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MTÜ Eesti Kennelliit 
juhatuse erakorralise koosoleku protokoll nr 5        27.02.2018  

 

Algus kell 16:20, lõpp kell 17:36.  

Juhatas: Kaire Rjadnev-Meristo  

Protokollis: Annemari Oherd.  

Osalesid: Erki Korp, Kaire Rjadnev-Meristo, Mairi Siimon, Tõnis Türk, Tõnu Väli 

Puudusid: Marika Proover, Piret Rosumovski  

Külalised: Jana Hertman (EKL liige), Maret Kanarbik (EKL liige), Merike Klement (EKL liige), 
Tuula Peldan (EKL liige), Aire-Piret Pärn (volinike koosoleku assistent) 

 

Päevakord: 

A. EKL juhatuse 27.02.2018 erakorralise koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

1.Tõuraamatumääruse dokumendi korrigeerimine EKL kodulehel p 1.2. kehtimise alguse osas. 

2.Avaldused: 
 

2.1. Tuula Peldani avaldus. 
 

2.2. Svetlana Balezina avaldus. 
 

2.3. Maret Kanarbiku avaldus.  
 

2.4. Jana Hertmani avaldus. 
 

2.5. Merike Klementi päring. 
 
 

A. EKL juhatuse 27.02.2018 erakorralise koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 
kinnitamine 

Ettepanek: alustada kohalviibivate isikute avaldustest 

Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: Päevakord on kinnitatud, arutelu alustatakse kohalviibivate isikute avaldustest. 
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Päevakorrapunktide arutelu: 

 

2. Avaldused 

2.1 Tuula Peldani avaldus. 

Tuula Peldan on esitanud avalduse kahe pesakonna registrisse kandmiseks. Mõlema 
pesakonna emasel koeral on EST-registritunnistus olemas, paaritused toimunud 2017. a. 
aprillis, paaritusel kasutatud koerad täidavad Soome Kennelliidu poolt seatud vajalikud 
tingimused. 

Avaldaja soovib mõlemad pesakonnad registreerida EST-registris.  EKL juhatus on avalduse 
läbi vaadanud ja kontrollinud, et emased koerad on EST-registrisse kantud ega ole ka 
vastuolu Eesti aretusreeglitega. Kuna kutsikad on üle 6 kuu vanad, tuleb neile teha DNA-test. 
EKL juhatus asub seisukohale, et Tuula Peldan võib ise valida kliiniku Eestis, kus DNA testi 
tegemiseks vajalikud vereproovid võetakse. 

Avaldaja selgitab, et pöördus esialgu Soome Kennelliitu ja sealt sai info, et kutsikad tuleb 
registreerida riigis, kus need on sündinud. Registriavaldus oli esitatud õigeaegselt, kuid 
avalduse täiendamine võttis aega ning lisaaega nõudis kennelnime ületoomine ühest riigist 
teise.  

Ettepanek: Tuula Peldan võib ise valida kliiniku Eestis, kus DNA testi tegemiseks vajalikud 
vereproovid võetakse. Pärast DNA testitulemuste selgumist väljastada tõutunnistused. 

Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: Tuula Peldan võib ise valida kliiniku Eestis, kus DNA testi tegemiseks vajalikud 
vereproovid võetakse. Pärast DNA testitulemuste selgumist väljastada tõutunnistused. 

 

 

2.2 ja 2.3 Svetlana Balezina avaldus, Maret Kanarbiku avaldus. 

Kuna Svetlana Balezina ja Maret Kanarbiku avaldus käsitlevad sama pesakonna registrisse 
kandmist, vaatab EKL juhatus neid läbi ühise arutelu käigus. EKL juhatus on tutvunud 
mõlemas avalduses tooduga. Tõdetakse, et isane koer on EST registrisse kantud ja vastab 
aretuse erinõuetele. EKL juhatus leiab, et ei ole põhjust kohaldada TRM rikkumist. 

2.2 Ettepanek: rahuldada Maret Kanarbiku avaldus isase koera kohta. 

Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada Maret Kanarbiku avaldus isase koera kohta. 
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2.3 Ettepanek: rahuldada Svetlana Balezina avaldus, kuna 27.10.2017 sündinud pesakonna 
aretusnõuded on täidetud, ja mitte kohaldada TRM rikkumist.  

Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus : rahuldada Svetlana Balezina avaldus, kuna 27.10.2017 sündinud pesakonna 
aretusnõuded on täidetud, ja mitte kohaldada TRM rikkumist. 

 

2.4 Jana Hertmani avaldus. 

Paaritusel kasutati isast, kes ei olnud paarituse ajal EST registris. Praeguseks on isane koer 
EST-registrisse kantud ning vastab aretusnõuetele. Paaritus toimus septembris 2017, kutsikad 
sündisid novembris 2017. 

Ettepanek: rahuldada Jana Hertmani avaldus ja mitte kohaldada TRM rikkumist. 
Registreerida 14.11.2017 sündinud pesakond hinnakirja koodi 1010 kohaselt. 

Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada Jana Hertmani avaldus ja mitte kohaldada TRM rikkumist. Registreerida 
14.11.2017 sündinud pesakond hinnakirja koodi 1010 kohaselt. 

 

2.5 Merike Klementi päring. 

M. Klement palub täpsustada oma liikmestaatuse alguskuupäeva. Arutelu käigus vaadatakse 
üle toimunu ajajoon: avalduse esitas ja liikmemaksu tasus M. Klement augustis 2017, kuid 
liikmeks arvati EKL juhatuse koosolekul, mis toimus peale üldkoosoleku toimumist 
(üldkoosolek toimus 17.09.2017). EKL juhatus asub seisukohale, et MTÜ liikmete 
vastuvõtmine ja väljaarvamine tulenevalt seadusest toimub EKL juhatuse koosoleku 
otsusega. 

i) Ettepanek: M. Klementi liikmelisuse lõppkuupäevaks lugeda 21.09.2018. 
 
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: M. Klementi liikmelisuse lõppkuupäevaks lugeda 21.09.2018. 

ii) Ettepanek: Leida tehniline lahendus selleks, et liikmelisuse alguse ja lõpu 
kuupäevad vastaksid mitteetulundusühingute seadusele. 
 
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: Leida tehniline lahendus sellele, et liikmelisuse alguse ja lõpu kuupäevad vastaksid 
mittetulundusühingute seadusele. 

 

Külalised peale A.-P. Pärna lahkuvad.  
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1.TRM määruse dokumendi korrigeerimine EKL kodulehel p 1.2. kehtimise alguse osas. 

Koosoleku juhataja selgitab, et tõuraamatumääruse puhul on ilmnenud vastuolu avaldatud 
protokolli ja veebis avaldatud tõuraamatumääruse (TRM) alguses toodud muutmisandmete 
vahel. EKL volinike 25.05.2017 koosoleku protokolli p 10 otsus, millega TRM muudeti, ei 
sätestanud otsuse kehtimahakkamise ajahetke. EKL kodulehel avaldatud tõuraamatumääruse 
päises on märge, et p.5 ja 1.2 kehtivad alates 01.07.2017 ja selle kuupäeva suhtes ei ole 
üheselt tuvastatav alus, millele tuginedes see on määratud. 

Toimub arutelu, mille käigus EKL juhatuse liikmed tõdevad, et volinike koosoleku 
protokollides on üldjuhul alati otsuse kehtivusaeg märgitud ja lähtuda tuleks senisest 
tegevuspraktikast. Kohalviibivalt A.-P. Pärnalt, kes tõuraamatumäärust muutnud volinike 
koosoleku protokolli on volinike koosoleku assistendina koostanud, palutakse kommentaari. 
A.-P. Pärn ei oska selgitada, miks puudus protokollis kuupäev, kuid väidab, et mitte alati ei 
ole volinike koosoleku protokollis otsuse kuupäeva eraldi märgitud. Koosoleku toimumise 
jooksul avatud volinike koosoleku protokollidest kõigil on Tõuraamatumääruse muudatusi 
käsitletavate punktide juurde kirjas nende kehtima hakkamise aeg (kuupäev või eraldi rida : 
„Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest“). 

Jätkub põhjalik arutelu, kuidas antud olukorras on liikmete suhtes kõige õiglasem toimida. 
Kõik EKL juhatuse liikmed on üksmeelel, et vastuolulise tõlgendusvõimaluse puhul tuleb 
eeskätt otsustada liikmete hüvanguks, antud juhul kohustatud poole kasuks. Samas jõutakse 
tõdemusele, et päevakorrapunkti lauale tuues peaks olema tagatud põhjalik eeltöö ka EKL 
juhatuse poolt ja ette valmistatud selge motivatsiooniga otsuseprojekt.  

 

 

 

Koosoleku juhataja: 

Kaire Rjadnev-Meristo 

/allkirjastanud digitaalselt/ 

 

 

Protokollija: 

Annemari Oherd 

/allkirjastanud digitaalselt/ 
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