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EKL VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tallinn           28.05.2014 nr. 18 

Koosolekust võtsid osa: Terje Erdmann, Juta Haranen, Ülle Kell, Kristin Kerem (lahkus kell 

19.40), Siim Kinnas, Katri Koitver (saabus kell 18.40), Jelena Kruus (lahkus kell 19.40), Kätlin 

Kull, Monica Kullarand, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Reet Lint (lahkus kell 18.40), Katleen 

Lukin, Alar Müürisepp, Anne Naarits (lahkus kell 19.40), Margit Oja, Valentina Pikkov, Sulev 

Puumeister, Aire-Piret Pärn, Katrin Raie, Leelo Ratas (saanus kell 18.35, lahkus kell 19.40), 

Urve Tipp, Maire Tõnurist, Tõnis Türk 

Külalised:  Carolin Kullarand, Sirje Veiman, Mari-Ann Rehk, Liina Vaher, Ülle Aaslav-Kaasik, 

Astrid Lundava, Maili Madrus, Aili Kivinurm, Jelena Vdovina, Jekaterina Aljohhina, Vilve 

Roosioks. 

Juhatas: Alar Müürisepp. Protokollis: Aire-Piret Pärn 

PÄEVAKORD: 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

2. EKL 2013. aasta majandusaasta aruanne. 

3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

4. EKL põhikirjakomisjoni sõnavõtt. 

5. Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi/EKL-KKK taotlus EKL veepääste eeskirja 

kinnitamiseks (projekt). 

6. EKL-KKK taotlus EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja 

täiendamiseks. 

7. EKL-KKK taotlus EKL katsekohtunike statuudi täiendamiseks. 

8. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 “Tõukohased aretuserinõuded” muutmine: (i) Eesti 

Retriiverite TÜ taotlus labradori retriiverite aretuserinõuete muutmiseks; (ii) Eesti 

Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete muutmiseks. 

9. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 

10. EKL näituste eeskirja p 5.5. sõnastuse täpsustamine. 

11. EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi kinnitamiseks. 

12. Sõnavõtud. 

 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

Astrid Lundava andis ülevaate kogu juhatuse tööperioodi kohta (lisa 1). Alla on kirjutatud uus 

Balti Leping ja Balti Võitja näituse statuut, millised tulevad avaldamisele ka EKL kodulehel. 

Lahendatud on LKF kaebus EKL peale FCI-sse (kennel Korland Rein pesakonna 

registreerimine). Üks juhatuse liikmetest ei ole juhatuse tööst osa võtnud juba pool aastat. 

Toimus arutelu juhatuse töö üle – uus koduleht, IT toe jätkusuutlikus.  

Katleen Lukin tegi ettepaneuk kutsuda kokku erakorraline volinike koosolek juhatuse liikme 

tagasikutsumiseks. 
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2. EKL 2013. aasta majandusaasta aruanne. 

 

EKL majandusaasta aruanne oli tutvumiseks laiali saadetud. Revisjonikomisjoni arvamus koss 

lisaga on koosolekul kõikidele tutvumiseks (lisa 2). 

Kristin Kerem: majandusaasta aruandes on vasturääkivus töötajate arvus – ühes punktis on 

neid märgitud 6, teises 7.  Kuidas saada aru, millised on allüksuste kulud ja miks ei ole välja 

toodud esindusmeeskondade kulusid. Kui suur on sponsori rahaline toetus Gala show 

läbiviimisel? Mis on muud laekumised? 

Astrid Lundava: kõik kulud on koondatud sihtotstarbeliste ürituste kulude alla.  Sponsori 

poolt rahalist finantseerimist ei ole, on finantseeritud nende omavahenditest. Sponsor lööb 

kaasa projektides (Enne, kui võtab koera, Korista oma koera järelt). Gala show kulud maksis 

EKL. Muude laekumiste all on kajastatud TRM rikkumiste eest tasutud summad ja  kohtu 

poolt EKL kasuks välja mõistetud ja tasutud kohtukulud U.Ariku poolt. 

Maili Madrus: sponsor on tasunud „Tallinna Võitja“ näituseks tehtud  bännerite valmistamise 

kulud, millistel aastaarv on vahetatav. 

Aire-Piret Pärn: mis on arvele võetud varude real? Kas on tehtud inventuur? 

Maili Madrus:  inventuure ei ole tehtud. Lisaks varude arvestuse puudumisele puudub ka 

väikevahendite arvestus, samuti vahendite kasutamise,  väljaandmise ja tagastamise kord. 

Revisjonikomisjon seisab hea inventuuride läbiviimise eest peale büroo puhkuselt naasmist. 

Ettepanek: kinnitada EKL 2013.a. majandusaasta aruanne ja võtta revisjonikomisjoni 

arvamus teadmiseks. 

Hääletati: poolt 21, vastu – 0, ei hääleta – 4 

Otsustati:  

2.1. Võtta revisjonikomisjoni arvamus teadmiseks ja kinnitada EKL 2013.a. majandusaasta 

aruanne. 

3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

Alar Müürisepp teeb ettepaneku kutsuda kokku erakorraline voline koosolek juhatuse liikme 

Jaana Aadamsoo tagasikutsumiseks. 

Hääletati: poolt – 18, vastu -0, erapooletuid – 1, ei hääleta – 2 

Otsustati:  

3.1. Kutsuda kokku erakorraline volinike koosolek vastavalt põhikirjas ettenähtud 

etteteatamisajale juhatuse liikme J.Aadamsoo tagasikutsumiseks. 
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4. EKL põhikirjakomisjoni sõnavõtt. 

Alar Müürisepp: Volinike koosoleku liikmetele on laiali saadetud EKL põhikirja parandused, 

mis on sisse viidud vastavalt volinike koosolekult varasematel koosolekutel saadud juhistele.  

Katleen Lukin teeb ettepaneku ära kaotada volinike koosolek ja vajadusel suurendada 

juhatuse liikmete arvu. 

Sulev Puumeister: teema on parandustega põhikirja projekti esitamine üldkoosolekule 

hääletamiseks. Üldkoosolek otsustab, kas volinike koosolek on vajalik või mitte. 

Monica Kullarand: kuidas kutsutakse sellisel juhul kokku erakorraline üldkoosolek? 

Alar Müürisepp: vastavalt Mittetulundusühingute seaduses sätestatule. 

Tõnis Türk: nii suurel organisatsioonil nagu on EKL peab olema mingi puhver üldkoosoleku ja 

juhatuse vahel. Vastavalt MTÜS`ile on vaja erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks 

kokku saada 1/10 liikmete allkirjad. Juhatuse optimaalne suurus on 7 inimest, ei ole vaja 

ajada juhatust liiga suureks. 

Ettepanek: saata põhikirja parandatud ja täiendatud projekt üldkoosolekule vastuvõtmiseks 

või tagasilükkamiseks. 

Poolt – 7, vastu – 4, ei hääleta – 10. 

Otsus:  

4.1. EKL põhikirja parandatud projekti ei saadeta üldkoosolekule. 

5. Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi/EKL-KKK taotlus EKL veepääste eeskirja kinnitamiseks 

(projekt) 

Tõnis Türk: Mille alusel on antud eeskiri välja töötatud? 

Aili Kivinurm – kasutatud on lähiriikide vastavaid eeskirju,  millistest on valitud meile sobivad 

klauslid. 

Hääletati: poolt – 22, vastu -0, ei hääleta -1 

Otsustati:  

5.1. Rahuldada Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi taotlus ning kinnitada EKL veepääste 

eeskiri (lisa 3). 

5.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

5.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning EKL kodulehel. 

6. EKL-KKK taotlus EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja täiendamiseks. 

Hääletati: poolt – 22, vastu -0, ei hääleta -1 
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Otsustati: 

6.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste 

eeskirja rahvuslike koolitusalade alla uus alapunkt 2.4. VP - veepääste katse. 

6.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

6.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning EKL kodulehel. 

7. EKL-KKK taotlus EKL katsekohtunike statuudi täiendamiseks. 

Tõnis Türk: Miks on lubatud ainult 1 stazhöör korraga, kui meil ei ole vastava ala kohtunikke? 

Jekaterina Aljohhina :  Ala võivad hinnata ka IPOR kohtunikud. 

Hääletati: poolt – 22, vastu – 0, ei hääleta – 1 

Otsustati: 

7.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning teha EKL katsekohtunike statuuti alljärgnevad 

täiendused: 

7.1.1. lisada punkti 2.3. „Katsekohtunikuks saamise eeltingimused koolitusalade kaupa“ 

alapunkt 2.3.7. alljärgnevas sõnastuses: „2.3.7. Veepääste (VP): a) saanud 

koerajuhina oma koeraga VP tulemuse; b) olnud VP eksamil või võistlusel 

korraldustoimkonnas; c) töötanud VP eksamil või võistlusel abilisena“. 

7.1.2. lisada punktile 2.5. „Stažeerimine“ alapunkt 2.5.2.6. alljärgnevas 

sõnastuses:“Veepääste katse (VP) kohtuniku kandidaat peab: (i) stažeerima vähemalt 

3 võistlusel või eksamil ja hindama seejuures kõigi stažeerimiskordade peale kokku 

vähemalt 3 igas klassis osaleva koera sooritust; (ii) stažeerimise käigus hindama 

vähemalt 30 erinevat sooritust; (iii) stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures; 

(iv) pärast igat stažeerimist koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte 

soorituste kohta. Aruandes tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste 

kaupa, märkides ära esinenud vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne 

saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse või eksami toimumist seal hinnanud 

kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul, kui kohtunik saadud 

aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab“. 

7.1.3. muuta alapunkti 2.5.7. sõnastust pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“üks hindav 

katsekohtunik tohib korraga juhendada kuni kahte stažööri, välja arvatud agilitys ja 

veepäästes, kus on lubatud 1 stažöör“. 

7.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

7.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning EKL kodulehel. 

8. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 “Tõukohased aretuserinõuded” muutmine: (i) Eesti 

Retriiverite TÜ taotlus labradori retriiverite aretuserinõuete muutmiseks; (ii) Eesti Takside 

TÜ taotlus takside aretuserinõuete muutmiseks 
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Takside aretuserinõuete muutmine – poolt 18, vastu – 0, erapooletuid – 5 

Retriiverite aretuserinõuete muutmine – poolt – 21, vastu – 0, erapooletu -1, ei hääleta – 2 

Otsustati: 

8.1. Teha EKL tõuraamatumääruse lisasse 2 „Tõukohased aretuserinõuded“ alljärgnevad 

täiendused ja parandused: 

8.1.1. rahuldada Eesti Retriiverite TÜ avaldus ning muuta labradori retriiverite 

aretuserinõudeid, pikendades pärilike silmauuringute tulemuste kehtivusaega kahe 

aastani; 

8.1.2. rahuldada Eesti Takside TÜ avaldus ning lisada takside aretuserinõuetesse 

alljärgnev lisapunkt: „Seoses küülikutakside vähese populatsiooniga, lubada paaritada 

sama karvatüübiga küüliku- ja kääbustakse kasvataja otsusel, millest ta peab 

teavitama EKLi ja Eesti Takside TÜ-d enne paaritust. Muude tõuvariatsioonide 

omavaheline ristamine ei ole lubatud (vt. lisatud tabelit). Nõue kehtib kuni 

01.01.2016“. 

8.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

8.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning EKL kodulehel. 

9. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 

9. EKL Tõuraamatumääruse muudatusi ei ole volinike koosoleku liikmetele laiali saadetud.  

Marko Lepasaar: kes on vastutav koosoleku materjalide laialisaatmise eest? 

Aire-Piret Pärn luges ette EKL Tõuraamatumääruse parandusettepanekud. 

Astrid Lundava põhjendas muudatuste vajalikkust – p.1.4 muudatuse peamisekspõhjuseks 

on see, et ei saada õigel ajal kätte välismaal asuva isase koera tõutunnistuse koopiat või 

muid vajalikke dokumente; p.7 –peab olema aegumise võimalus. 

Hääletati: poolt – 19, vastu -0, erapooletu  1, ei hääleta -1. 

Otsustati: 

9.1. Teha EKL tõuraamatumäärusesse alljärgnevad täiendused ja parandused: 

9.1.1. muuta EKL tõuraamatumääruse p 1.5. lauset “Registreerimisavalduse võib esitada 

kohe pärast pesakonna sündi, kuid mitte hiljem kui kuus kuud peale sündi” pärast 

mida kõlab see alljärgnevalt “Registreerimisavalduse võib esitada kohe pärast 

pesakonna sündi. Vanema kui 6-kuuse pesakonna registreerimisel tuleb lisada 

pesakonna vanemate ning kõigi kutsikate DNA-põlvnemisuuringute tulemused. ”. 

Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. Otsus kehtib pesakondadele, 

mis on sündinud pärast EKL volinike koosoleku poolt antud täienduse kinnitamist. 
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9.1.2. lisada EKL tõuraamatumääruse p 7 alljärgnev lause: “EKL tõuraamatumääruse 

rikkumised kustuvad pärast nende kehtivusaja lõppu, kuid mitte hiljem kui viis aastat 

pärast nende kehtimahakkamist, v.a. juhul, kui nende põhjal on kasvatajale ja/või 

koerale määratud eluaegne tegevus- või aretuskeeld”.  

9.1.3. lisada EKL tõuraamatumäärusesse p 9.6. alljärgnevas sõnastuses:“Juhul, kui 

kasvataja on esitanud pesakonna registreerimisel valeandmeid, võib EKL juhatus 

määrata talle eluaegse aretuskeelu ja/või tühistada tema kennelnime“. 

9.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

9.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning EKL kodulehel. 

10. EKL näituste eeskirja p 5.5. sõnastuse täpsustamine. 

Alar Müürisepp: Käesoleva päevakorrapunkti materjalid pidi ette valmistama ja laiali saatma 

Maret Kärdi. Teda ei ole koosolekul, samuti ei ole temalt laekunud ka konkreetset sõnastuse 

muudatusettepanekut, mistõttu päevakorrapunkt käsitlemisele ei kuulu. 

11. EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi kinnitamiseks. 

EKL RKK statuudi kinnitamine on jäänud algselt päevakorrast välja tehnilise vea tüttu. 

Materjalid on volinike koosoleku liikmetele saadetud. 

Ettepanek: kinnitada ringikorraldajate statuut 

Poolt – 22, vastu – 3, erapooletu – 3. 

Otsustati: 

11.1. Kinnitada EKL ringikorraldajate statuut (lisa 4). 

11.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 


