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Koosolekul osalesid: Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar, Reet Lint (saabus kell 19.02), Alar 

Müürisepp, Anne Naarits, Margit Oja, Mari Palgi, Valentina Pikkov (saabus kell 19.02), Aire-Piret Pärn, 

Külli Ragel ja Helen Tonkson-Koit 

Külalised: Kristina Varik-Kilm, Jaana Palmet, Ulvi Männamäe, Mariann Rivik, Signe Sulg, Tiia Pihlik, 

Merike Kalle, Inge Soodla, Lolita Tilga, Astrid Lundava (EKL juhatuse esimees), Kristin Kerem (EKL 

revisjonikomisjoni liige). 

Helen Tonkson –Koit teeb ettepaneku kinnitada 20.09.2016 korralise koosoleku päevakorra 

alljärgnevalt: 

1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

 2. Juhatuse esimehe sõnavõtt  

3. Revisjonikomisjoni aruanne  

4. EKL Välimikukohtunike statuudi kinnitamine (jätkuv käsitlus) 

5. Aretuseeeskirjade  kinnitamine 

5.1 Eesti  Kesk-aasia ja Kaukaasia lambakoerte tõuühingu taotlus kaukaasia lambakoerte   

aretuseeskirja kehtestamiseks 

5.2 Eesti  Kesk-aasia ja Kaukaasia lambakoerte tõuühingu taotlus kesk-aasia lambakoerte 

aretuseeskirja kehtestamiseks 

6. EKL liikmetelt laekunud avaldused 

6.1 Kristina Varik-Kilmi avaldus  

Hääletamine: poolt – 9, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: kinnitada koosoleku päevakord. 

 

1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

Helen Tonkson- Koidu sõnavõtt täies mahus  (lisa 1).  

Helen Tonkson-Koit teeb oma sõnavõtu lõpus ettepaneku kinnitada 2017.a. volinike korraliste 

koosolekute kuupäevad alljärgnevalt: 

21.03.2017 , materjalide esitamise tähtaeg 01.03.2017 

23.05.2017, materjalide esitamise tähtaeg 03.05.2017 



26.09.2017, uue volinike koosoleku koosseisu esimene koosolek 

28.11.2017, materjalide esitamise tähtaeg 8.11.2017 

Hääletamine: poolt – 9, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 0 

 

Otsustati: kinnitada EKL volinike korraliste koosolekute kuupäevad aastaks 2017 alljärgnevalt: 

21.03.2017 , materjalide esitamise tähtaeg 01.03.2017 

23.05.2017, materjalide esitamise tähtaeg 03.05.2017 

26.09.2017, uue volinike koosoleku koosseisu esimene koosolek 

28.11.2017, materjalide esitamise tähtaeg 8.11.2017 

 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

Astrid Lundava sõnavõtt (lisa 2). Astrid Lundava tänab volinike koosoleku juhatajat 

puudustele tähelepanu juhtimise eest, millistest osad olid talle teada, aga osad mitte. 

Juhatuse esimehe sõnavõtuga seoses toimus arutelu EKL näitustetaotluste uue esitamise 

korra üle ja leiti, et mõistlik oleks büroo poolt sisestada juba laekunud taotlused ja uued 

taotlused sisestavad programmi juba taotlejad ise. Samuti arutleti selle üle, mitu inimest 

võiks taotlusi sisestada ja kuidas seda teha, kui näiteks näitusetoimkonna esimees ei ole EKL 

liige. Astrid Lundava lubab teemat käsitleda juhatuse ja büroo töötajatega. 

Marko Lepasaar: Kas sulle kui juhatuse esimehele tundub, et juhatuse liikmed teevad vähem tööd? 

Astrid Lundava: Ei arva,  et teevad vähem tööd. Võimalik, et nende töö ei paista lihtsalt välja. 

Alar Müürisepp: Kes juhatuse liikmetest konkreetselt  büroo töö kontrollimisega tegeleb? 

Astrid Lundava: Juhatus ei ole määranud konkreetset inimest büroo tööd üle vaatama. Büroo tööd 

kontrollib ka revisjonikomisjon. 

Helen Tonkson-Koit: Büroo tööd peab tegelikult kontrollima büroo juhataja, aga tema on võtnud 

mugavuspositsiooni. 

Alar Müürisepp: Kui iga juhatuse liige on volitatud büroo tööd kontrollima, siis tegelikult ei tee seda 

keegi. Tuleks korralikult läbi mõelda, kuidas seda korralikult ja efektiivselt teha. 

 

3. Revisjonikomisjoni aruanne. 

Kristin Kerem luges ette revisjonikomisjoni aruande (lisa 3).  

 

4. EKL Välimikukohtunike statuudi kinnitamine (jätkuv käsitlus) 

Katrin Raie, kes ei viibi küll koosolekul kohal, on juhtinud  tähelepanu p.7.2 sõnastusele. 

Mõte on küll välimikukohtunikele arusaadav, kuid võõras lugeja ei saa sellest midagi aru. 

Toimus arutelu nimetatud punkti sõnastuse üle ja leiti, et ilmselt on kaks lauset kogemata 

kokku kirjutatud. 

 

Ettepanek: kinnitada EKL Välimikukohtunike statuut kohustusega EKL VKK eestseisusel muuta 

p.7.2 sõnastus arusaadavaks. 

 



Hääletamine: poolt – 11, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 0 

 

Otsustati: kinnitada EKL Välimikukohtunike statuut kohustusega EKL VKK eestseisusel muuta 

p.7.2 sõnastus arusaadavaks. 

 

5. Aretuseeeskirjade  kinnitamine 

5.1 Eesti  Kesk-aasia ja Kaukaasia lambakoerte tõuühingu taotlus kaukaasia lambakoerte   

aretuseeskirja kehtestamiseks 

 

Ettepanek: kinnitada kaukaasia lambakoerte   aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2017-

31.12.2021 

Hääletamine: poolt – 8, vastu – 0, erapooletu – 3, ei hääleta – 0 

Otsustati: kinnitada kaukaasia lambakoerte aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2017-

31.12.2021 

5.2 Eesti  Kesk-aasia ja Kaukaasia lambakoerte tõuühingu taotlus kesk-aasia lambakoerte 

aretuseeskirja kehtestamiseks 

Ettepanek: kinnitada kesk-aasia lambakoerte aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2017-

31.12.2017 

Hääletamine: poolt – 8, vastu – 0, erapooletu – 3, ei hääleta – 0 

Otsustati: kinnitada kesk-aasia lambakoerte aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2017-

31.12.2021. 

 

6. EKL liikmetelt laekunud avaldused 

6.1 Kristina Varik-Kilmi avaldus 

Helen Tonkson –Koit: Avaldus on volinike koosoleku liikmetele laiali saadetud, eeldan, et 

volinike koosoleku liikmed on selle ka läbi lugenud. Avaldaja ise on siin ja valmis küsimustele 

vastama. 

Alar Müürisepp: VKK allub juhatusele ja teema arutamine on juhatuse, mitte volinike 

koosoleku pädevuses. 

Kristina Varik-Kilm: Juhatuse poole ei pöördunud, vältimaks huvide konflikti (olen ise 

juhatuse liige).  2014.a. alustanud välimikukohtunike põhikoolitus peatati poole pealt volinike 

koosoleku otsusega. Samas otsuses on kirjas, et tuleb esitada uuesti dokumendid vastavalt 

uuele koolitusjuhendile. Vastavalt 2016.a. avaldatud teatele pidime kõik uuesti 

kandideerima. 2014.a. olid dokumendid kinnises ümbrikus, tõesti ei mäleta, mis seal täpselt 

oli. Tahan teada, kas volinike koosoleku otsused on täitmiseks sõna-sõnaliselt. Minu poolt 

esitatud uues taotluses ei olnud märgitud vanust ja tõugu, millest soovin kohtunikuna 

alustada. Välimikukohtunike statuudis ei ole nõuete all kirjas sellist taotlust. Ja kui ma ühe 



korra olen esitanud taotluse ja ei ole seda tagasi võtnud, siis taotlus ju kehtib. Tõug, millest 

soovin alustada, on märgitud teises dokumendis ja lisatud oli ka ID-kaardi koopa, mis 

tõendab minu vanust. 

Helen Tonkson-Koit: volinike koosoleku liikmed ei saa hinnata, mida VKK eestseisus tegi 

laekunud dokumentide ülevaatamisel, kohal oli ka revisjonikomisjon. Avalduses tõstatatud 

küsimuse, kas otsused on täidetud korrektselt, kontrollifunktsioon on EKL revisjonikomisjonil. 

Teen ettepaneku, et volinike koosoleku assistent edastab avalduse selles osas 

revisjonikomisjonile seisukoha võtmiseks. Palvega, et soovid jätkata 2014.a. alanud 

põhikoolitusel, oleks pidanud pöörduma juhatusse. Olles juhatuse liige, ei pea sa ise osalema 

otsustusprotsessis, vaid saad ennast sellest taandada. Kui juhatuse otsus sind ei rahulda, siis 

selle otsuse peale saab esitada avalduse volinike koosolekule. Teen ettepaneku, et volinike 

koosoleku assistent edastab avalduse viimases kahes punktis otsustamiseks juhatusele. 

Siret Lepasaar: 2014.a. käitusime inimlikult ja tulime inimestele vastu, lubades puuduvaid 

dokumente uuesti esitada. Selgus, et hiljem esitatud dokumente ei tohi arvesse võtta. 

Seekord käitusime kõikidega täpselt ühtemoodi. 

Helen Tonkson-Koit: eelmisel korral koheldi EKL liikmeid ebavõrdselt, andes osadele nõudeid 

mittetäitnud isikutele võimaluse dokumente järgi esitada. Ümbrikud avatakse kindlal  

kuupäeval ja sinna hiljem midagi ei lisata. 

Ettepanek: edastada Kristina Varik-Kilmi avaldus EKL juhatusele ja revisjonikomisjonile 

seiskoha võtmiseks avalduses toodud küsimuste osas. Tulla tagasi teema arutamise juurde 

peale vastavate seisukohtade laekumist volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 11, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: edastada Kristina Varik-Kilmi avaldus EKL juhatusele ja revisjonikomisjonile 

seisukoha võtmiseks avalduses toodud küsimuste osas. Tulla tagasi teema arutamise juurde 

peale vastavate seisukohtade laekumist volinike koosolekule. 

 

 

Koosoleku juhataja      Protokollija 

 

 

Helen Tonkson-Koit      Aire-Piret Pärn 

 

 

 

 



 

 

 

 


