
EKL volinike koosoleku protokoll nr 14, 03.07.2013 

 1 

EKL VOLINIKE ERAKORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Tallinn         03.07.2013 nr. 14 
 
Algus: 18.10, lõpp: 21.15 
 
Koosolekust võtsid osa: Terje Erdmann, Ülle Kell, Kristin Kerem, Siim Kinnas, Katri 
Koitver, Jelena Kruus, Monica Kullarand, Maret Kärdi, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Reet 
Lint, Katleen Lukin, Anne Naarits, Margit Oja, Valentina Pikkov, Sulev Puumeister, Katrin  
Raie, Tõnis Türk. 
 
Koosolekut juhatas: Alar Müürisepp. 
Koosolekut protokollis: Aire-Piret Pärn. 
 
Päevakord: 

1. EKL-KKK taotlus sõnakuulelikkuse võistlustel ja eksamitel ALG klassis ja klassides 1 
ning 2 osalemise eeskirjade kinnitamiseks 

2. EKL-KKK taotlus koerte sõnakuulelikkuse võistluste ja eksamite korraldamise 
juhendite kinnitamiseks. 

3. EKL-KKK taotlus koerte sõnakuulelikkuse (sk) võistluste / eksamite eeskirjade ja 
juhendite kinnitamiseks. 

4. Arutelu EKL, LKF ja LKD vahelise lepingu (Balti lepingu) üle 
5. EKL näituste eeskirja täiendused ja muudatused 
6. EKL uus tõuraamatumäärus ja selle lisad (projekt). 
7. Tõnis Türki ettepanek EKL koolitusi toetava fondi loomiseks (jätkuv käsitlus). 
8. Tõnis Türki ettepanek EKL allüksuste reglemendi tühistamiseks. 
9. Siim Kinnase ettepanek EKL volinikele koosolekutest osavõtuga seotud 

transpordikulude kompenseerimiseks. 
10. Sõnavõtud. 

a. Maret Kärdi sõnavõtt 
 
 
Ettepanekud päevakorra täiendamiseks: 

 

1. Tõnis Türk: Aastaaruande kinnitamisega on rikutud Mittetulundusühingute seadust, kuna 
puudub revisjonikomisjoni aruanne nii päevakorrast kui ka koosoleku protokollist. 
Aastaaruanne tuleks tunnistada mittekinnitatuks. 
 
Astrid Lundava: Revisjonikomisjoni aruanne oli olemas kirjalikult, revisjonikomisjoni 
liikmeid ei olnud kohal. 
 
Alar Müürisepp: revisjonikomisjoni aruanne oli olemas, ilmselt on protokollist välja jäänud 
tehnilise vea tõttu. 
 
Katleen Lukin: Revisjonikomisjon peab edastama aruande kõikidele volinike koosoleku 
liikmetele ning revisjonikomisjon tuleb kutsuda järgmisele volinike koosolekule. 
 
2. Katri Koitver: Büroojuhataja pikaajaline haigus on näidanud, et tegelikult saab selle tööga 
hakkama ka juhatuse esimees, kas ei oleks mõttekas koondada büroojuhataja ametikoht. 
 
Tõnis Türk: Büroojuhataja ametikoht on ette nähtud põhikirjaliselt, seega ei saa seda 
koondada. 
 



EKL volinike koosoleku protokoll nr 14, 03.07.2013 

 2 

Otsustati: päevakorda mitte täiendada ja kinnitada  väljakuulutatud päevakord. 
Poolt – 20 
 
 

1. EKL-KKK taotlus sõnakuulelikkuse võistlustel ja eksamitel ALG klassis ja 

klassides 1 ning 2 osalemise eeskirjade kinnitamiseks. 

 

2. EKL-KKK taotlus koerte sõnakuulelikkuse võistluste ja eksamite korraldamise 

juhendite kinnitamiseks. 

 

3. EKL-KKK taotlus koerte sõnakuulelikkuse (sk) võistluste / eksamite eeskirjade 

ja juhendite kinnitamiseks. 

 
Aire-Piret Pärn: EKL-KKK on esitanud kirjalikult (lisa 1) volinike koosolekule parandused 
eelmisel koosolekul kõne all olnud punktides. Ettepanek hääletada need kõik koos. 
 
Otsustati: kinnitada Sõnakuulelikkuse võistlustel ja eksamitel ALG klassis ja klassides 1 ning 
2 osalemise eeskirjad;  Koerte sõnakuulelikkuse võistluste ja eksamite korraldamise juhendid 
ja Koerte sõnakuulelikkuse (sk) võistluste / eksamite eeskirjad ja juhendid. 
 
Poolt – 18, erapooletu – 1, ei hääleta – 1 
 
4. Arutelu EKL, LKF ja LKD vahelise lepingu (Balti lepingu) üle. 

 

Valentina Pikkov: Läti ja Leedu kennelliitudest olevat tulnud kiri EKL-i, kas seda on 
volinikele tutvustatud? 
 
Maret Kärdi:  Minu andmetel oli kiri mõeldud volinike koosoleku liikmetele, sain küsimise 
peale selle koopia. Büroos on palgaline töötaja, kes peab nende asjadega tegelema. 
 
Astrid Lundava: Kiri tuli volinike koosoleku juhataja Alar Müürisepa EKL aadressiga meilile, 
sekretär ei saa seda edastada, kui talle ei  ole antud vastavat korraldust ja edastatud kirja. 
 
Alar Müürisepp: Jah, kiri oli adresseeritud ainult minu nimele, ei olnud lisatud palvet või 
volitust seda volinike koosoleku liikmetele edastamiseks. 
 
Toimus pikk ja tuline arutelu Balti lepingu ja  selle seaduslikkuse üle. 
 
Arutelu käigus esitati järgnevad ettepanekud: 
Tõnis Türk: luua ühtne Balti näituseruum 
Siret Lepasaar: leppida kokku ühtsed eeskirjad kui mitte kõikide, siis vähemalt Balti Võitja 
näituse korraldamiseks. 
Maret Kärdi: korraldada sümpoosion või konverents eelkõige Balti maade kennelliitudele, 
kuid miks mitte kaasata sinna ka teisi naabreid nagu Soome, Venemaa, Rootse jne. 
 
Otsustati: seoses Alar Müürisepa ärasõiduga 4.juuli 2013.a. hommikul koostab Maret Kärdi 
Läti ja Leedu Kennelliitudele vastuse, kus märgitakse ära, et EKL on väga huvitatud Balti 
lepingu, mis on sõlmitud 2007.a.,  jätkamisest ning täiendamisest ja kaasajastamisest. EKL 
volinike koosolekul tehtud ettepanekute alusel teeb EKL ettepaneku kutsuda kokku sügis-
talvel kõikide Balti riikide esindajate konverents, kus arutada Balti lepinguga seonduvat. 
Maret Kärdi koostab kirja eestikeelse variandi, mille tõlgib inglise keelde Katrin Raie ning 
kiri tuleb Läti ja Leedu Kennelliitude esindajatele välja saata hiljemalt reedel, 05.07.2013, 
allkirjastab Maret Kärdi kui volinike koosoleku asejuhataja, kuna volinike koosoleku juhataja 
on komandeeringus. 
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5. EKL näituste eeskirja täiendused ja muudatused. 

 

Toimus arutelu kehtiva näituse eeskirja p.5.5 üle – antud redaktsioon on tekitanud palju 
segadust ja mitte kusagil ei ole olemas ametlikku nimekirja maadest, kus koerte sabade ja/või 
kõrvade kupeerimine on keelatud. Seega on EKL võtnud iseendale ja pannud  
liikmesorganisatsioonidele kohtuse, mida ei ole võimalik täita.  
 
Marko Lepasaar: Sõnastada EKL näituste eeskirja p.5.5 järgmiselt: EKL kalenderplaani 
kantud näitustel ei tohi osaleda koerad, kes on sündinud 01.08.2013 või hiljem ja kellede saba 
ja/või kõrvu on  lõigatud. 
 
Poolt – 15 
 
Anne Naarits: Alates 01.01.2014.a. ei tohi EKL kalenderplaani kantud näitustel osaleda 
koerad, kellede saba ja/või kõrvu on lõigatud. 
 
Poolt – 6 
 
Koosolekult lahkusid Anne Naarits ja Reet Lint 
 
Otsustati: EKL näituste eeskirja p.5.5 sõnastus, mis hakkab kehtima alates 01.08.2013.a. on 
järgmine:„EKL kalenderplaani kantud näitustel ei tohi osaleda koerad, kes on sündinud 
01.08.2013 või hiljem ja kellede saba ja/või kõrvu on  lõigatud.“ 
 
Koosolekult lahkus Maret Kärdi 
 

6. EKL uus tõuraamatumäärus ja selle lisad (projekt). 

 
Aire-Piret Pärn: Vabandan, et ei jõudnud laiali saata piisava ajavaruga TRM projekti, kuid 
tutvustan kiiresti eelmisel koosoleku valitud töörühma poolt tehtud parandusi ja vaidlemiseks 
jäetud punkte. Samuti koostas töörühm TRM lisa nr.3 – kennelnime taotlemise korra. 
 
Ettepanek: saata parandustega TRM projekt laiali kõikidele volinike koosoleku liikmetele ja 
volinike koosoleku liikmetel on aega omapoolsete paranduste või täienduste kirjalikuks 
esitamiseks: 
Kuni 15.juulini   poolt 12 
Kuni 1.augustini   poolt 2 
 
Otsustati: Aire-Piret Pärn saadab kõikidele volinike koosoleku liikmetele laiali hiljemalt 
04.07.13 TRM parandustega projekti ja volinike koosoleku liikmetele on võimalik esitada 
omapoolseid ettepanekuid ja täiendusi kuni 15.07.2013 tingimusel, et ettepaneku esitaja 
vastamisel vastab kõikidele volinike koosoleku liikmetele. 
 
 

7. Tõnis Türki ettepanek EKL koolitusi toetava fondi loomiseks (jätkuv käsitlus). 

 

Toimus arutelu fondi loomise otstarbekuse üle, mille käigus esitati ettepanekud: 
a) teha juhatusele ettepanek iga-aastaselt juba tänaseks loodud koolituste toetamise 

eelarverealise lisada 20% eelneva aasta tulemist. 
b) Teha juhatusele ettepanek töötada välja toetusrahade ja koolitushüvitiste maksmise 

kord 
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Ettepanek: kinnitada koolitusi toetava fondi põhikiri 
 
Poolt – 0, vastu 12, ei hääleta – 5 
 

8. Tõnis Türki ettepanek EKL allüksuste reglemendi tühistamiseks. 

 

Kuulati Tõnis Türk`i põhjendusi allüksuste reglemendi tühistamiseks, kuna see ei ole 
kooskõlas EKL põhikirjaga. 
 
Siret Lepasaar: Kõikide allüksuste normatiivdokumendid tuginevad Allüksuste reglemendile, 
Mis saab nendest dokumentidest juhul, kui reglement tühistatakse? 
Kristin Kerem: Allüksused lõpetavad toimimise. 
Aire-Piret Pärn: Allüksuste reglement tuleb viia kooskõlla EKL põhikirjaga, milline ettepanek 
sai laiali saadetud põhikirjakomisjoni liikmetele oktoobris 2012, kui millele ei ole mitte ühtegi 
adekvaatset vastust. 
 
Ettepanek: Tühistada EKL Allüksuste reglement 
Poolt – 1, vastu – 13, erapooletu – 2, ei hääleta – 1 

 
 
9. Siim Kinnase ettepanek EKL volinikele koosolekutest osavõtuga seotud 

transpordikulude kompenseerimiseks. 

 

Siim Kinnas: ettepanek meie erakorralisel jätkukoosolekul käsitleda ühe täiendava teemana 
kaugemalt tulijate transpordikompensatsiooni sisse seadmise küsimust volinikele. Teen 
ettepaneku kompenseerida transpordikulud volinike kogu koosoleku toimumiskohast 
vähemalt 40 km kauguselt tulijatele kas kuludokumentide alusel või, isikliku sõiduauto 
kasutamisel, 0,2 € läbisõidu km.  
 
40 km tundub sobiv vahemaa, sest see tähendab , et üldjuhul on inimene tulnud väljaspoolt 
linna ning ei saa kasutada linna tasuta transporti (vähemalt mitte kogu reisi ulatuses), kuid 
tekkivad kulud on piisavad, et selle kompensatsiooni rahuldamise menetlusele kuluv ressurss 
(raamatupidaja tööaeg, kulumaterjalid jms) oleks kompenseeritavast rahast väiksem.  
 
0,2 €/km on analoogne ringikorraldajatele makstava kompensatsiooniga. Kaalusin ka 
ettepanekut 0,35 €/km nagu kohtunikele näituste puhul, kuid pidasin seda antud juhul 
ebamõistlikult suureks kuluks kennelliidule. Reaalselt arvestatavad sõidukiga seotud kulud 
(kütus, amortisatsioon) keskklassi autoga kilomeetri kohta on vahemikus 0,15-0,2 €, mistõttu 
0,2 €/km tundub mõistlik suurus. 
 
Sulev Puumeister: Volinike koosoleku liikmed ei saa ise iseendile kompensatsiooni määrata, 
seda peab tegema üldkoosolek. 
Monica Kullarand:  Vastavalt EKL põhikirjale täidab volinike koosolek üldkoosolekute 
vahelisel perioodil selle ülesandeid. 
 
Ettepanek: määrata EKL volinike koosoleku liikmetele, kes saabuvad volinike koosolekule 
kaugemalt kui 40 km, transpordikompensatsioon 0,2 eur läbisõidukilomeetri kohta.  
 
Poolt – 13, vastu – 1, erapooletu – 2, ei hääleta  - 1 
 
Otsus  kehtib: 
alates 01.08.2013 – poolt 8, alates 03.07 – poolt 6. 
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Otsustati: määrata EKL volinike koosoleku liikmetele, kes saabuvad volinike koosolekule 
kaugemalt kui 40 km, transpordikompensatsioon 0,2 eur läbisõidukilomeetri kohta. Otsus 
kehtib alates 01.08.2013. 
 
 
 
Alar Müürisepp       Aire-Piret Pärn 
Juhataja        Protokollija 




