
EKL volinike koosoleku protokoll 20.06.2012 
 
Koosolekul  osalesid: Juta Haranen, Ülle Kell (saabus kell 18.35), Kristin Kerem, Siim 
Kinnas, Katri Koitver, Monica Kullarand, Hedi Kumm, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, 
Katleen Lukin (saabus kell 18.10), Alar Müürisepp, Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn, Urve 
Tipp, Tõnis Türk, Liisa Vesik, Reet Lint (saabus kell 18.10) 
 
Puudusid: kõik ülejäänud 
 
Külalised: Carolin Kullarand (EKL revisjonikomisjon), Kairin Anvelt (EKL 
revisjonikomisjon), Maili Madrus (EKL revisjonikomisjon), Astrid Lundava (EKL juhatus), 
Sulev Puumeister (EKL juhatus) 
 
Koosolekut juhatas Alar Müürisepp, protokollis Aire-Piret Pärn. Hääli luges Alar Müürisepp. 
 
PÄEVAKORD: 
1. Eesti Kennelliidu 2011. aasta tegevus- ja majandusaasta aruannete arutamine ja 
kinnitamine. 
2. EKL näituste eeskirja arutamine ja kinnitamine. 
3. EKL ringikorraldajate statuut - jätkuv käsitlemine (Siret Lepasaar). 
4. EKL volinike ettepanekud Balti Lepingu täiendamiseks. 
5. EKL büroo juhtimine ja büroojuhi ametikoht (Maret Kärdi)  
6. Sõnavõtud. 
 
Ettepanekuid päevakorra muutmiseks ei ole. Sõnavõttudele on ajapiirang 3 minutit, 
ettekandjale küsimuste arvu kohta piiranguid ei kehtestatud, vaheaeg 1,5 tunni möödudes. 
 

1. Eesti Kennelliidu 2011. aasta tegevus- ja majandusaasta aruannete arutamine ja 
kinnitamine. 

Astrid Lundava: Majandusaasta aruande koostas raamatupidaja koos revisjonikomisjoniga. 
Juhatus koostas tegevusaruande, kus näidati ära üldised andmed EKL tegevusest 2011.aastal. 
 
Kairin Anvelt: revisjonikomisjoni poolt tehtud parandusettepanekud on viimasesse 
aastaaruande varianti sisse viidud. Samas teeb revisjonikomisjon ettepaneku tellida 2012.a. 
raamatupidamise audit sõltumatult audiitorbüroolt, et tagada raamatupidamise korrektsus ja 
eriti seadusejärgne maksude tasumine (puudutab erisoodustustelt makstavaid makse). 
 
Tõnis Türk: EKL tegevuskuludest ja tuludest – EKL omab vabu vahendeid ca 24 tuhande 
euro väärtuses. Kas ja mida on plaanitud selle vaba rahaga ette võtta? See raha tuleks kulutada 
liikmete hüvanguks, kuna tegu on mittetulundusühinguga. Raha kasutamiseks ei ole tehtud 
mitte ühtegi ettepanekut ega kalkulatsiooni. EKL teenib iga aastaga vabu rahalisi vahendeid 
juurde – meil peaks olema konkreetne eesmärk, kuhu neid vahendeid kasutada. 
 
Kristin Kerem: EKL volinike kogu esimestel koosolekutel välja toodud pika-ajalised 
eesmärgid peaksid andma vastuse vabade vahendite kasutamise suundadest. 
 
Toimus arutelu rahaliste vahendite kasutamise üle. 
 
Aire-Piret Pärn: sügiseseks volinike koosolekuks (26. septembril 2012.a.) peaksid volinikud ja 
juhatus tegema ettepanekud vabade vahendite kasutamise eesmärkide kohta. 



 
Ettepanek: 
Kinnitada EKL 2011.a. majandusaasta arunne 
 
Hääletamine:  
Poolt -16 
Vastu – 0 
 
Ettepanek: Teha EKL juhatusele ülesandeks võtta hinnapakkumised sõltumatutelt 
audiitorfirmadel 2012.a. majandusaasta raamatupidamise ja maksude tasumise 
auditeerimiseks ning tellida vastav raamatupidamislik audit 
 
Poolt – 16 
Vastu – 0 
 

2. EKL näituse eeskirja arutelu ja kinnitamine 
 
Katleen Lukin: teeb ettepaneku täiendada NE p.10.17.2 alapunktiga sõnastuses: Mitme 
rühmaga rühmanäitustel on Best In Show`l  õigus osaleda rühma võitjatel. 
 
Marko Lepasaar: ettepanek sõnastada  p.10.10.1 ümber alljärgnevalt: Juuniorklassis, 
veteranklassis, noorteklassis, avaklassis, kasutusklassis ja tšempioniklassis tulemusega SK 1-
4 kohale tulnud koertest järjestab kohtunik neli paremat koera (isased ja emased eraldi) ja 
omistab sertifikaadi vastavalt p.7.2.1 ja p.9.2.2 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näituse eeskiri koos ülaltoodud parandustega. EKL näituse eeskiri 
hakkab kehtima alates 01.01.2013 
 
Poolt – 15 
Vastu – 0 
Erapooletuid – 2 
 
 

3. EKL ringikorraldajate statuut 
 
Tõnis Türk esitas eelmisel koosolekul tehtud märkused EKL ringikorraldajate statuudis 
esinevate puuduste kohta: defineerimata terminid aktiivse ringikorraldaja ja passiivse 
ringikorraldaja, põhjendamata aktiivsete ringikorraldajate nimekirjas püsimiseks nõutavate 
näituste arv, määratletud pole ühistranspordi kasutamine tööle jõudmiseks, isikliku autoga 
tulemisel on ebamõistlik alampiir 0,15 EUR/km, pole välja toodud põhikoolituse sisu ega 
koolituskava, ebamõistlik on põhikoolitus lõpetada teoreetilise testi ning mitte praktilise 
tööga. Lisaks ei ole ära toodud, mida koolitustel millises mahus õpetatakse. 
 
Siret Lepasaar andis selgitusi ringikorraldajate koosolekul toimunud arutelude käigu üle. 
Koolitusjuhend on olemas, kuid eraldi dokumendina 
 
Ettepanekud EKL RKK üldkoosolekule: 

1. Jätta ringikorraldajad ühte nimekirja ning mitte neid liigitada aktiivseteks ja 
passiivseteks 



2. Parandada  p.16 sõnastust nii, et kompenseerimisele ei kuuluks ainult kilometraaž, 
vaid ka kasutatud ühiskondliku transpordivahendi(te) piletid. 

3. Kustutada statuudist p.19, kuna p.21 sätestab õiguse pöördumiseks täpsemalt. 
4. Siduda p.23 Ringikorraldajate koolitusjuhendiga 
5. Kuna EKL Aukohut ei eksisteeri, kustutada statuudist kõik viited EKL aukohtule. 

 
 

4. EKL volinike ettepanekud Balti lepingu täiendamiseks 
 
Nenditi üksmeelselt, et ettepanekud varasematel koosolekutel tehti teadmatusest. Praeguseks 
on Balti leping kõikidel läbi loetud ning ettepanekud selle täiendamiseks või parandamiseks 
puuduvad. Küll on aga säilinud vajadus täpsemate selgituste andmiseks partnerriikidele, kuna 
pretensioonid tunduvad olevat tekkinud sellest, et meie uus näituse eeskiri ei ole küllalt 
arusaadav ning seda ei ole põhjalikult ja täpselt selgitatud. 
 

5. EKL büroo juhtimine ja büroo juhataja ametikoht 
 
Alar Müürisepp edastas Maret Kärdi ettepaneku, et volinikud võiksid juhatuse juurde valida 
esindajad, kes osaleksid büroo juhataja valimisprotsessis, kuna  büroo juhataja valitakse 
reeglina pikaks ajaks. 
 
Toimus arutelu ettepaneku ümber ning nenditi, et  volinikud on oma häältega juhatusse 
valitud inimestele andnud põhikirjalised õigused ja kohustused. 
 
Hääletamine: 
Poolt – 1 
Vastu – 11 
Erapooletud – 3 
Ei hääletanud – 2 
 
 
Koosolek lõppes kell 19.30 
 
 
 
 
 
 




