
EKL volinike korralise koosoleku protokoll 

Koosoleku toimumise aeg: 24.11.2015 kell 18 – 21.30 

Osalesid: Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver, Jelena Kruus, Kätlin Kull, Maret Kärdi, Helle Kärdi-

Paabo, Reet Lint, Katleen Lukin, Margit Oja, Janne Orro, Mari Palgi, Aire-Piret Pärn, Külli Ragel, Katrin 

Raie, Eve Roossaar, Helen Tonkson-Koit ja Liisa Vesik. 

Puudusid: Hedi Kumm, Marko Lepasaar, Merike Moldau, Alar Müürisepp, Anne Naarits, Valentina 

Pikkov ja Maire Tõnurist. 

Külalised:  Triin Vasemägi (EKL Noortekogu), Mare Meldre (EKL-KKK), Margot Luukas (EKL-KKK), Astrid 

Lundava (EKL juhatus), Ellada Laduškina (EKL Noortekogu), Viktoria Pavlenkova (EKL Noortekogu), 

Kristiina Tupalskaja (EKL Noortekogu), Liina Vaher (EKL-RKK) 

Päevakord:  

1. Volinike koosoleku  juhataja ja koosoleku liikmete sõnavõtud. 

2. 2016.a. koosolekute kuupäevad  

3. Juhatuse esimehe sõnavõtt 

4. EKL 2015. aasta eelarve täitmine  

5. EKL 2016. aasta eelarve projekti arutelu  ja  kinnitamine 

6. EKL noortekogu taotlus EKL allüksuseks kinnitamiseks  

7. EKL näituste eeskirja täiendused ja parandused 

8. Aretuseeskirja koostamise juhendi kinnitamine ja TRM p.1.10 muutmine  

9. EKL-KKK taotlus EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi muutmiseks 

10. Liikmete töörühma ettepanekud. 

 

1. Helen Tonskon-Koit: Volinike koosoleku esimehena täna pikalt sõna ei võta, lasen rääkida 

volinike koosoleku liikmetel. Volinike koosolekule on esitanud avalduse Agne Mägi, peame 

otsustama, mida avaldusega teeme – kas moodustame töörühma vastavalt Janne Orro  

ettepanekule ja kutsume kokku erakorralise koosoleku teema arutamiskeks. 

Janne Orro: Kui volinike koosolek tahab teemat arutada, siis peaksid olemas olema osapoolte 

kirjalikud seletuskirjad. Loome ajutise töörühma, mis sõnastaks kennelnime kasutamise 

reeglid. Olen nõus töörühma vedama, kaasa on lubanud lüüa veel Katrin Raie ja Margit Oja. 

Helen Tonkson-Koit:  Täna ei saa me antud teemas ühtegi otsust teha. Töörühm ei hakka 

tegelema konkreetselt avalduses toodud probleemiga, vaid sõnastab juhtunu asjaolusid 

arvesse võttes kennelnime kasutamise reeglid EKL kasvatajatele. Juhatus on toimunule 

andnud oma hinnangu. Meie ei saa tühistada kaubamärki, küll aga saame kehtestada reeglid 

meie liikmetele.  

Töörühmas osalemiseks avaldasid veel soovi Reet Lint ja Mari Palgi. 

Otsustati: kutsuda kokku volinike erakorraline koosolek 06.01.2016 algusega kell 18.00 alljärgneva 

päevakorraga:   1) Agne Mägi avalduse arutelu; 2) Järgmise erakorralise koosoleku kokkukutsumise 

vajadus ja toimumisaja määramine.  Koosolek kuulutada kinniseks. Kõik materjalid esitatakse 



kirjalikult hiljemalt 15.12.2015.a. Küsida Agne Mägilt vajadusel lisaselgitusi avalduse juurde.  Küsida 

Ulvi Koovilt temapoolne võimalikult üksikasjalik selgitus. Nõuda juhatuselt välja kõik materjalid, mis 

puudutavad Agne Mägi ja Ulvi Koovi vahelise vaidluse käsitlemist juhatuse töö- ja korralistel 

koosolekutel koos langetatud otsustega. 

Volinike koosoleku liikmete lühiaruanded oma aasta jooksul tehtud tööst: 

Janne Orro: Olen tegelenud uute areusteeskirjade vomistamise juhendi väljatöötamisega, olen tegev 

EKL  Teadus- ja aretusnõukogus, nüüd siis kennelnime kasutamise reeglite koostamise töörõhmas. 

Margit Oja: Ei ole kuulunud siiani ühegi töörühma koosseisu, püüan käia kohal nii palju kui võimalik. 

Nüüd löön kaasa kennelnime kasutamise reeglite koostamise töörühmas. Mis saab edasi, selgub 6 

kuu pärast. 

Ülle Kell: EKL Teadus- ja aretusnõukogu liikmena andnud hinnanguid aretuseeskirjade kohta. On 

mõttes kutsuda kokku terviseuuringutega tegelevad kolleegid ja arutada, milleks meil on 

terviseuuringud ette nähtud ja kuidas neid läbi viia. 

Kätlin Kull: Käin koosolekutel kohal, ei ole osalenud ühegi töörühma töös. Juhul, kui hakatakse 

koostama näituste korraldamise juhendit, siis tahaksin selles töörühmas kaasa lüüa, kuna antud 

teema on südamelähedane. 

Liisa Vesik: Olen puudunud ühelt koosolekult, ei ole osalenud töörühmade töös ja tulevikuks ei ole 

samuti konkreetseid plaane. Kui tekib uuesti meedia töörühm, tahaksin tegelda mainekujundusega, 

aga ei taha töörühma juhtida. 

Reet Lint: Olen osalenud ümarlaudadel, normatiivaktide ja põhikirjakomisjoni töös, liikmete 

kaasamise töörühma töös ja aidanud kaasa Noortekogu loomisele. Nüüd osalen kennelnime reeglite 

töörühma töös. 

Jelena Kruus: Liikmete kaasamise töörühma liige, aidanud kaasa Noortekogu loomisele, samuti 

osalesin ümarlaudadel, normatiivide ja põhikirja töörühma liige. 

Katrin Raie: Normatiivaktide ja põhikirjakomisjoni liige, nüüd kennelnime kasutamise töörühma liige. 

Meeldib tekste toimetada. 

Mari Palgi: Täna sattusin kogemata kennelnime kasutamise töörühma liikmeks, ennast huvitab 

karjakoerte teema ja aretustemaatika. Ehk saab nendega tegelda järgmisel aastal. 

Külli Ragel: Olen tegelenud Noortekogu loomisega, käinud kõikidel seda teemat puudutavatel 

koosolekutel. Tahaks tegelda koeraspordi- teemadega ja noortega. 

Katri Koitver: Ei taha midagi öelda. 

Katleen Lukin: Ei ole teinud midagi tarka. Minu ettepanek on kirjutada uude põhikirja sisse volinike 

koosoleku liikme lahkumise võimalus ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Võib-olla 

asendusliikmetest keegi tahaks midagi teha, aga ei julge oma ettepanekutega välja tulla, kuna ei ole 

ametlikult volinike koosoleku liige. Vähemalt julgen oma arvamust välja öelda erinevatel teemadel. 



Juta Haranen: Olen püüdnud elutarkusega hääletada asjade poolt, mis on edasiviivad ja normaalsed. 

Tahaksin meelde tuletada EKL aumärke, mis on unustusehõlma vajunud – oli olemas ka Väike 

Hõbemärk ja Väike kuldmärk, mis on ette nähtud noortele nende tegevuse tunnustamiseks, aga 

milliseid ei ole välja antud. 

Helle Kärdi-Paabo:  Koordineerin liikmete kaasamise töörühma, kus on tehtud ära suur töö – loodud 

on EKL Noortekogu. Läbi on viidud kevadel esimesed 4 ümarlauda, nendega tahame  jätkata ka 

järgmisel aastal.  Koos Keskkonnaametiga on korraldatud 3 üritust  laiemale avalikkusele.  Toimunud 

on eesti hagija rakukese esimene koosolek, samuti on istutud koos karjakoerte allüksuse loomiseks 

(peaaegu valmis on ka põhimäärus). Järgmisel aastal sarnast tegevust. Löön kaasa ka teiste 

töörühmade töös. 

Maret Kärdi: Osalen mitmes volinike koosoleku töörühmas, olen lahendanud mulle antud ülesandeid, 

esindanud EKL-i väljaspool, olen aktiivselt olnud kaasatud EKL ja Keskkonnaamat8i ühisüritustesse. 

Seoses kaubamärgi-teemaga käisin ka Patendiameti vastavalt koolitusel. 

Helen Tonkson-Koit: Olen normatiivaktide ja põhikirja töörühma kontaktisik, olen andnud nõu 

juhatusele, kui on küsitud, valmistan ette koosolekuid, käin esindamas EKL-i välisüritustel. Minu 

eesmärk on see, et EKL ei oleks nii näitusekeskne organisatsioon, sest seoses sellega väljub tegevus  

aeg-ajalt hobiühingu piiridest.  

2. Helen Tonkson-Koit:  Koos järgmise aasta korraliste koosolekute kuupäevade kinnitamisega 

kinnitame seekord ka tähtajad, millisteks peavad olema EKL volinike koosoleku assistendile 

laekunud koosoleku materjalid. 

Ettepanek: kinnitada järgnevad korraliste koosolekute kuupäevad aastaks 2016: 

1) 24.05.2016 – materjalide esitamise tähtajaga 04.05.2015 

2) 20.09.2016 – materjalide esitamise tähtajaga 01.09.2016 

3) 29.11.2016 – materjalide esitamise tähtajaga 09.11.2016 

Hääletamine: poolt 16, ei hääleta 1 

Otsus: kinnitada EKL volinike 2016.a. korraliste koosolekute kuupäevad alljärgnevalt: 

1) 24.05.2016 – materjalide esitamise tähtajaga 04.05.2015 

2) 20.09.2016 – materjalide esitamise tähtajaga 01.09.2016 

3) 29.11.2016 – materjalide esitamise tähtajaga 09.11.2016 

 

3. Astrid Lundava: Eraldi pikalt sõna ei võta, räägin ja selgitan pikemalt eelarve projekti ja 

näituse eeskirjade muudatuste juures. Tahan öelda, et venekeelne kasvatajakoolitus on 

saanud väga positiivset tagasisidet. 

4. Helen Tonkson-Koit:  Kuna küsimusi 2015.a. eelarve täitmise kohta ei ole, siis võtame 2015.a. 

eelarve täitmise teadmiseks. 

5. Küsimused 2016.a. eelarve projekti kohta: 

Helle Kärdi-Paabo: Kasvatajakoolituse kuludeks on planeeritud 5000, tuludeks 3000. Kas 

kavatsetakse toetada ka piirkondlikke klubisid kasvatajakoolituste korraldamisel? 



Astrid Lundava: Ei. Planeeritud on kolm koolitust Tallinna, EKL poolt läbiviidavad. 

Helle Kärdi-Paabo: Kelle idee oli suvine Saaremaa näitus? 

Astrid Lundava: Minu idee. Tuli sellest, et viia üks EKL üritus Saaremaale – ühel päeval 

korraldada näitus ja teisel päeval muid üritusi. Oleme rääkinud veterinaaridega – Janne Orro 

ja Ülle Kell on nõusolekud oma loenguteks andnud. EKL poolt esitame ülevaate meie 

normatiivide poole pealt, kindlasti tuleb kaasata ka Noortekogu ja käsitleda noori puudutavat 

temaatikat. 

Helle Kärdi-Paabo: Kas on ette nähtud ka EKL investeering kinnisvarasse (maa) ? 

Astrid Lundava: Ei, 2016.a. ei ole. Selle teemaga on vaja teha Tuvat eeltööd ja kalkuleerida, 

mil moel oleks selline investeering otstarbekaim. Loa investeeringuks peavab vastavalt 

põhikirjale andma volinike koosolek. 

Janne Orro: Küsin veelkord – seega järgmisel aastal ei ole plaanitud toetada piirkondlikke 

klubisid kasvatajakoolituste läbiviimisel. 

Astrid Lundava: Ei ole. Kui  jääb rahalisi vahendeid üle, siis toetame. 

Liisa Vesik: Kahtlustan, et EKL antakse  varem või hiljem kohtusse – milliselt eelarve realt 

kantakse kohtukulud? 

Astrid Lundava:  EKL kohtusse kaebamise aluseks saavad olla ainult juhatuse otsused. Meil on 

partner, kellega arutatakse läbi otsuste sõnastust juhul, kui midagi taolist peaks õhus olema. 

Helle Kärdi-Paabo: kus ja millal saab tutvuda uue hinnakirjaga ja mis sai büroo töötajate 

palgatõusust? 

Astrid Lundava:  Uus hinnakiri avaldatakse EKL kodulehel 01.12.2015 ja hinnakiri hakkab 

kehtima alates 01.01.2016. Büroo töötajatele palgatõusu ei tule. 

 

Ettepanek: kinnitada EKL 2016.a. eelarve maht summas 570 852 eurot. 

Hääletamine: poolt – 15, vastu – 0, erapooletu – 2, ei hääleta – 1. 

 

Otsustati: Kinnitada EKL 2016.a. eelarve maht summas 570 852 eurot. 

 

6. Helle Kärdi: Noortekogu asutamiskoosolek toimus 01.11.2015, kohal oli 28 inimest, kelledest 

enamuses noored. Noortekogu ei tegele mitte ainult juunior händleritega, vaid esindatud on 

ka teised  koeraspordialad  nagu näiteks agility, jahikoerad jne. Eestseisusesse valiti  7 liiget, 

nende seas ka täiskasvanuid, kes juhendavad siis eestseisuse tööd.  

Triin Vasemägi: mind valiti eestseisuse esimeheks. Noortel on vaja palju ühistegemisi – 

laagreid, üritusi jne. Esimesel koosolekul  öeldi välja palju selleteemalisi ideid – erinevad 

koolitused, JH erinäitus jne.  Tööd on palju ja noored tahavad tegutseda. 

Helen Tonkson-Koit: Teen ettepaneku määrata Noortekogule aastaks volinike koosoleku 

poolt  mentoriks Jelena Kruus. 

Maret Kärdi: Toetan ettepanekut, see oleks tasakaalustatuse huvides mõlemale poolele. 

 

Ettepanek: kinnitada EKL allüksuseks EKL Noortekogu ja määrata Noortekogu mentoriks kuni 

2016.a. lõpuni Jelena Kruus. 

 

Hääletati: poolt – 16, erapooletu – 1 

 



Otsustati: Kinnitada EKL allüksuseks EKL Noortekogu ja määrata Noortekogu mentoriks kuni 

2016.a. lõpuni Jelena Kruus. 

 

7. Astrid Lundava: Volinike koosoleku liikmetele on edastatud juhatusepoolne nägemus 

Näituste eeskirja muudatusteks. 

Helle Kärdi-Paabo: kas ja kuidas punkti 13.10.2 muudatus mõjutab ka serdimaksu? 

Astrid Lundava: kui on eraldi numeratsioon, siis ei mõjuta. 

Toimus arutelu  näituste eeskirja muudatuste üle. Ringikorraldajad peaksid olema julgemad 

ja tegutsema ringis ka vastavalt meie näituste eeskirjadele.  

EKL näituste eeskirja parandused hääletati punkthaaval: 

7.1 Täiendada EKL näituste eeskirja p.6.8, lisades lause alljärgnevas sõnastuses: „Tõendava 

dokumentatsiooni koopiad koos toimkonnapoolsete seletuskirjaga tuleb lisada EKL-ile 

esitatava aruandluse juurde“. Hääletamine: poolt – 17, erapooletuid – 1 

Otsustati: Täiendada EKL näituste eeskirja p.6.8, lisades lause alljärgnevas sõnastuses: „Tõendava 

dokumentatsiooni koopiad koos toimkonnapoolsete seletuskirjaga tuleb lisada EKL-ile esitatava 

aruandluse juurde“. Otsus jõustub  01.01.2016 

7.2 Lisada EKL näituste eeskirja p.10.1 alljärgnevad laused: „Hindamisele hilinenud koer saab vaid 

kirjelduse ja hinde, kui tõu hindamine ei ole veel lõppenud ning kohtunik on sellega nõus. 

Juhul, kui tõu hindamine on juba lõppenud, ei kuulu hilinenud koer hindamisele.“ 

Hääletamine: poolt – 16, ei hääleta – 2.  

Otsustati: Lisada EKL näituste eeskirja p.10.1 alljärgnevad laused: „Hindamisele hilinenud koer saab 

vaid kirjelduse ja hinde, kui tõu hindamine ei ole veel lõppenud ning kohtunik on sellega nõus. Juhul, 

kui tõu hindamine on juba lõppenud, ei kuulu hilinenud koer hindamisele.“ Otsus jõustub 01.01.2016 

7.3. Täiendada EKL näituste eeskirja p 10.10.3, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 

“Rahvusvahelisel näitusel võib kohtunik omal äranägemisel anda sugupoole parima võrdluses 

tunnustusega SK kõrgeimale kohale tulnud noorte-, ava-, kasutus- või tšempionklassi koerale 
CACIBi eeldusel, et antud koer on saavutanud oma klassis tulemuse SP1/SK. Sugupoole 

valikul järgnevale kohale tulnud noorte-, ava-, kasutus- või tšempionklassi koerale võib 

kohtunik omistada res-CACIBi“. 

Hääletamine: poolt – 14, erapooletuid – 3, ei hääleta – 1 

Otsustati: Täiendada EKL näituste eeskirja p 10.10.3, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 

“Rahvusvahelisel näitusel võib kohtunik omal äranägemisel anda sugupoole parima võrdluses 

tunnustusega SK kõrgeimale kohale tulnud noorte-, ava-, kasutus- või tšempionklassi koerale 

CACIBi eeldusel, et antud koer on saavutanud oma klassis tulemuse SP1/SK. Sugupoole 

valikul järgnevale kohale tulnud noorte-, ava-, kasutus- või tšempionklassi koerale võib 

kohtunik omistada res-CACIBi“.  Otsus jõustub 01.01.2016 

7.4. Täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.17.4, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 

“Juunioride Näituse Päeva Parima (juunioride Best In Show) võistluse korraldamine on 

vabatahtlik. Info võistluse toimumise või mittetoimumise kohta peab selgelt kirjas olema 
näituse reklaamis / infolehel alates selle avalikustamisest. Juunioride Näituse Päeva Parima 

(juunioride Best In Show) võistlust võib vastavalt näituse korraldaja otsusele läbi viia 



rühmade kaupa. Korraldajad võivad kasutada ka liitrühmi.“ Muudatus hakkavad kehtima alates 

01.01.2017“. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 5, erapooletuid – 5 

Otsus: hääletustulemus ei andnud nõutavat poolthäälte enamust, seega p.10.17.4 muutmisele ei 

kuulu. 

7.5 Asendada EKL näituste eeskirja p-s 13.10.2. sõna „eksponendi“ sõnaga „koera“. Muudatus 

hakkab kehtima alates 01.01.2016. 

Hääletamine: poolt – 17. 

Otsustai:  Asendada EKL näituste eeskirja p-s 13.10.2. sõna „eksponendi“ sõnaga „koera“. Muudatus 

hakkab kehtima alates 01.01.2016. 

8. Janne Orro andis selgituse uue aretuseeskirja koostamise juhendi põhjustest: tuleb käsitleda 

populatsiooni suurust, koosseisu ja aretuses kasutatavate koerte hulka, mis annab parema 

ülevaate tõust.  

Ettepanek: Kinnitada aretuseeskirjade  koostamise juhend ja muuta EKL Tõuraamatumääruse p.1.10 

alljärgnevalt:  

Tõuühing võib taotleda tõu aretust edendava programmi raames piiranguid tõu esindajate 

aretuskasutusele ja tõuraamatusse kandmisele. Piirangute taotlemiseks tuleb koostada tõu 

aretuseeskiri vastavalt EKL Volinike koosoleku poolt kinnitatud vormile (TRM lisa 3).  Aretuseeskiri 

kooskõlastatakse enne tõuühingu üldkoosolekul kinnitamist EKL Teadus- ja aretusnõukoguga. Peale 

tõuühingu üldkoosolekul kinnitamist edastatakse aretuseeskiri uuesti EKL Teadus- ja 

aretusnõukogule, milline edastab selle omapoolsete ettepanekutega EKL Volinike koosolekule 

kinnitamiseks. 

Hääletamine: poolt – 17. 

Otsustati: Kinnitada aretuseeskirjade  koostamise juhend ja muuta EKL Tõuraamatumääruse p.1.10 

alljärgnevalt:  

Tõuühing võib taotleda tõu aretust edendava programmi raames piiranguid tõu esindajate 

aretuskasutusele ja tõuraamatusse kandmisele. Piirangute taotlemiseks tuleb koostada tõu 

aretuseeskiri vastavalt EKL Volinike koosoleku poolt kinnitatud vormile (TRM lisa 3).  Aretuseeskiri 

kooskõlastatakse enne tõuühingu üldkoosolekul kinnitamist EKL Teadus- ja aretusnõukoguga. Peale 

tõuühingu üldkoosolekul kinnitamist edastatakse aretuseeskiri uuesti EKL Teadus- ja 

aretusnõukogule, milline edastab selle omapoolsete ettepanekutega EKL Volinike koosolekule 

kinnitamiseks. 

9. EKL-KKK esindaja Mare Meldre: Taotlus sisaldab erinevate CH-tiitlite omistamise korda. 

Varasemalt oli see erinevates dokumentides laiali, oleme ühtlustanud naabermaadega ja 

lisanud uusi alasid. 

Katleen Lukin: Miks ainult KK-s on  kolmelt erinevalt kohtunikult tulemus, teisest kahelt? 

Teoreetiliselt saab selle alusel tšempioniks aastaga. 



Mare Meldre: kõikidel aladel ei ole nii palju kohtunikke. KK-s on kõige rohkem erinevaid 

kohtunikke. Me ei saa kohustada klubisid kutsuma väliskohtunikke, mis on kallis. 

Katleen Lukin: Miks näitusehinne ainult 15-kuuselt, miks mitte 24-kuuselt? 

Mare Meldre: 15 kuune koer on piisavalt välja arenenud ja meile on näitusekohtunikud 

öelnud, et koolitusala koeraga näitusele asja ei ole. 

Külli Ragel: Mille alusel on ühtlustatud lähiriikidega? Soomes on näiteks eraldi agility ja 

hüpete tšempionid. 

Mare Meldre: ei oska vastata, see tuli agility inimestelt. 

Helen Tonkson-Koit: Millisel koosolekul need ettepanekud on vastu võetud?  

Mare Meldre: eestseisuse koosolekud on avalikud, päevakord saadetakse ette kõikidele KKK 

liikmetele e-postiga. 

Helen Tonkson-Koit: Siiani ei ole olnud võimalik lugeda EKL kodulehelt KKK eestseisuse 

koosolekute protokolle ega ka koosolekute teateid ja päevakorda. Sellele on juhtinud KKK  

eestseisuse tähelepanu ka revisjonikomisjon.  

Astrid Lundava: Aasta aega on  räägitud, et KKK peab andma büroole vastavad materjalid ja 

info, KKK ei ole sellel teemal ise mitte mingit aktiivsust üles näidanud. Nüüd lõpuks – peale 

revisjoni ja volinike koosoleku juhataja sekkumist sai büroo materjalid, mida kodulehel 

avaldada. 

Helen Tonkson-Koit: Täna on küsimus selles, et kas antud parandusettepanekud on ainult 

eestseisuse nägemus või ka liikmete oma. 

Mare Meldre: liikmetega on räägitud, meil on vastavalt aladele töögrupid, kust siis on 

esindaja eestseisuses. 

Maret Kärdi: Kas eestseisuse liikmete hulgas on ka volinike koosoleku liikmeid? Teil peab 

olema reaalne inimene, kes on EKL-iga pidevalt kontaktis. Teil on 7-liikmeline eestseisus, kus 

üks liige on esitanud tagasiastumisavalduse ehk et üks liige on puudu? 

Mare Meldre: Eestseisuses on igal alalt üks esindaja. Lahkunud liige oli dubleeriv, seega on 

igal alal vastutaja olemas. Eestseisuse esimees on pidevalt EKL-iga kontaktis. 

Helle Kärdi: eestseisuse liikme tagasiastumine tuleb vormistada üldkoosoleku otsusega. Kus 

säilitatakse KKK dokumente? 

Mare Meldre: praeguseks ajaks on kõik toodud EKL büroosse. 

Helen Tonkson-Koit:  Hetkel on suhteliselt selgusetu, kuidas ettepanekud on kokku pandud ja 

kas eestseisus on  põhimäärusele vastav, teen ettepaneku lõkata KKK poolt tulnud 

ettepanekud tagasi. 

Katleen Lukin: kõikidel aladel peaks olema nõutud tulemus Eesti Meistrivõistlustelt. 

Margot Luukas: meil on kaks uut ala, kus meil ei ole ei meistrivõistlusi ega katsekohtunikke. 

Sellisel juhul tuleb  tuua kohtunikud väljastpoolt ja see on kallis. 

Maret Kärdi: Tore, kui lisanduvad uued alad.  CH tiitlit ei tohiks devalveerida ja igal alal võiks 

olla oma rahvuslik meistrivõistlus. 

Janne Orro: Agility on kõige enam harrastatud ala. Mitu agility tšempioni meil on? 

Mare Meldre: ei oska vastata, ei tea. 

Helen Tonkson-Koit:  Arutelust johtuvalt teeb volinike koosolek omapoolse ettepaneku, et 

igal ala võiks olla ühtlased nõuded. Jätame teie üldkoosoleku otsustada kaks variant – kas 

igalt alalt 2 erinevat kohtunikku pluss tulemus Eesti Meistrivõistlustelt või igal alal kolm 

erinevat kohtunikku. 

 



Ettepanek: Kinnitada EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi muudatused 

 

Hääletamine: poolt – 0, vastu – 15, erapooletu – 3 

 

Astrid Lundava:  EKL-KKK eelarve. Aluseks on võetud 2015.a. 9 kuu eelarve täitmine. 2016.a. 

eelarve taotluses ei olnud ette nähtud uusi teemasid. Tulupool koosneb ainult 

stardimaksudest. Kuuldavasti on jaanuaris korraldatav koolitus tasuline. Juhatus ei leidnud, 

et EKL-KKK peaks saama 2016.a. eelarvesse raha kolm korda rohkem kui kulutatud on. 

Helle Kärdi-Paabo: 24.01 EKL-KKK poolt korraldatava koolituse teates on kirjas, et iga osaleja 

tasub kohapeal sularahas 10 eurot. Kuidas see kajastub EKL raamatupidamises? 

Mare Meldre: mina ei ole pädev selle vastama. 

 

10. Toimus arutelu liikmete kaasamise töörühmalt laekunud otsuste eelnõude osas.  Osaliselt on 

ettepanekud täidetud – on olemas filter registriprogrammist kiibinumbri alusel otsimiseks ja 

ilmselt peaks otsingu esilehekülg olema kohe kõiki filtreid kuvav (s.t. ilma lingita laiendatud 

otsingule).  Jõuti järeldusele, et tehtud ettepanekutega peaks edasi tegelema kõigepealt 

volinike ja juhatuse töörühm. Volinike koosoleku liikmed võiksid saata oma vastavasisulised 

ettepanekud samuti 15.detsembriks, et teemadega saaks uuel aastal kohe edasi minna. 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

Helen Tonkson-Koit       Aire-Piret Pärn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


