läbima volinike koosolekut? 

 

Ettepanek: EKL põhikiri kehtib p.4.2.5.7. osas 
 
Hääletamine : poolt – 21 
 
Otsustati: EKL põhikiri kehtib p.4.2.5.7. osas 
 

b) Kui põhikiri ikkagi kehtib kodulehel esitletud kujul ja nimetatud eeskirjad peavad 
enne jõustumist läbima ka volinike koosoleku  ning saama sealt kinnituse, siis 
kuidas käsitleb EKL edaspidi koerte tulemusi, mis on saadud nö. mittekehtivate 
eeskirjade järgi teostatud katsetel. 

 
Ettepanek: anda EKL juhatusele aega 2018. a viimase volinike koosolekuni esitada kõik 
jahikoerte jahiomadusi puudutavad jahieksamite ja –katsete eeskirjad kinnitamiseks EKL 
volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 20, erapooletu – 1. 
 
Otsustati: anda EKL juhatusele aega 2018. a viimase volinike koosolekuni esitada kõik 
jahikoerte jahiomadusi puudutavad jahieksamite ja –katsete eeskirjad kinnitamiseks EKL 
volinike koosolekule. 
 
11. EKL juhatuse ettepanekud EKL Tõuraamatumääruse muutmiseks. 
Juhatuse liige Marika Proover selgitas muudatusettepaneku tagapõhja – EKL liikmed ei 
ole siiani kursis p.1.2 eelmisel aastal vastu võetud muudatusega „Eesti residendi 
omandusse kuuluv isane koer tuleb kanda EKL tõuraamatusse hiljemalt ajaks kui koera 
soovitakse kasutada aretuseks Eestis“. Parema mõistmise saavutamiseks soovitab 
juhatus antud punkti liigendada alapunktidega. Siiani juhatus ei ole karistanud EKL 
liikmeid ainult selle nõude täitmata jätmise eest. 
 

Ettepanek: muuta EKL Tõuraamatumääruse p.1.2 alljärgnevalt: 
1.2. Tõuraamatusse kantava pesakonna kasvataja peab omama alalist elukohta Eestis 
1.2.1. Aretuses kasutatav emane koer peab olema kantud EKL tõuraamatusse.  
1.2.2. Kui emane koer on renditud, siis peab ta olema kantud FCI täisliikme 
tõuraamatusse, FCI kandidaatriigi tõuraamatusse (registreerimistunnistus “Export 
Pedigree”, mille on väljastanud FCI poolt tunnustatud organisatsioon), FCI partnerriigi 
tõuraamatusse (registreerimistunnistus “Export Pedigree”, mille on väljastanud FCI poolt 
tunnustatud organisatsioon) ja vastama antud riigi aretuses kasutatavatele koertele 
esitatavatele nõuetele. 
1.2.3. Eestis alaliselt elava isiku omandisse kuuluval isasel koeral peavad olema täidetud 
kõik EKL tõuraamatu määruse lisas 2 välja toodud tõukohased aretuse erinõuded 
hiljemalt ajaks kui koera soovitakse kasutada aretuseks Eestis. 
Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
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Hääletamine: poolt – 20, vastu – 0, erapooletu – 2 
 
Otsustati: muuta EKL Tõuraamatumääruse p.1.2 alljärgnevalt: 
1.2. Tõuraamatusse kantava pesakonna kasvataja peab omama alalist elukohta Eestis 
1.2.1.  Aretuses kasutatav emane koer peab olema kantud EKL tõuraamatusse.  
1.2.2. Kui emane koer on renditud, siis peab ta olema kantud FCI täisliikme 
tõuraamatusse, FCI kandidaatriigi tõuraamatusse (registreerimistunnistus “Export 
Pedigree”, mille on väljastanud FCI poolt tunnustatud organisatsioon), FCI partnerriigi 
tõuraamatusse (registreerimistunnistus “Export Pedigree”, mille on väljastanud FCI poolt 
tunnustatud organisatsioon) ja vastama antud riigi aretuses kasutatavatele koertele 
esitatavatele nõuetele. 
1.2.3. Eestis alaliselt elava isiku omandisse kuuluval isasel koeral peavad olema täidetud 
kõik EKL tõuraamatu määruse lisas 2 välja toodud tõukohased aretuse erinõuded 
hiljemalt ajaks kui koera soovitakse kasutada aretuseks Eestis. 
Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
12. EKL VKK taotlus EKL näituste eeskirja muutmiseks 
EKL Välimikukohtunike kogu üldkoosoleku otsuse alusel on tehtud ettepanek EKL 
juhatusele näituste eeskirja muutmiseks. EKL juhatus lükkas ettepaneku tagasi. EKL 
Näituste eeskirja muutmine on volinike koosoleku pädevuses, mistõttu on volinike 
koosolekule EKL VKK poolt ettepanek lisada EKL näituste eeskirja punkt 13.2 
sõnastusega „EKL poolt korraldatavatel rahvusvahelistel näitustel peab olema Eesti 
kohtunike osakaal vähemalt 25% näitusel hindavate kohtunike arvust“.  
Toimus arutelu, kas Eestis on nii palju kohtunikke, et ühed ja samad kohtunikud ei 
hindaks kogu aeg ühtesid ja samu tõuge. EKL näitusetoimkonna esimees selgitas, et 
siiani on olnud EKL rahvusvahelistel näitustel 10-15% Eesti kohtunikke. Juhatuse arvates 
ei ole sellise nõude koht EKL näituste eeskirjas.  
 

Ettepanek: lisada EKL näituste eeskirja punkt 13.2 „EKL poolt korraldatavatel 
rahvusvahelistel näitustel peab olema Eesti kohtunike osakaal vähemalt 25% näitusel 
hindavate kohtunike arvust“. 
 
Hääletamine: poolt – 9, vastu – 6, erapooletu – 3, ei hääleta – 5 
 
Hääletustulemusest lähtuvalt otsust vastu ei võetud. 
 
13. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 
Helen Tonkson-Koit: EKL ei ole varasemalt olnud sellises olukorras, kui täna – 
järjekordne büroo juhataja on lahkunud, raamatupidaja on lahkumas. Viimased 
dokumendid on dokumendi haldussüsteemi DHS kantud aprilli lõpus, lisatud on ainult EKL 
VKK esildis kohtunikele tasude väljamaksmise kohta ja EKL volinike 27 allkirjaga taotlus 
volinike erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks. Erakorraline koosolek on kokku 
kutsutud 21.juuniks ja päevakord on kõikidele EKL kodulehel nähtav – juhatuse 
tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine. Volinike koosolekul on võimalik valida vaid 
nende juhatuse liikmete kandidaatide seast, kes üles seatakse. Eelmine volinike 
koosoleku koosseis arutas korduvalt kahe EKL kasvataja vahelist tüli seoses kaubamärgi 
registreerimisega. Tänaseks on olemas ringkonnakohtu otsus kaubamärgi tühistamise 
kohta, samuti on otsuses rõhutatud, et koerte kasvatamine on hobi, kus ei tohi olla 
kõlvatut konkurentsi. Mõtlemisainet meile kõigile. 
Volinike koosoleku liikmed võtsid volinike koosoleku juhataja sõnavõtu teadmiseks. 
 
14. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt (lisa 1) 
Tiia Pihlik kandis ette revisjonikomisjoni aruande, mis puudutas nii majandusaasta 
aruannet, 2017. a eelarve täitmist ja 2018. a eelarvet. Kõik revisjonikomisjoni aktid ei 
ole kõigi kolme revisjonikomisjoni liikme poolt allkirjastatud, kuna on jäädud 
eriarvamustele üksikutes aktides käsitletud teemade osas. 
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Revisjonikomisjon on seisukohal, et täna EKL 2017. a majandusaasta aruannet kinnitada 
ei saa, kuna raamatupidamisbilansis ja aruandes on bilansimahus vahe. Kohati oleme 
kontrollimise käigus saanud kolm erinevat numbrit. Oleme palunud juhatuselt vastuseid 
revisjoniaruandes esitatud küsimustele, kahjuks ei ole me vastuseid saanud.  
Volinike koosoleku liikmed võtsid revisjonikomisjoni aruande teadmiseks. 
 
15. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 
Kaire Rjadnev-Meristo koosolekul tervislikel põhjustel osaleda ei saa.  
Juhatuse aseesimees Erki Korp andis ülevaate hetkeseisust: 
raamatupidamisprogrammiga oleme püüdnud leida võimalust online-arvete otse 
programmi importimiseks, nende sisestamine on kõige töömahukam kogu tegevuse 
juures. Mis puudutab majandusaasta aruannet, siis selle eest peaks vastutama see 
juhatus, kes 2017 aastal EKL juhtis. DHS-iga tegeleb praeguseks uus juhiabi ja sisestab 
tagantjärele dokumente. 
Juhatuse liige Piret Rosumovski täiendas: kolm erinevat summat on majandusaasta 
aruandesse saadud sellepärast, et väljaprinte teostasid 3 erinevat inimest. 
Volinike koosoleku liikmed võtsid juhatuse esimehe sõnavõtu teadmiseks. 
 
16. EKL 2018.a. eelarve mahu arutelu ja kinnitamine 
Toimus arutelu eelarve ridade üle: seoses eesti hagija tunnustamisega tuleb FCI 
komisjon augustis koeri üle vaatama, selleks eraldatakse raha reservfondist. Astrid 
Lundava soovis teada, millised on eelarve täitmise numbrid praegu, volinike koosolekule 
on esitatud eelarve täitmine 30.03.2018 seisuga. Juhatuse liikmed ei osanud sellele 
vastata. 
 

Ettepanek: kinnitada EKL 2018.a. eelarve mahus 737334 eurot. 
 
Hääletamine: poolt – 21, vastu – 0, erapooletu – 3 
 
Otsustati: kinnitada EKL 2018.a. eelarve mahus 737334 eurot. 
 
17. EKL juhatuse liikme lepingud 
EKL volinike koosolekule on esitatud kõikide juhatuse liikmete, s.h. ka tagasiastunud ja 
tagasi kutsutud juhatuse liikmed, lepingud tagasiulatuvalt alates 30.10.2017. Katri 
Koitver soovis teada, miks juhatuse esimehe tasu on oluliselt suurem, kui lepingutes ei 
ole juhatuse esimehele välja toodud lisaülesandeid ega –kohustusi. Juhatuse aseesimehe 
Erki Korbi sõnul on juhatuse esimehel tunduval rohkem ülesandeid. Erki Korp viitab EKL 
põhikirja punktile 4.4.1 - juhatuse liikmel on õigus saada juhatuse liikme tasu ja/või 
hüvitist tema tehtud põhjendatud kulutuste eest. Helen Tonkson-Koit nendib, et juhatuse 
liikmed on saanud hüvitist tehtud põhjendatud kulutuste eest, so sõidukulude 
kompenseerimise näol. Aruetlus jääb ebaselgeks, kas tagasiastunud juhatuse liikmetele 
taotletakse konkreetset summat või proportsionaalselt arvestatud tasu juhatuse liikmeks 
oldud aja eest.  
 
Ettepanek: sõlmida ametis olevate juhatuse liikmetega lepingud ja määrata juhatuse 
liikmetele tasu. Endistele juhatuste liikmetele kompenseerida juhatuses töötatud aja eest 
vastavalt tehtud ettepanekule. 
 
Hääletamine: poolt – 8, vastu  5, erapooletu – 5, ei hääleta – 5 
 
Otsustati: mitte sõlmida ametis olevate juhatuse liikmetega lepingud ja määrata 
juhatuse liikmetele tasu ning mitte  kompenseerida endistele juhatuste liikmetele 
juhatuses töötatud aja eest vastavalt tehtud ettepanekule. 
 
18. 2017.a. majandusaasta aruande arutelu ja  kinnitamine 
EKL juhatus teeb ettepaneku kinnitada EKL 2017. a majandusaasta aruanne. EKL 
revisjonikomisjon ei toeta ettepanekut 2017. a majandusaasta aruande kinnitamiseks.  
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Hääletamine: poolt – 2, vastu 13, erapooletu – 5, ei hääleta – 3 
Otsustati: mitte kinnitada EKL 2017. a majandusaasta aruannet. 
 
19. Marian Varuli esindaja pöördumine EKL volinike koosoleku poole 
Marian Varuli esindaja Ille Nakurt-Murumaa on saatnud volinike koosoleku liikmetele 
põhjaliku ülevaate seni toimunust. Juhatuse liige Piret Rosumovski põhjendab pesakonna 
mitte üle vaatamist isaskoera omanikule antud aretustööga tegelemise keeluga. Ille 
Nakurt-Murumaa rõhutab, et täna ja praegu on kõne all pesakonna ülevaatamine, mis on 
kohustuslik vastavalt EKL juhatuse poolt 21.07.2016 vastu võetud otsusele (protokoll 
nr.7, 21.07.2016, p.4.1.). Toimus arutelu pesakonna ülevaatamise üle. Arutelu käigus 
olid EKL volinike koosoleku liikmed Inga Siil ja Katleen Lukin nõus vabatahtlikult 
pesakonda üle vaatama. 
 

Ettepanek: määrata EKL volinike koosoleku poolt 19.02.2018.a. sündinud bernhardiinide 
pesakonda üle vaatama Inga Siil ja Katleen Lukin. Võimalusel kaasata pesakonna 
ülevaatusele mõlema bernhardiine esindava EKL liikmesorganisatsiooni esindajad. 
Pesakond vaadata üle esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul. 
 
Hääletamine: poolt – 13, vastu – 0, erapooletu – 7, ei hääleta – 3 
 
Otsustati: määrata EKL volinike koosoleku poolt 19.02.2018.a. sündinud bernhardiinide 
pesakonda üle vaatama Inga Siil ja Katleen Lukin. Võimalusel kaasata pesakonna 
ülevaatusele mõlema bernhardiine esindava EKL liikmesorganisatsiooni esindajad. 
Pesakond vaadata üle esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul. 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 
Helen Tonkson-Koit       Aire-Piret Pärn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


