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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
Tallinn          12.12.2017 nr 17 
 
Algus kell 18.10, lõpp kell 21.55. 
 
Juhatas: Janne Orro. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Monica Merima, Piret Rosumovski, Mairi Siimon, Tõnu Väli. 
Puudusid: Kalvo Kriisk, Maris Siilmann (osales külalisena). 
Külalised: Inna Akimova (Tartu Spanjeliklubi), Aleksander Andre (EKL-KKK eestseisuse 

esimees), Anne-Ly Kandelin (EKL revisjonikomisjon), Aili Kivinurm, Viljar Krohv 
(EKL-PKKK), Kaie Lõoke (Aretusklubi Eesti Bernhardiin), Piret Lõoke (Eesti Chow 
Chow Klubi), Iren Naarits (EKL-HRMKK, Eesti Hurtade Liit – saabus 18.40), Aivo 
Oblikas, Aire-Piret Pärn, Katrin Raie (EKL-HRMKK), Maris Siilmann, Signe Šadeiko 
(EKL büroo juhataja kt), Häli Tammeleht, Helen Tonkson-Koit (EKL volinike 
koosoleku juhataja), Kristel Võsu. 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 12.12.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL esindajate lähetused. 

1.1. EKL-KKK taotlus 06.-09.10.2017 Liberecis (Tšehhi) toimunud FCI AG koosolekul 
osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

1.2. EKL-KKK taotlus 19.-21.01.2018 Nova Gorcias (Sloveenia) toimuva FCI IPO kohtunike 
seminaril osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

2. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
2.1.  EKL-KKK taotlus EKL 2018. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks. 

3. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus (jätkuv käsitlus). 
4. Leelet Kivioja pöördumine. 
5. EKL-KKK taotlus FCI 2018. aasta AG MM-i Eesti meeskonna kapteni ja abikapteni 

kinnitamiseks. 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine/tühistamine. 

6.1. EKL-KKK taotlus atesteeritud koolitajate nimekirjast isikute kustutamiseks. 
7. FCI 2019. aasta hurtade EM-i korraldusküsimused. 
8. Andres Oleski avaldus. 
9. Ave Frischeri avaldus. 
10. Viljar Krohvi avaldus. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

11.1. Tartu Spanjeliklubi näitusetaotlused. 
12. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

12.1. EKL 2018. aasta eelarve (projekt). 
12.2. EKL büroo juhataja konkurss. 
12.3. EKL liikmeks astumise avaldused. 
12.4. EKL volinike 2017. aasta suuniste täitmine. 
12.5. Eesti hagija hetkeseis. 
12.6. FCI vabatahtlike komisjonide delegaadid. 
12.7. EKL liikmeks astumise blankett. 
12.8. EKL poolt 2019. ja 2020. aastal korraldatavad näitused. 
12.9. EKL juhatuse liikme lepingud. 
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13. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
14. EKL büroo juhataja kt sõnavõtt.  
15. EKL teenuste hinnakirjas mitte EKL liikmetele pesakonna registreerimise võimaluse 

tühistamine. 
16. Eesti Hovawartide TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
17. Arutelu koerte puusa- ja küünarliigeste düsplaasia hindamisest. 
18. EKL asjaajamiskorra muutmine. 
19. EKL büroo töökorralduse reeglite muutmine. 
20. EKL raamatupidamise sise-eeskirja muutmine. 
21. EKL saali kasutamise korra muutmine. 
22. EKL edukaima näitusekoera ja koerakasvataja konkursi statuudi muutmine. 
23. EKL näituste eeskirja lisa 1 „EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide 

standard“ muutmine. 
24. Aretusklubi Eesti Bernhardiin taotlus (jätkuv käsitlus). 
 
A. EKL juhatuse 12.12.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse 12.12.2017 koosoleku päevakorra üle. Kuna tegemist on väga pika 
päevakorraga, otsustati tõsta ettepoole need  päevakorrapunktid, millega seotud isikud on EKL 
juhatuse koosolekule kohale tulnud. 
 
EKL juhatus nentis, et EKL-KKK poolt laekunud taotluste aluseks olevad internetihääletuse 
protokollid ei vasta seadusele, kuna internetihääletuse puhul peavad otsuse langetamiseks osalema 
kõik eestseisuse liikmed ja hääletama otsuse poolt. Konkreetsel juhul peavad poolthääled olema ka 
digiallkirjastatud. Taolisi probleeme eestseisuse protokollidega on ilmnenud varemgi ning eelmine 
EKL revisjonikomisjoni koosseis on saatnud allüksusele ka vastavasisulise märgukirja. Aivo 
Oblikas juhtis EKL juhatuse tähelepanu sellele, et EKL-KKK eestseisuse koosolekute päevakorrad 
ei ole olnud mõistliku aja jooksul enne koosoleku toimumist avalikkusele kättesaadavad. Samuti ei 
ole võimalik interneti teel toimuvate koosolekute aruteludel eestseisuse välistel isikutel.  
osaleda 
EKL-KKK eestseisuse esimees Aleksander Andre informeeris EKL juhatust, et EKL-KKK 
eestseisus on elektrooniliste koosolekute läbiviimisel lähtunud allüksuse põhimäärusest. EKL 
juhatuse liikmed selgitasid, et EKL-KKK esindajale, et elektrooniline koosolek ei ole peetud 
kooskõlas seaduses esitatud nõuetega, kuna puudub digiallkirjastatud kõikide eestseisuse liikmete 
poolthääl igal ettepanekul, mis hääletuseks välja pakuti ja hiljem otsuseks vormistati. 
Toimus aktiivne arutelu, kes ja kuidas peaks aitama EKL-KKK-l leida elektrooniliselt 
läbiviidavatel koosolekutel otsuste tegemisele esitatavad seaduslikud nõuded. Jõuti ühisele 
seisukohale, et EKL-KKK esitab kirjaliku päringu ning EKL juhatus saadab esimesel võimalusel 
EKL-KKK-le vastustega märgukirja. 
 
1. EKL esindajate lähetused. 
 
EKL-KKK taotlus 06.-09.10.2017 Liberecis (Tšehhi) toimunud FCI AG koosolekul osalemisega 
seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et teemat ei saa käsitleda, kuna taotluse aluseks olev EKL-KKK 
eestseisuse koosolekul otsustatut käsitlev protokoll on vastuolus seadusega. Eelnevast tulenevalt ei 
saa EKL juhatus võtta esitatud dokumente aluseks vastava otsuse tegemiseks. 
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Ettepanek: saata taotlus 06.-09.10.2017 Liberecis (Tšehhi) toimunud FCI AG koosolekul 
osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks EKL-KKK-le tagasi ning jääda ootama 
seadsele vastavat EKL-KKK eestseisuse protokolli. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
 
EKL-KKK taotlus 19.-21.01.2018 Nova Gorcias (Sloveenia) toimuva FCI IPO kohtunike seminaril 
osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et teemat ei saa käsitleda, kuna taotluse aluseks olev EKL-KKK 
eestseisuse koosolekul otsustatut käsitlev protokoll on vastuolus seadusega. Eelnevast tulenevalt ei 
saa EKL juhatus võtta esitatud dokumente aluseks vastava otsuse tegemiseks. 
 
Ettepanek: saata taotlus 19.-21.01.2018 Nova Gorcias (Sloveenia) toimuva FCI IPO kohtunike 

seminaril osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks EKL-KKK-le tagasi ning jääda 
ootama seadusele vastavat EKL-KKK eestseisuse protokolli. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu, kuidas teemaga edasi minna, kuna lähetus toimub juba jaanuaris 2018. EKL 
juhatus tegi EKL-KKK eestseisusele ettepaneku korraldada seadustele vastav hääletusprotsess, 
millega otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata ja edastada protokoll EKL juhatusele, kes 
saab selle põhjal oma otsuse teha.  
 
Otsustati: 
1.1. Saata taotlus 06.-09.10.2017 Liberecis (Tšehhi) toimunud FCI AG koosolekul osalemisega 

seotud kulude kompenseerimiseks EKL-KKK-le tagasi ning jääda ootama seadusele vastavat 
EKL-KKK eestseisuse protokolli. 

1.2. Saata taotlus 19.-21.01.2018 Nova Gorcias (Sloveenia) toimuva FCI IPO kohtunike seminaril 
osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks EKL-KKK-le tagasi ning jääda ootama seadusele 
vastavat EKL-KKK eestseisuse protokolli. 

 
2. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
2.1. EKL-KKK taotlus EKL 2018. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et teemat ei saa käsitleda, kuna taotluse aluseks olev EKL-KKK 
eestseisuse koosolekul otsustatut käsitlev protokoll on vastuolus seadusega. Eelnevast tulenevalt ei 
saa EKL juhatus võtta esitatud dokumente aluseks vastava otsuse tegemiseks. 
 
Ettepanek: saata taotlus EKL 2018. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks EKL-KKK-le 

tagasi ning jääda ootama seadusele vastavat EKL-KKK eestseisuse protokolli. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
2.1. Saata taotlus EKL 2018. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks EKL-KKK-le tagasi 

ning jääda ootama seadusele vastavat EKL-KKK eestseisuse protokolli. 
 
3. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus (jätkuv käsitlus). 
 
EKL juhatus on kupeeritud koerte teemal pöördunud VTA ja PPA poole. EKL juhatuse ühine 
seisukoht on, et kupeerimisega on rikutud EKL tõuraamatumäärust ja loomakaitseseadust. EKL 
juhatus langetab pesakonna osas otsuse pärast õiguskaitseorganite otsuse saabumist.  
 
4. Leelet Kivioja pöördumine. 
 
Aivo Oblikas andis teemast ülevaate. Kõnealune koer osales võistlusel klassis, kus ta osaleda ei 
oleks võinud (liikus SK kõrgemast klassist tagasi madalamasse klassi). EKL-KKK eestseisus vastas 
L. Kivioja pöördumisele, et rahvusvahelisi reegleid pole rikutud ning Eesti reeglid antud juhul ei 
kehti, kuna tegemist on väliskoeraga. 
 
Toimus aktiivne arutelu, kellele ja millised reeglid Eestis toimuvatel SK võistlustel kehtivad. EKL 
juhatus asus seisukohale, et analoogselt EKL näituste eeskirjaga kehtivad ka võistlustel EKL 
reeglid ning kui koer osales klassis, kus osalemise õigus tal puudus, tuleb tulemus tühistada. Seda 
eriti olukorras, kus kõnealune koer on võistelnud Eestis SK1 klassist SK3 klassini. 
  
Ettepanek: saata Leelet Kivioja avaldus uuesti arutamiseks EKL-KKK-le, kes peab tegema otsuse, 

mis vastab EKL kehtestatud reeglitele. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Saata Leelet Kivioja avaldus uuesti arutamiseks EKL-KKK-le, kes peab tegema otsuse, mis 

vastab EKL kehtestatud reeglitele. 
 
5. EKL-KKK taotlus FCI 2018. aasta AG MM-i Eesti meeskonna kapteni ja abikapteni 
kinnitamiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et teemat ei saa käsitleda, kuna taotluse aluseks olev EKL-KKK 
eestseisuse koosolekul otsustatut käsitlev protokoll on vastuolus seadusega. Eelnevast tulenevalt ei 
saa EKL juhatus võtta esitatud dokumente aluseks vastava otsuse tegemiseks. 
 
Ettepanek: saata taotlus taotlus FCI 2018. aasta AG MM-i Eesti meeskonna kapteni ja abikapteni 

kinnitamiseks EKL-KKK-le tagasi ning jääda ootama seadusele vastavat EKL-KKK 
eestseisuse protokolli. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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Otsustati: 
5.1. Saata taotlus taotlus FCI 2018. aasta AG MM-i Eesti meeskonna kapteni ja abikapteni 

kinnitamiseks EKL-KKK-le tagasi ning jääda ootama seadusele vastavat EKL-KKK eestseisuse 
protokolli. 

 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine/tühistamine. 

 
6.1. EKL-KKK taotlus atesteeritud koolitajate nimekirjast isikute kustutamiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et teemat ei saa käsitleda, kuna taotluse aluseks olev EKL-KKK 
eestseisuse koosolekul otsustatut käsitlev protokoll on vastuolus seadusega. Eelnevast tulenevalt ei 
saa EKL juhatus võtta esitatud dokumente aluseks vastava otsuse tegemiseks. 
 
Ettepanek: saata taotlus atesteeritud koolitajate nimekirjast isikute kustutamiseks EKL-KKK-le 

tagasi ning jääda ootama seadusele vastavat EKL-KKK eestseisuse protokolli. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Saata taotlus atesteeritud koolitajate nimekirjast isikute kustutamiseks EKL-KKK-le tagasi 

ning jääda ootama seadusele vastavat EKL-KKK eestseisuse protokolli. 
 
7. FCI 2019. aasta hurtade EM-i korraldusküsimused. 

 
Iren Naarits andis lühiülevaate FCI 2019. aasta hurtade EM-i senistest ettevalmistustest. Jaanuaris 
2018 on planeeritud kohtumine Soomes toimunud FCI hurtade EM-i peakorraldaja ning FCI 
hurtade komisjoni liikme M. Nymaniga. Eesti Hurtade Liit ootab jätkuvalt isiku nime, kes EKL 
juhatuse poolt korraldustoimkonnaga ühineb. Üritust rahastatakse sponsorrahadest ning 
registreerimistasudest. 
 
EKL juhatus nentis, et nendeni ei ole jõudnud info varasema kokkuleppe kohta, mille kohaselt EKL 
juhatus peaks määrama omapoolse liikme FCI 2019. aasta hurtade EM-i korraldustoimkonda. 
Eelnevast tulenevalt ei ole EKL juhatus hetkel valmis konkreetset isikut ametisse nimetama. 
 
Toimus arutelu, kuidas toimub edasine infovahetus korraldustoimkonna ja EKL juhatuse vahel. 
Lepiti kokku, et edaspidi esitab FCI 2019. aasta hurtade EM-i korraldustoimkond kord kvartalis 
EKL juhatusele detailse ülevaate toimunust ja edasisest tegevuskavast. 
 
Piret Rosumovski palus korraldustoimkonnal koostada EKL volinikele esitamiseks aruanne, mis 
sisaldaks ülevaadet ürituse eelarvest, planeeritud rahavoogudest, lepingutest ja toimkonna 
koosseisust. Samuti kinnitust, et üritust rahastatakse sponsorvahenditest.  
 
8. Andres Oleski avaldus. 
 
Janne Orro luges ette A. Oleski avalduse. 
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Toimus arutelu, kuidas täpsemalt toimus pesakonna registreerimiseks vajalike dokumentide 
liikumine (millal esitati algne avaldus, kuidas see tagastati, miks ei jõudnud info kasvatajani, 
millised kontaktandmed olid EKL bürool olemas). Asuti seisukohale, et enne teema 
edasikäsitlemist on vaja küsida EKL büroolt kirjalik selgitus. 
 
Ettepanek: saata avalduse osas büroole järelepärimine. Anda avaldajale teada, et juhatus selgitab 

asjaolusid. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Saata avalduse osas büroole järelepärimine. Anda avaldajale teada, et juhatus selgitab 

asjaolusid. 
 
9. Ave Frischeri avaldus. 
 
J. Orro luges avalduse osaliselt ette. 
 
Toimus arutelu, kuidas saab pesakonna isaks olla koer, kes oli avalduse kohaselt väidetavalt emase 
jooksuajaks ära saadetud. Asuti seisukohale, et pesakonda ei ole võimalik registreerida enne, kui on 
tuvastatud kutsikate põlvnemine avalduses märgitud vanematest. 
 
Ettepanek: tulenevalt avalduses esitatud andmetest otsustab EKL juhatus, et pesakonna põlvnemine 

tuleb tuvastada DNA-testidega. EKL juhatus käsitleb avalduses esitatud soovi trahvist 
pääsemiseks peale põlvnemisandmete selgumist. DNA analüüsiks vajalik materjal tuleb 
võtta Tiina Toometi kliinikus (tähtaeg 15.01.2018). Eelnevalt peavad kutsikad olema kiibiga 
märgistatud. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Tulenevalt avalduses esitatud andmetest otsustab EKL juhatus, et pesakonna põlvnemine tuleb 

tuvastada DNA-testidega. EKL juhatus käsitleb avalduses esitatud soovi trahvist pääsemiseks 
peale põlvnemisandmete selgumist. DNA analüüsiks vajalik materjal tuleb võtta Tiina Toometi 
kliinikus (tähtaeg 15.01.2018). Eelnevalt peavad kutsikad olema kiibiga märgistatud. 

 
10. Viljar Krohvi avaldus. 
 
Viljar Krohv põhjendas oma avalduses toodud väiteid. Allüksuse loomise info ei jõudnud kõigi 
huvilisteni, kuna taotlus esitati otse EKL volinike koosolekule – eelnevast tulenevalt ei olnud 
avaldajal võimalik allüksuse loomise juures kaasa lüüa. EKL-PKKK on tegutsenud üle 5 aasta, kuid 
tulemusi pole näha. Välja ei ole töötatud alade eeskirju ega korraldatud koolitusi. Avaldaja astus 
EKL-PKKK liikmeks sügisel 2017 ning on esitanud omapoolsed ettepanekud allüksuse töö 
parandamiseks.  
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FCI kelgukoerte komisjoni liikmeks sai V. Krohv aastaid enne seda, kui EKL-PKKK allüksusena 
loodi. Eelnevast tulenevalt ei pea ta mõistlikuks EKL-PKKK otsust määrata FCI kelgukoerte 
komisjoni uueks esindajaks Ülle Aaslav-Kaasik, kellel on kehtiv EKL tõuraamatumääruse 
rikkumine. 
 
Toimus arutelu, miks otsustas V. Krohv alles sel sügisel EKL-PKKK liikmeks astuda ning kuidas 
skype-koosolekud mõjutavad isikute võimalust osaleda allüksuse tegevuses. EKL juhatus asus 
seisukohale, et enne olude väljaselgitamist avaldust edasi ei arutata ning otsust vastu ei võeta. 
 
Ettepanek: paluda EKL-PKKK-lt nendepoolset seisukohta seoses Viljar Krohvi avaldusega. Paluda 

esitada EKL juhatusele viimase EKL-PKKK üldkoosoleku protokolli koos koosoleku 
kokkukutsumise teate, liikmete nimekirja ja päevakorraga hiljemalt. 31.12.2017. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. Paluda EKL-PKKK-lt nendepoolset seisukohta seoses Viljar Krohvi avaldusega. Paluda 

esitada EKL juhatusele viimase EKL-PKKK üldkoosoleku protokolli koos koosoleku 
kokkukutsumise teate, liikmete nimekirja ja päevakorraga hiljemalt. 31.12.2017. 

 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused (12). 
 
11.1. Tartu Spanjeliklubi näitusetaotlused. 
 
Inna Akimova selgitas EKL juhatusele, et Tartu Spanjeliklubi varasemaid taotlusi VIII ja IX rühma 
näituste korraldamiseks ei rahuldanud eelmine EKL juhatus põhjendusel, et enne ja pärast taotletud 
kuupäevi toimuvad Lõuna-Eestis mitmed näitused ning see mõjub näitustel osalejate arvule 
negatiivselt. Tartu Spanjeliklubi sooviks näitusi siiski korraldada, kuna sellega teenitakse vahendeid 
teiste klubiliste tegevuste toetamiseks ning seni on näitustel osalejaid olnud ca 150-200. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et kuna samal nädalavahetusel toimub vaid saksa lambakoerte 
erinäitus Harjumaal, ei ole näituste kinnitamisest keeldumine põhjendatud. 
 
Ettepanek: rahuldada  Tartu Spanjeliklubi taotlused 04.08.2018 ja 05.08.2018 Tartumaal VIII ja IX 

rühma näituste korraldamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada  Tartu Spanjeliklubi taotlused 04.08.2018 ja 05.08.2018 Tartumaal VIII ja IX 

rühma näituste korraldamiseks. 
 
Paus 19.35-19.40. 
 
12. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
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J.Orro teavitas kohalviibijaid, et pärast 28.11.2017 toimunud EKL volinike koosolekut ja EKL 
revisjonikomisjoni akti koostamist on esitanud EKL juhatusest tagasiastumiseks taotlused Maris 
Siilmann ja Kalvo Kriisk. Taotlused peab kinnitama EKL volinike koosolek.  
EKL juhatuse aseesimees J. Orro kommenteeris 28.11.17 toimunud EKL volinike koosolekul 
toimunut ja rõhutas, et juhatuse ülejäänud liikmed ei olnud nõus EKL juhatuse esimehe Kalvo 
Kriisa ettekandes toodud väidetega. J. Orro esitas EKL volinike koosolekul ka avaliku vastulause. 

 
12.1. EKL 2018. aasta eelarve (projekt). 
 
Toimus arutelu EKL eelarveprojekti koostamise põhimõtete üle. Nenditi, et tegemist on eelkõige 
prognoosiga, mille aluseks on eelmise perioodi andmed. See ei tähenda, et reaalsed kulud-tulud 
eelarvele täielikult vastavad.  
P. Rosumovski juhtis tähelepanu ettepanekule, mille ta esitas ka EKL eelarve töörühmas. 
Ettepaneku kohaselt tuleb EKL 2018. aasta eelarveprojektis muuta Pärnus korraldatavate 
rahvusvaheliste näituste tööjõukuludeks pllaneeritud rida, mis hetkel on 10 000 EUR suurem, kui 
teistel EKL poolt korraldatavatel kahepäevastel rahvusvahelistel näitustel. 
 
Helen Tonkson-Koit teavitas EKL juhatust, et EKL volinikud kinnitavad eelarve mahud. Enne seda 
peaks eelarve projektiga saama tutvuda nii volinikud kui EKL revisjonikomisjon, kes kontrollib 
hiljem eelarve täitmist. EKL volinike 28.11.2017 koosoleku jätkukoosolek toimub 09.01.2018 ning 
sellele järgneb koheselt EKL volinike erakorraline koosolek EKL juhatuse liikmete 
tagasiastumistaotluste käsitlemiseks ning uute liikmete kinnitamiseks. EKL 2018. aasta eelarve 
mahtude kinnitamiseks korraldatakse erakorraline EKL volinike koosolek veebruari lõpus/märtsi 
alguses. Eelarvega koos peaks kindlasti volinikele saatma ka seletuskirja. 
 
EKL juhatuse otsusega edastab EKL büroo EKL 2018. aasta eelarveprojekti ning allüksuste 
eelarvetaotlused EKL revisjonikomisjonile. EKL juhatus ootab EKL revisjonikomisjoni seisukohta, 
pärast selle laekumist jätkab teema käsitlemist EKL juhatus ning esitab EKL 2018. aasta 
eelarveprojekti koos seletuskirjaga EKL volinike koosolekule. 
 
Ettepanek: edastada EKL 2018. aasta eelarve projekt EKL revisjonikomisjonile seisukohavõtuks. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
12.2. EKL büroo juhataja konkurss. 
 
J. Orro teavitas EKL juhatust, et laekunud on 52 avaldust. Avaldused vaadatakse läbi EKL juhatuse 
koosolekute vahelisel ajal ning tehakse eelvalik. 
 
Otsustati moodustada EKL büroo uue juhataja valimiseks komisjon, kuhu kuuluvad kaks EKL 
juhatuse liiget, Helen Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku juhataja), Anne-Ly Kandelin (EKL 
revisjonikomisjon) ning üks EKL büroo töötaja. 
 
Helen Tonkson-Koit ning Anne-Ly Kandelin andsid nõusoleku komisjoni töös osalemiseks. J. Orro 
konsulteerib, kes võiks osaleda komisjonis EKL büroo poolt. 
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Toimus arutelu, kuidas korraldada büroo tööd 2018. algusest kuni uue büroo juhataja 
tööleasumiseni (pikendada büroo juhataja kt lepingut, määrata uus büroo juhataja kt, büroo 
juhatajat asendab EKL juhatuse esimees). 
 
Otsustati konsensuslikult moodustada EKL büroo uue juhataja valimiseks komisjon, kuhu kuuluvad 
kaks EKL juhatuse liiget, Helen Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku juhataja), Anne-Ly 
Kandelin (EKL revisjonikomisjon) ning üks EKL büroo töötaja. 
 
12.3. EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Tõstatati küsimus, kas EKL online liikmete arvestus on korrigeeritud. J. Orro edastab päringu EKL 
büroole. 
 
Tõstatati küsimus, miks ei ole  antud juhatuse koosoleku päevakorras  punkti  liikmelisuse 
lõppemise või avalduste alusel EKL liikmeskonnast väljaarvamiseks. Edaspidi peab lisama kõigi 
EKL juhatuse koosolekute päevakorda punkti lõppenud EKL liikmelisusega isikute 
väljaarvamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 15.11.-11.12.2017 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  

 
12.4. EKL volinike 2017. aasta suuniste täitmine. 

 
Toimus arutelu, kas ja kuidas on EKL juhatus täitnud EKL volinike poolt 29.11.2016 antud 
suuniseid. J. Orro informeeris kohalviibijaid, et EKL juhatus on asunud suuniseid täitma. 
Tegevusplaani jätkatakse aruteluna ka meililistis.  
 
P. Rosumovski rõhutas, et 50% EKL liikmemaksuks kulub ajakirja „Koer“ paberkandjal 
väljaandmiseks. P. Rosumovski soovib  paberkandjal väljaantava ajakirja kulude analüüsimiseks ja 
internetiversiooniga seotud kulude võrdlemiseks saada  raamatupidajalt S. Šadeikolt failina e-maili 
teel trükikojaga sõlmitud lepingut. EKL juhatuse aseesimees J. Orro palus EKL büroo juhataja kt-l 
leping esimesel võimalusel EKL juhatusele edastada. 
 
EKL juhatuse ühine seisukoht on, et kuluhüvitisi  ja kompensatsioone tohib välja maksta ainult 
EKL liikmetele. Vastava suunise on andnud EKL volinikud oma 29.11.2016 koosolekul. Eelnevast 
tulenevalt paluti EKL bürool saata allüksustele teade, et lähtuvalt EKL volinike koosoleku 
29.11.2016 otsusest peavad kõik rahalisi kompensatsioone taotlevad isikud olema EKL liikmed.  
 
12.5. Eesti hagija hetkeseis. 
 
Toimus arutelu FCI teaduskomisjonile saadetud DNA-teste käsitleva päringu üle. Päring saadetakse 
uuesti FCI juhatusele EKL volinike koosoleku esimehe allkirjaga. 

 
12.6. FCI vabatahtlike komisjonide delegaadid. 

 
(i) FCI aretuskomisjon: 
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 Ettepanek: Võttes aluseks EKL TAN ettepaneku, kinnitada FCI aretuskomisjoni Eesti delegaadiks 
Janne Orro. 
Hääletamine: poolt 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) FCI kelgukoerte komisjon: 
 
Ettepanek: paluda EKL-PKKK-l esitada 12.10.2017 toimunud eestseisuse koosoleku protokoll.  
Hääletamine: poolt 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) FCI näituste komisjon:  
 
Ettepanek: kinnitada FCI näituste komisjoni Eesti delegaadiks Marko Lepasaar. 
Hääletamine: poolt 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) FCI välimikukohtunike komisjon: 
 
Ettepanek: paluda EKL-VKK-l esitada koosoleku protokoll, millega kinnitati FCI 

välimikukohtunike komisjoni Eesti delegaadiks Inga Siil. 
Hääletamine: poolt 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) FCI AG komisjon: 
 
Ettepanek: saata EKL-KKK eestseisusele teade, et EKL juhatus soovib hiljemalt 14.12.2017  EKL-

KKK eestseisuse protokolli, millega määrati FCI AG komisjoni delegaadiks Piret Reinsalu. 
Hääletamine: poolt 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: saata EKL-KKK eestseisusele teade, et EKL juhatus soovib hiljemalt 14.12.2017  EKL-

KKK eestseisuse protokolli, millega määrati FCI päästekoerte komisjoni delegaadiks Monika 
Rusing. 

Hääletamine: poolt 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
 
Ettepanek: saata EKL-KKK eestseisusele teade, et EKL juhatus soovib hiljemalt 14.12.2017 EKL-

KKK eestseisuse protokolli, millega määrati FCI SK komisjoni delegaadiks Svetlana 
Zolotnikova. 

Hääletamine: poolt 5 
  Vastu – 0 
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  Erapooletu – 0  
 
12.7. EKL liikmeks astumise blankett. 
 
Lisatakse klausel, millega iga EKL liikmeks soovija kinnitab allkirjaga, et teda ei ole karistatud 
loomapidamisõiguste äravõtmisega. Teema käsitlemist jätkatakse EKL juhatuse järgmisel 
koosolekul. 
 
12.8. EKL poolt 2019. ja 2020. aastal korraldatavad näitused. 
 
P. Rosumovski on teinud ettepaneku muuta EKL poolt ühel nädalavahetusel korraldatavad 
rahvusvahelised näitused topeltnäitusteks. J. Orro rõhutas, et enne  otsustamist on vajalik koguda 
andmeid, teha analüüs majanduslikust seisukohast lähtudes ning korraldada koosolek asjasse 
puutuvate isikutega (EKL juhatus, EKL näitusetoimkonna esimees).  
 
12.9. EKL juhatuse liikme lepingud. 

 
EKL juhatus ei ole jõudnud veel teemaga edasi tegeleda. Toimus arutelu, miks valmistab EKL 
juhatuse liikme lepingud ette EKL juhatus ise. 
 
H. Tonkson-Koit informeeris juhatust, et lepingud valmistab tehniliselt ette büroo, kuid materjalid 
EKL volinike koosolekule liiguvad ainult läbi juhatuse. Samuti tõstatas ta küsimuse, miks ei ole 
seisuga 12.12.2017 korrigeeritud EKL andmeid äriregistris. 
 
EKL juhatus teavitas EKL volinike koosoleku juhatajat, et viimane EKL juhatuseliige allkirjastas 
muutmiskande 12.12.2017, misjärel koheselt esitati ka kinnitamistaotlus. 
 
Toimus arutelu, kas EKL juhatuse liikmetele makstakse sõidukompensatsiooni. Nenditi, et otsus 
EKL juhatusele sõidukompensatsiooni maksta tehti kunagi üldiselt, mitte ühe konkreetse koosseisu 
põhiselt.  
 
Ettepanek: jätkata EKL juhatuse liikmete lepingute teema arutelu EKL juhatuse järgmisel 

koosolekul. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
12.1. Edastada EKL 2018. aasta eelarve projekt EKL revisjonikomisjonile seisukohavõtuks. 
12.2. Rahuldada ajavahemikus 15.11.-11.12.2017 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
12.3. Kinnitada FCI aretuskomisjoni Eesti delegaadiks Janne Orro. 
12.4. Paluda EKL-PKKK-l esitada 12.10.2017 toimunud eestseisuse koosoleku protokoll.  
12.5. Kinnitada FCI näituste komisjoni Eesti delegaadiks Marko Lepasaar. 
12.6. Paluda EKL-VKK-l esitada koosoleku protokoll, millega kinnitati FCI välimikukohtunike 

komisjoni Eesti delegaadiks Inga Siil. 
12.7. Saata EKL-KKK eestseisusele teade, et EKL juhatus soovib hiljemalt 14.12.2017 näha EKL-

KKK eestseisuse protokolli, millega määrati FCI AG komisjoni delegaadiks Piret Reinsalu. 
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12.8. Saata EKL-KKK eestseisusele teade, et EKL juhatus soovib hiljemalt 14.12.2017 näha EKL-
KKK eestseisuse protokolli, millega määrati FCI päästekoerte komisjoni delegaadiks Monika 
Rusing. 

12.9. Saata EKL-KKK eestseisusele teade, et EKL juhatus soovib hiljemalt 14.12.2017 näha EKL-
KKK eestseisuse protokolli, millega määrati FCI SK komisjoni delegaadiks Svetlana 
Zolotnikova. 

12.10. Jätkata EKL juhatuse liikmete lepingute teema arutelu EKL juhatuse järgmisel koosolekul. 
 
13. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
J. Orro informeeris EKL volinike koosoleku juhatajat, et EKL juhatuse liikmete ja EKL juhatuse 
esimehe tegevusplaanid ja visioon ei kattunud.  
 
H. Tonkson-Koit rõhutas, et peab EKL juhatuse liikmete 28.11.2017 koosolekul tehtud 
vahemärkusi oluliseks ning need peavad kajastuma ka EKL volinike 28.11.2017 protokollis. 
Vastavad täpsustused ka tehakse. 
 
14. EKL büroo juhataja kt sõnavõtt.  
 
EKL büroo juhataja kt Signe Šadeiko ei soovinud sõna võtta. 

 
15. EKL teenuste hinnakirjas mitte EKL liikmetele pesakonna registreerimise võimaluse 
tühistamine. 
 
P. Rosumovski põhjendas oma ettepanekut. EKL juhatusele on laekunud mitmeid avaldusi, kus 
isikud, kes ei ole EKL liikmed, soovivad pesakondi registreerida. Kuna nad ei ole EKL liikmed, ei 
pea nad täitma teistele EKL kasvatajatele kehtivaid reegleid, järgima EKL tõuraamatumäärust ega 
kasvatajakohustuslepingut. EKL-il puudub võimalus nende tegevust kontrollida. EKL liikmed 
peavad täitma EKL reegleid. Eelnevast tulenevalt tegi P. Rosumovski ettepaneku lõpetada mitte 
EKL liikmetele pesakonna registreerimise teenuse pakkumine. EKL liikmelisus võimaldab 
kasvataja tegevust kontrollida ning EKL reeglitele allutada. Sellega omakorda väärtustatakse 
rohkem EKL registreerimistunnistusi. 
 
Toimus arutelu (FCI reeglite kohaselt peavad FCI registris oleva kahe sama tõugu koera järglased 
saama registreerimistunnistuse, samas võiks olla pesakonna registreerimise tasu EKL 
mitteliikmetele oluliselt kõrgem). 
 
H. Tonkson-Koit informeeris juhatust, et FCI ühtne seisukoht on, et FCI ei oma tõukoeranduses 
monopoli.  
 
Otsustati, et enne teema edasikäsitlemist on vaja võtta õiguslik hinnang (koordinaator: Monica 
Merima). 
 
Ettepanek: paluda teema kohta õiguslik hinnang. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
15.1. Paluda teema kohta õiguslik hinnang. 
 
16. Eesti Hovawartide TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hovawartide TÜ (reg-kood 80424518 ) taotlus EKL liikmeks 

astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
16.1. Rahuldada Eesti Hovawartide TÜ (reg-kood 80424518 ) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
17. Arutelu koerte puusa- ja küünarliigeste düsplaasia hindamisest. 
 
Teema palus päevakorda lisada EKL juhatuse liige Mairi Siimon, kuna paljud kasvatajad ja 
koeraomanikud ei ole HD/ED uuringute hindamisega rahul. Olukorra arutamiseks võiks kokku 
kutsuda teema ümarlaua.  
 
Ettepanek: kutsuda kokku HD/ED hindamise problemaatika üle arutamiseks kokku ümarlaud 2018. 

aasta esimese poolaasta jooksul.  
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
17.1. Kutsuda kokku HD/ED hindamise problemaatika üle arutamiseks kokku ümarlaud 2018. aasta 

esimese poolaasta jooksul. 
 
18. EKL asjaajamiskorra muutmine. 
 
P. Rosumovski informeeris kohalviibijaid, et teema on talle käsitlemiseks edastanud EKL 
revisjonikomisjon. 
 
EKL juhatus nentis, et arvete DHS-i lisamine suurendab organisatsiooni läbipaistvust ning 
võimaldab EKL revisjonikomisjonil teha tööd ilma füüsiliselt EKL büroosse kohale tulemata. 
 
EKL raamatupidaja S. Šadeiko on arvete DHS-i lisamisega nõus, kuid see tähendab 
raamatupidajale märkimisväärset lisatööd. 
 
Ettepanek: teha EKL asjaajamiskorda alljärgnevad täiendused ja parandused: (i) korrigeerida p 8 

EKL aadress; (ii) asendada p-s 124 sõnastus „arved üle 1 000 EUR“ sõnastusega „kõik 
ostuarved ja kuludokumendid“; (iii) asendada lisa 1 p 2.1-3 sõnastus „EKL-le esitatud 
arved summas alates 1000 EUR“ sõnastusega „kõik esitatud ostuarved ja kuludokumendid; 
(iv) lisa 1 p 4.1-7 tööaja arvestus viia üle DHS-i; (v) lisa 1 p 4.1-8  puhkusegraafikud viia 
üle DHS-i. 
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Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
18.1. Teha EKL asjaajamiskorda alljärgnevad täiendused ja parandused:  

18.1.1. Korrigeerida p 8 EKL aadress;  
18.1.2. Asendada p-s 124 sõnastus „arved üle 1 000 EUR“ sõnastusega „kõik ostuarved ja 

kuludokumendid“;  
18.1.3. Asendada lisa 1 p 2.1-3 sõnastus „EKL-le esitatud arved summas alates 1000 EUR“ 

sõnastusega „kõik esitatud ostuarved ja kuludokumendid;  
18.1.4. Lisa 1 p 4.1-7 tööaja arvestus viia üle DHS-i;  
18.1.5. Lisa 1 p 4.1-8  puhkusegraafikud viia üle DHS-i. 
 

19. EKL büroo töökorralduse reeglite muutmine. 
 
P. Rosumovski tegi ettepaneku lükata punkti arutelu edasi järgmisele EKL juhatuse koosolekule. 
 
Ettepanek: lükata punkti arutelu edasi järgmisele EKL juhatuse koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
19.1. Lükata punkti arutelu edasi järgmisele EKL juhatuse koosolekule. 
 
20. EKL raamatupidamise sise-eeskirja muutmine. 
 
P. Rosumovski informeeris kohalviibijaid, et teema on talle käsitlemiseks edastanud EKL 
revisjonikomisjon. 
 
A-L Kandelin tegi ettepaneku, et EKL raamatupidamise sise-eeskirja muudatused võiks enne 
kinnitamist üle vaadata ka EKL raamatupidaja. 
 
Toimus arutelu ning asuti seisukohale, et enne kinnitamist peaksid muudatused üle vaatama EKL 
volinike koosoleku juhataja ning EKL raamatupidaja. 
 
Ettepanek: jätkata teema arutelu EKL juhatuse järgmisel koosolekul. 
 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
 20.1. Jätkata teema arutelu EKL juhatuse järgmisel koosolekul. 
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21. EKL saali kasutamise korra muutmine. 
 
EKL juhatus nentis, et teema vajab põhjalikumat arutelu. 
 
Ettepanek: jätkata arutelu EKL juhatuse järgmisel koosolekul. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
21.1. Jätkata teema arutelu EKL juhatuse järgmisel koosolekul. 
 
22. EKL edukaima näitusekoera ja koerakasvataja konkursi statuudi muutmine. 
 
Ettepanek: teha EKL edukaima näitusekoera ja koerakasvataja konkursi statuuti alljärgnevad 

täiendused ja muudatused: (i) edaspidi kestab arvestusperiood 01.11.-31.10, v-a 2018 aasta, 
kus arvestusperiood on 01.01-31.10.2018; (ii) tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10 päeva 
pärast arvestusperioodi lõppu; (iii) punktide võrdsuse korral hinnatakse paremaks enim BIS 
võistluste kõrgemaid kohti saanud koer või kasvataja. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
22.1. Teha EKL edukaima näitusekoera ja koerakasvataja konkursi statuuti alljärgnevad täiendused 

ja muudatused:  
22.1.1. edaspidi kestab arvestusperiood 01.11.-31.10, v-a 2018 aasta, kus arvestusperiood on 

01.01-31.10.2018;  
22.1.4. tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 10 päeva pärast arvestusperioodi lõppu;  
22.1.3. punktide võrdsuse korral hinnatakse paremaks enim BIS võistluste kõrgemaid kohti 

saanud koer või kasvataja. 
 
23. EKL näituste eeskirja lisa 1 „EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide 
standard“ muutmine. 
 
Teema lisas päevakorda EKL juhatuse liige P. Rosumovski. Rosettide standardi muutmine (seniste 
nn „suurte“ SERT-CACIB-Res-CACIB rosettide asemele „väikesed“) aitaks näituste korraldajatel 
kulusid kokku hoida, mis omakorda kompenseeriks SERT-i tasu tõusmise. 
 
Toimus arutelu ning nenditi, et kaaluda võiks miinimumstandardi kehtestamist – soovi korral 
saaksid korraldajad siis tellida ka standardist uhkemaid rosette. 
 
Ettepanek: otsust mitte vastu võtta, jätkata arutelu. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
23.1. Otsust mitte vastu võtta, jätkata arutelu. 
 
24. Aretusklubi Eesti Bernhardiin taotlus (jätkuv käsitlus). 
 
Teema arutelu kuulutati kinniseks (kell 21.34). Saalis olid Aretusklubi Eesti Bernhardiin esindaja 
Kaie Lõoke ja EKL volinike juhataja Helen Tonkson-Koit, EKL juhatuse liikmed ja protokollija Elo 
Lindi 
 
EKL juhatus on andnud M. Varulile korduvalt võimaluse tulla omapoolseid selgitusi andma. 
Samuti on EKL juhatus teda teavitanud, et kohale mitteilmumise korral langetatakse otsus tagaselja. 
EKL juhatus asus seisukohale, et kasvataja on korduvalt rikkunud EKL eeskirju ja juhatuse 
otsuseid. 
 
Ettepanek: määrata Made Varulile aretustööga tegelemise keeld ajavahemikuks 12.12.2017-

11.12.2027. Edastada info FCI-le palvega saata välja ringkiri. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
24.1. Määrata Made Varulile aretustööga tegelemise keeld ajavahemikuks 12.12.2017-11.12.2027. 

Edastada info FCI-le palvega saata välja ringkiri. 
 
 
Janne Orro        Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


