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MTÜ Eesti Kennelliit 
juhatuse korralise koosoleku protokoll nr 4        13.02.2018  

Algus kell 18:00, lõpp kell 21:28.  

Juhatas: Kaire Rjadnev-Meristo  

Protokollis: Annemari Oherd.  

Osalesid: Erki Korp, Marika Proover, Kaire Rjadnev-Meristo, Mairi Siimon, Tõnis Türk. 

Puudusid: Piret Rosumovski, Tõnu Väli  

Külalised: Ave Frischer (EKL liige), Kadri Kaasik (Eesti Leonbergerite Klubi), Anne-Ly 
Kandelin (revident), Greete Kivi (kasvataja), Aili Kivinurm (EKL-KKK), Kätlin Kull 
(Tallinna PKKK), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkond), Astrid Lundava (Pärnu PKKK), 
Andres Olesk (kasvataja), Aire-Piret Pärn (EKL liige), Pilvi Pihlik (EKL liige), Eve Pungas 
(ESLÜ), Sulev Puumeister (EKL liige), Tarmo Rõõm (Eesti Leonbergerite Klubi), Külli Soo 
(ESLÜ), Ricco Velberk (kasvataja).  

 

A. EKL juhatuse 13.02.2018 päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 

2.1. Pärnu näitus 
2.2. Tallinna Võitja TP auhindade kinnitamine 
2.3. 19.01.2019 a Balti Ch of Ch toimkonna esimehe määramine(tuleks kiiremas korras 

kutsuda kohtunikud jne). 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

3.1. 2018 EKL eelarve kinnitamine ja esitamine volikogule arutamiseks / 
kooskõlastamiseks.  

3.2. Büroo töötajate töötasude korrigeerimine. 
3.3. Pärnu RV näituse korraldamisega seotud küsimused (kuigi seda kajastab ka 

näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt) 
3.4. FCI vabatahtlike komisjonide delegaadid. 

3.4.1. Siil – protokoll olemas 
3.4.2. Zolotnikova 

4. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
4.1. EKL Online arengust. 
4.2. EKL esindaja Soome Kennelliidu seminaril Tallinnas. 
4.3. Vastuolu EKL hinnakirja ja TRM vahel. 
4.4. DHS administreerimisõiguste omistamine ja nende haldamine. 
4.5. Jooksvad küsimused. 

5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine/tühistamine. 
6. EKL-KKK eestseisuse tõstatatud küsimused: 
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6.1. Kadri Viljalo avaldus 
6.2. AG võistluse kuupäeva muutmine 
6.3. IPO-R EMV kohtuniku ja registreerimistingimuste kinnitamine 
6.4. IPO-R EMV eelarve kinnitamine 
6.5. EKL atesteeritud koolitaja staatuse tühistamine 

7. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused: 
7.1. väljavõte EKL Online kaudu esitatud näitusetaotlustest 
7.2 Eesti Samojeedide TÜ taotlus 
7.3 Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi taotlused 

8. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused 
8.1. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu esindaja selgitus. 

9. EKL-VKK märgukiri ja ettepanek EKL näituse-eeskirja muutmiseks. 
10. Inga Siili ettepanek EKL butiigi loomiseks. 
11. Infojuhi asendamine ja uute töötajate värbamine 

11.1. Infojuhi KT määramine ning lisatasu suuruse otsustamine (ettepanek 50% 
infojuhi töölepingu järgsest palgast nagu oli ka büroojuhataja KT palgalisa okt-jaan). 

11.2. tagantjärele lisatasu maksmine infojuhi ametikohuste täitmise eest 
büroojuhatajale (ettepanek 50% infojuhi töölepingu järgsest palgast, arvestades 
asendamise faktilist algusaega). 

11.3. Infojuhi värbamine tulenevalt kehtivas ametijuhendis toodud nõuetest. 
11.4. Raamatupidaja konkursi käik. 

12. Koostöö jätkamine portaaliga Sobaki.ee 
13. Juhatuse liikme Svetlana Grüni poolt isikliku vastutuse võtmine EKLi töötajate 

isikustatud TSD andmete edastamine kolmandatele isikutele, seletuskirja nõue. 
14. Liikmete avaldused 

14.1. Ave Frischeri taotlus (jätkuv käsitlus). 
14.2. Greete Kivi amstaffide pesakonna registreerimine (jätkuv käsitlus). 
14.3. Sulev Puumeistri avaldus. 
14.4. Andres Oleski pesakonna registreerimine (jätkuv käsitlus). 
14.5. Tuula Peldan’i avaldus. 
14.6. Kairi Raamat’u järelpärimine. 
14.7. Inga Siil’i taotlus, mida toetab Vilve Roosioksa taotlus. 
14.8. Svetlana Balezina avaldus. 
14.9. Merike Klementi avaldus. 
14.10. Maret Kanarbiku avaldus. 
14.11. Jana Hertmani avaldus. 
14.12. Kersti Ludvigi taotlus. 
14.13. Made Varuli küsimus. 

 
 

  



EKL juhatuse koosoleku protokoll nr 4,  
13.02.2018, jätk. 20.02.2018 

 

 3. lk 21-st 
 

A. EKL juhatuse 13.02.2018 päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 

Koosoleku juhataja tervitas kohaletulnuid ja teavitas, et koosolek lindistatakse.  

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku viia päevakorda järgmised muudatused: 

Lisada p.3.5 - uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine. 

Lisada punkt 3.6  - vaidlusasjade komisjoni loomine. 

Lisada punkt 7.3 – MTÜ Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi avaldused  

Lisada punkt 14.13 – Made Varuli küsimus. Kaks viimati nimetatud punkti ei jõudnud 
tehnilisel põhjusel õigeaegselt päevakorda. 

Tõnis Türk tegi ettepaneku viia eelarve arutelu päevakorra lõppu. 

Marika Proover tegi ettepaneku käsitleda esmalt kohale tulnud isikute avaldusi. 

Ettepanek: Võtta kõik esitatud päevakorra muutusettepanekud vastu. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: kinnitada päevakord järgmiste muudatustega: 

(i) Lisada p.3.5 - uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine. 
(ii) Lisada punkt 3.6  - vaidlusasjade komisjoni loomine. 
(iii) Lisada punkt 7.3 MTÜ Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi avaldused 
(iv) Lisada punkt 14.3 Made Varuli küsimus. 
(v) viia eelarve arutelu päevakorra lõppu 
(vi) alustada arutelu kohale tulnud isikute avaldustest. 

 

14.4 Andres Oleski avaldus 

Avaldaja soovib, et pesakonna registreerimise avaldus loetaks tähtajaliselt esitatuks. Avaldaja 
põhjendas omapoolseid viivitusi asjaajamises sellega, et teated pesakonna registreerimiseks 
esitatud dokumentide puudustest ei jõudnud temani. Arutelu käigus tõdeti, et EKL Online 
kaudu avaldust esitades peaks avalduse esitaja veenduma, et lisatud kontaktid on õiged. Jõuti 
järeldusele, et esialgne avaldus oli esitatud õigel ajal ning arvestades asjaolusid, pole mõistlik 
nõuda, et kutsikad viibiksid veel kasvataja juures.  

Ettepanek: rahuldada Andres Oleski avaldus. Mitte nõuda DNA-testi tegemist ja registreerida 
pesakond hinnakirja koodi 1010 alusel.  

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada Andres Oleski avaldus. Mitte nõuda DNA-testi tegemist ja registreerida 
pesakond hinnakirja koodi 1010 alusel. 
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14.1 A. Frischeri avaldus 

Avaldaja soovib nõutava DNA-testi jaoks vajalikud vereproovid võtta Rapla loomakliinikus 
“Vetar”, põhjendades soovi hõlpsama kutsikate transpordi korraldamisega, väiksema stressiga 
loomadele lühema vahemaa tõttu ja oleks avaldajale ka hinnalt soodsam  

Ettepanek: Nõustuda avaldaja sooviga võtta vereproovid DNA-testiks avaldaja poolt soovitud 
kliinikus, EKL juhatuse liige viibib vaatlejana protseduuri juures. Määrata 
protseduuri juurde vaatlejaks EKL juhatuse liige M. Siimon. Avaldaja lepib kokku 
protseduuri aja ja teavitab sellest EKL bürood e-maili teel. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus:  

(i) Nõustuda avaldaja sooviga võtta vereproovid DNA testiks avaldaja poolt soovitud 
kliinikus; EKL juhatuse liige viibib vaatlejana protseduuri juures. 

(ii) Määrata protseduuri juurde vaatlejaks EKL juhatuse liige M. Siimon.  
(iii) Avaldaja lepib kokku protseduuri aja ja teavitab sellest EKL bürood e-maili teel. 

 

14.12 Kersti Ludvigi taotlus aretuse eriloa saamiseks.  

Taotleja soovib aretuse eriluba koerale, kellel 24.01.2016 teostatud silmauuring on olnud 
patoloogilise leiuta, 25.01.2018 toimunud uuringu käigus leitud eesmine kortikaalne katarakt. 
Arutelu käigus jõuti seisukohale, et pärilikkusega seotud riskide hindamiseks tuleb küsida 
seisukoht EKL Teadus- ja Aretusnõukogult (edaspidi TAN). Vastu tulles avaldaja soovile, kes 
märgib, et paaritus on planeeritud lähiajaks, oleks seisukohta vaja võimalikult kiiresti.  

Ettepanek: saata küsimus EKL TANle ja paluda seisukohta kiirendatud korras. Juhatus teeb 
otsuse peale EKL-TAN seisukoha saabumist. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus:  

(i) saata küsimus TANle ja paluda seisukohta kiirendatud korras.  
(ii) Juhatus teeb otsuse peale TAN seisukoha saabumist. 

Taotluse käsitluse järg vt lk 14. 

 

14.2 Greete Kivi Ameerika Staffordshire’i terjerite pesakonna registreerimine. 

Pesakonna ülevaatusel ilmsiks tulnud asjaoludele (kolmel kutsikal kõrvad kupeeritud) 
hinnangu saamiseks on juhatus pöördunud Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) poole 
ning teadmiseks võtnud VTAst saabunud info. Kohal viibiv Greete Kivi märgib, et VTA on 
tema suhtes väärteomenetluses juba otsuse langetanud. 

Ettepanek: registreerida pesakond arvestades asetleidnud Tõuraamatu määruse (TRM) 
rikkumisi. 

Hääletamine: 4 poolt, 1 erapooletu. 



EKL juhatuse koosoleku protokoll nr 4,  
13.02.2018, jätk. 20.02.2018 

 

 5. lk 21-st 
 

Otsus: registreerida pesakond arvestades asetleidnud Tõuraamatu määruse (TRM) rikkumisi. 

Päevakorrapunkti edasine käsitlus vt jätkukoosolek (alates lk 14). 

 

8.1. Eesti Saksa Lambakoerte TÜ avaldus. 

Eesti Saksa Lambakoerte TÜ on avaldanud soovi loobuda oktoobris toimuvate IPO-FH Eesti 
MV 2018.a Eesti Meistrivõistluste korraldamisest. Avaldaja põhjendab avaldust 
ebakonstruktiivse õhkkonnaga koeraspordis: nende nõusolek üritus korraldada ja vastav 
taotlus on esitatud novembris 2017, misjärel kohe algas ka meeskonna kokkupanek. 
Meeskond oli juba peaaegu komplekteeritud, kui kokkuleppeid hakati järjest üles ütlema. 
Kuna ei olnud võistluskalendrit ega ka eelarvet kinnitatud, siis ESLTÜ juhatus hindas 
olukorda ja tõdedes, et pole võimalik võtta nii suurt riski, otsustas ürituse korraldamisest 
loobuda.  

Arutelu käigus leiti ESLTÜ loobumisargumendid olevat kaalukad. ESLTÜ ei ole nõus ootama 
loobumisotsuse rahuldamisega EKL-KKK uue eestseisuse valimisteni. Arutelu käigus tõdeti, 
et klubidel ei ole motivatsiooni üritust korraldada, kuna võistlused toimuvad aastaid kahjumi 
piiril ning korraldajaid saadab kriitikalaviin. Uuel EKL-KKK eestseisusel on võimalik leida 
uus korraldaja. 

Ettepanek: rahuldada ESLTÜ avaldus loobuda IPO-FH Eesti meistrivõistluste korraldamisest 
2018.aastal.  

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada ESLTÜ avaldus loobuda IPO-FH Eesti meistrivõistluste korraldamisest 
2018.aastal. 

 

Et kohaletulnud avaldajatega seotud päevakorrapunktid olid sellega ammendunud, jätkati 
päevakorrapunktide arutelu vastavalt vastuvõetud päevakorrale. 

 

1.Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

Ei toimunud. 

 

2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt: 

 

2.1 Pärnu rahvusvaheline näitus. 

EKL näitusetoimkonna esimees andis ülevaate korralduse hetkeseisust. Kohtunikud on 
kutsutud, reklaam valmimas lähiajal. Pärnu PKK on teinud koostööpakkumise, aga on vaja 
kindlaks määrata, kes viib läbi registreerimise. Kuulanud info ära, formuleeris koosoleku 
juhataja järgmise ettepaneku: 
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Ettepanek: Volitada Marko Lepasaart Pärnu klubiga läbirääkimisi pidama koostöö üle 
näituse korraldamiseks 1 nädala jooksul. 

Hääletamine: poolt 4, vastu 0, erapooletuid 0. Tõnis Türk ei hääleta. 

Otsus: Volitada M. Lepasaart Pärnu klubiga läbirääkimisi pidama koostöö üle näituse 
korraldamiseks 1 nädala jooksul. 

 

2.2 Tallinna võitja auhindade kujunduse kinnitamine. 

EKL näitusetoimkonna esimees tutvustas olemasolevaid variante. Arutelu käigus tõdetakse, et 
kui jääda olemasoleva kujunduse juurde, siis tekiks ühtne bränd ning avaneks võimalus 
olemasolevaid auhindu kleebist vahetades taaskasutada.  

Ettepanek: säilitada senine kujundus Tallinna Võitja võitjatiitli auhinnale (TP ja VSP, TP 
Juunior ja VSP juunior; TP ja VSP veteran, TP ja VSP Kutsikas, TP ja VSP 
Beebi). 

Hääletamine: poolt 4, vastu 0, erapooletu 1. 

Otsus: säilitada senine, aastast 2017 pärinev kujundus Tallinna Võitja võitjatiitli auhinnale 
(TP ja VSP, TP Juunior ja VSP juunior; TP ja VSP veteran, TP ja VSP Kutsikas, TP ja VSP 
Beebi). 

 

2.3 Balti CH of CH korraldamine. 

Balti CH of CH toimumisajaks on määratud 19.01.2019, mistõttu nätusetoimkonna esimees 
teatas, et Balti CH of CH toimkonna esimees tuleb määrata väga kiiresti. Tekkis arutelu, kas 
juhatus saaks võtta vastu konkreetse otsuse. M.Siimon tegi ettepaneku määrata Balti CH of 
CH näitusetoimkonna esimeheks M. Lepasaar. M. Lepasaar oli nõus asuma Balti CH of CH 
toimkonna esimeheks. 

Ettepanek: määrata 19.01 2019 toimuva Balti CH of CH näitusetoimkonna esimeheks Marko 
Lepasaar. Juhatusel alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: määrata 19.01 2019 toimuva Balti CH of CH näitusetoimkonna esimeheks Marko 
Lepasaar. Juhatusel alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks. 

 

Lisainfo Kalevi staadioni kohta. Näitusetoimkonna esimehega on võtnud ühendust Kalevi 
staadioni tegevjuht, pakkudes sel aastal ürituse korraldamist. Arutelus tõdeti, et Eesti Võitja 
näituseks on Luige baas juba välja kuulutatud. Luige baas on ka rahaliselt odavam. 
Parkimisala Luigel on kindlasti suurem kui Kalevi staadioni 300 autokohta, kus ümberringi 
toimub hoogne kinnisvarendus. Samas Kalevi staadion on prestiižikam ja näitusepaigana sisse 
töötatud. Info võetud juhatuse poolt teadmiseks.  
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3. Juhatuse esimehe Kaire Rjadnev-Meristo sõnavõtt. 

3.1 2018 EKL eelarve kinnitamine ja esitamine volikogule arutamiseks/kooskõlastamiseks. 

Jäeti tulenevalt päevakorras vastuvõetud muudatustest vahele. 

3.2 Büroo töötajate töötasude korrigeerimine.  

Sõnavõtja tõdes, et juhatus teeb tööd ning üritab luua ühtset töötasustamise süsteemi, et 
välistada ebaselged alused töötasu maksmiseks. Tulemused selguvad peale töökoormuse 
kaardistamist. 

Arutelu ja hääletust ei toimunud. 

3.3. Pärnu RV näituse korraldamisega seotud küsimused  

Sõnavõtja tõdes, et kuna ka Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi on EKL liige, siis 
juhatus soosib seda, et klubil oleks võimalik tegevust taasalustada. 

Arutelu ja hääletust ei toimunud. 

 

3.4. FCI vabatahtlike komisjonide delegaatide kinnitamine. 

Sõnavõtja teavitas, et EKL-VKK eestseisuse nõuetekohane protokoll on laekunud.  

Ettepanek: Kinnitada FCI välimikukohtunike komisjoni delegaadiks Inga Siil. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: kinnitada FCI välimikukohtunike komisjoni delegaadiks Inga Siil. 

Sõnavõtja teavitas, et FCI SK komisjoni delegaadi küsimus otsustatakse peale EKL-KKK 
eestseisuse tööle asumist. 

 

3.5 Liikmete kinnitamine ning väljaarvamine nimekirja alusel.  

Sõnavõtja edastas info liikmelisusega seotud nimekirjaliste kokkuvõtete kohta. Liikmelisus 
lõppenud, nimekiri 2 lk 67 isikut, ning liikmeavalduse esitanuid samuti 67 inimest. Toimus 
kontroll, kas on arvestatud 10-päevase perioodiga. 

Ettepanek: võtta vastu uued liikmed nimekirja alusel ja arvata välja nimekirja alusel. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: võtta vastu uued liikmed nimekirja alusel ja arvata välja nimekirja alusel. 

 

3.6 Vaidlusasjade komisjoni loomine. 

Sõnavõtja tutvustas oma ettepanekut luua vaidlusasjade komisjon, mis hakkaks tegelema 
juhatusele esitatud vaidlusasjade läbivaatamisega. Töö eesmärk peaks olema esmajoones 
vaidlevate poolte ärakuulamine ja lepitamine ning juhatusele tulemuste edastamine.  
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Toimus arutelu komisjoni koosseisu ja pädevuse üle. Tõdeti, et tuleks kaaluda alternatiive 
ekspertarvamuse küsimise näol. Jõuti järeldusele, et ettepanekus on väga palju lahtisi otsi ja 
asi vajaks põhjalikku läbimõtlemist. M. Siimon leidis, et juhatuse liikmel ei ole võimalik võtta 
otsust vastu ilma, et ta isiklikult ei oleks tutvunud materjaliga, kujundamata oma seisukohta. 

Ettepanek: luua vaidlusasjade komisjon tingimusel et järgmiseks korraliseks koosolekuks 
komisjoni tööpõhimõtted saavad loodud. 

Hääletamine: poolt 2, vastu 1, erapooletuid 2. 

M. Siimon põhjendab oma vastuhäält seisukohaga, et juhatuse liige ei saa isikute avaldustesse 
puudutavaid küsimusi edasi delegeerida. 

Tulenevalt MTÜ Eesti Kennelliit põhikirja punktist 4.3.6 otsust vastu ei võetud.  

 

4. Büroojuhataja sõnavõtt. 

4.1. EKL Online areng. 

Büroojuhataja teavitas juhatust, et EKL Online süsteemis on loodud võimalus panna üles 
dokumente ning kutsus juhatuse liikmeid büroosse vastava võimalusega tutvuma. 

 

4.2 Soome Kennelliidu kutse EKL esindajale osaleda töökoerte teemalisel seminaril 
Tallinnas. 

Büroojuhataja teavitas juhatust, et Soome Kennelliit soovib, et 22. märtsil toimuval Soome 
Kennelliidu töökoerte teemalisel seminaril osaleks EKL esindaja, kes annaks ülevaate EKL 
tegevusest, ning palus määrata isiku, kes seal osaleks. Toimus arutelu, kellel on pädevus 
sellisel kokkusaamisel osaleda. Arutelu käigus ei leitud sobivat esindajat ja otsustati võtta info 
teadmiseks. Hääletamist ei toimunud. 

 

4.3 Vastuolu EKL Tõuraamatu määruse p 7 ning EKL kodulehel avaldatud hinnakirja p 1064 
vahel. 

Büroojuhataja tõi välja vastuolu EKL Tõuraamatu määruse p 7 ning EKL kodulehel avaldatud 
hinnakirja p 1064 vahel. Hinnakirja p 1064 praegune sõnastus ütleb “Sama koeraga 
kolmandal korral tõuraamatumääruse rikkumisel...”, kuid Tõuraamatu määruse punkt 7 on 
sõnastatud “kui kasvataja rikub tõuraamatu määrust kolmandat korda (olenemata sellest, kas 
rikkumine oli sama koeraga või kolme erineva koeraga)...”. 

Lühida arutelu järel jõuti seisukohale, et avaldatud hinnakirja sõnastus vajab korrigeerimist. 

Ettepanek: Sõnastada EKL hinnakirja kood 1064 järgmiselt: Kolmandal korral 
tõuraamatumääruse rikkumisel, tulenevalt Tõuraamatu määruse p 7 (sõltumata 
kutsikate arvust); siintoodud sõnastus hakkab kehtima 01.märtsist 2018. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus: Sõnastada EKL hinnakirja kood 1064 järgmiselt: Kolmandal korral tõuraamatumääruse 
rikkumisel, tulenevalt Tõuraamatu määruse p 7 (sõltumata kutsikate arvust); siintoodud 
sõnastus hakkab kehtima 01.märtsist 2018. 

 

4.4 DHS administreerimisõiguste omistamine ja nende haldamine. 

 Büroojuhataja tegi teatavaks, et vahepeal on olnud olukord, et ühingul polnud ühtegi isikut 
dokumendihaldussüsteemi dhs.kennelliit.ee süsteemiadministraatori õigustes ning on 
ebaselge, kes ja kuidas annab korraldusi isikute lisamiseks ja eemaldamiseks 
dokumendihaldussüsteemist või nende õiguste muutmiseks. Hetkel on ajakohane DHS 
kasutajate info juhatusele edastatud. Juhatus võttis info teadmiseks.  

4.5 Jooksvad küsimused. 

Muid jooksvaid küsimusi büroojuhatajal hetkel tõstatada ei olnud. 

 

5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine v tühistamine. 

Ettepanek: lisada atesteeritud ringikorraldajate nimekirja Nelly Bander. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: lisada atesteeritud ringikorraldajate nimekirja Nelly Bander. 

 

6. EKL-KKK küsimused 

6.1 Kadri Viljalo avaldus. 

Avaldaja on esitanud avalduse pikendada oma stažeerimise aega aasta võrra. Kuna hetkel 
täidab EKL-KKK kohuseid juhatus, siis on küsimus ka juhatuse koosoleku arutelul. Avaldaja 
soovib täiendavat stažeerimise aega ja on põhjendanud oma soovi. Toimunud lühida arutelu 
järel tõdes juhatus, et avaldaja soov on põhjendatud. 

Ettepanek: pikendada Kadri Viljalo stažeerimise perioodi ühe aasta võrra.  

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: pikendada Kadri Viljalo stažeerimise perioodi ühe aasta võrra.  

 

6.2 KK Säde taotlus muuta võistluse toimumisaega nädala võrra hilisemaks. 

16.01.2018 on KK Säde esitanud taotluse muuta 01.-02.12.2018 planeeritud võistlus nädala 
võrra hilisemaks, 08.-09.12.2018. Juhatus, tutvunud avaldatud võistluskalendriga, tõdes, et 
muu võistlusega kokku ei lange. 

Ettepanek: Rahuldada Koerteklubi Säde taotlus võistlusaja muutmiseks. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus: Rahuldada Koerteklubi Säde taotlus võistlusaja muutmiseks. 

 

6.3 Kinnitada korraldusdetailid vastavalt MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubi taotlusele. 

MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubi poolt on 27.01.2018 esitatud taotlus IPO-R EMV 2018 
korraldusdetailide kinnitamiseks. Taotlusele on lisatud Horvaatia Kennelklubi poolt 
hindamisõiguse kinnitus rahvusvahelise FCI IPO-R kohtuniku Mirela Mlinarec’i kohta. Klubi 
palub tulenevalt EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja punktidest 8.5 ja 
9.7.4 kinnitada 28. - 29.04.2018 toimuva päästekoerte IPO-R EMV 2018 korraldusdetailid. 

Ettepanek: Kinnitada 28. – 29.04.2018 toimuva päästekoerte IPO-R EMV 2018 
korraldusdetailid järgmiselt: 

Kohtunik: Mirela Mlinarec 

Registreerumise algus: 09.03.2018 

Registreerumise lõpptähtaeg: 06.04.2018. 

Osalemistasu: 40 eurot. 

Osalemistingimused: 

*) Osaleda võivad kõik tõu- ja tõutud koerad, kes omavad registreerumise hetkel 
IPO-R RH FL-A tulemust. 

**) Eesti Meistritiitlile kandideerivad ainult EST-registrisse kantud koerad. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: Kinnitada 28. – 29.04.2018 toimuva päästekoerte IPO-R EMV 2018 korraldusdetailid 
järgmiselt: 

Kohtunik: Mirela Mlinarec 

Registreerumise algus: 09.03.2018 

Registreerumise lõpptähtaeg: 06.04.2018. 

Osalemistasu: 40 eurot. 

Osalemistingimused: 

*) Osaleda võivad kõik tõu- ja tõutud koerad, kes omavad registreerumise hetkel IPO-
R RH FL-A tulemust. 

**) Eesti Meistritiitlile kandideerivad ainult EST-registrisse kantud koerad. 

 

6.4 IPO-R EMV eelarve kinnitamine. 

Juhatus soovis täpsustada, millise allüksuse eelarverealt üritus finantseeritakse ja sai kohal 
viibivalt Aili Kivinurmelt vastuse, et see toimub EKL-KKK realt. 

Ettepanek: kinnitada IPO-R EMV eelarve kuluna EKL allüksuse EKL KKK eelarvest. 
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Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: kinnitada IPO-R EMV eelarve kuluna EKL allüksuse EKL KKK eelarvest. 

 

6.5 EKL atesteeritud koolitaja staatuse kustutamine. 

Vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole EKL atesteeritud koolitaja staatust 
pikendanud koolitajad Kristina Mägi (atesteering aegunud 06.05.2016) ning Anu Poopuu 
(atesteering aegunud 23.03.2017) 

Ettepanek: kustutada koolitaja atesteering Kristiina Mägi’l ja Anu Poopuu’l tulenevalt EKL 
Koerte koolitaja statuudi p 8.1.c. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: kustutada koolitaja atesteering Kristiina Mägi’l ja Anu Poopuu’l tulenevalt EKL 
Koerte koolitaja statuudi p 8.1.c.. 

 

7. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused 

7.1 EKL Online kaudu laekunud näitusetaotlused. 

E. Korp teeb ettepaneku lükata EKL Online kaudu laekunud näitusetaotluste käsitlemise edasi 
jätkukoosolekule. Pärnu PKK esindaja soovib selgitust, miks juhatus ei soovi Pärnu PKK-le 
anda kohest vastust rahvusvaheliste näituste osas 2019 ja 2020 aastaks. Juhatus selgitab, et 
käsitleb kõiki EKL Online kaudu saabunud näitusetaotlusi jätkukoosolekul. Koosoleku 
juhataja paneb laekunud ettepaneku hääletusele. 

Ettepanek: käsitleda EKL Online kaudu laekunud näitusetaotlusi jätkukoosolekul. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: käsitleda EKL Online kaudu laekunud näitusetaotlusi jätkukoosolekul. 

 

7.2 Eesti Samojeedide TÜ taotlus 

Eesti Samojeedide TÜ on esitanud taotluse muuta näituse kuupäeva 11.augustilt 2018 
10.augustiks 2018. Kontrollitakse kohapeal, kas samale ajale langeb mõnd teist näitust, 
selgub, et takistusi pole.  

Ettepanek: rahuldada Eesti Samojeedide TÜ taotlus näitusekuupäeva muutmiseks. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada Eesti Samojeedide TÜ taotlus näitusekuupäeva muutmiseks. 
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7.3. Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi avaldused. 

Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi (Tallinna PKK) on esitanud taotluse viia 
rahvusvaheline näitus ühepäevaseks ja lisada juurde rahvuslik näitus. Kohal viibiv Tallinna 
PKK esindaja põhjendab taotlust EKL juhatuse otsusega tõsta rahvusvahelise näituse 
serdimaksu. Juhatus arutleb, kuidas käsitleda nõuet, et rahvuslikku näitust tohib taotleda mitte 
kauem kui kaks aastat ette, jõudes järeldusele, et käesoleval juhul on nõue täidetud. 

Ettepanek: rahuldada Tallinna PKK taotlus viia rahvusvaheline näitus ühepäevaseks  
toimumisega 20. septembril 2020 ja lisada juurde rahvuslik näitus 19. septembril 
2020. 

Hääletamine: poolt 3, vastu 1, erapooletu 1. 

Otsus: rahuldada Tallinna PKK taotlus viia rahvusvaheline näitus ühepäevaseks  toimumisega 
20. septembril 2020 ja lisada juurde rahvuslik näitus 19. septembril 2020. 

 

8. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused 
 

8.1. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu esindaja selgitus – vt protokolli lk 5. 

 

9. EKL-VKK märgukiri ja ettepanek EKL näituste eeskirja muutmiseks. 

EKL Välimikukohtunike Kogu (EKL-VKK) eestseisus on küsinud juhatuse toetust 
märgukirjale, milles on esitatud ettepanek lisada EKL näituste eeskirja nõue, et EKL poolt 
korraldatavatel rahvusvahelistel näitustel oleks vähemalt 25% Eesti kohtunikke, ja palub 
edastada antud punkt volinike kogule kinnitamiseks.  

Koosoleku juhataja tõdes, et EKL näituse eeskirja muutmine on volikogu pädevuses. EKL 
peaks väärtustama oma kohtunikke. Arutelu käigus asusid juhatuse liikmed seisukohale, et 
vajadus Eesti kohtunikke rakendada on kindlasti olemas. Tekkis küsimus, kas peab Eesti 
välimikukohtunike kasutamiseks kindlat protsenti kehtestama ja kas VKK suudab tagada 
kohtunike piisava juurdekasvu ja kas nõue on vajalik sätestada EKL näituste eeskirjas. 
Näitusetoimkonna esimees tõdes, et soovitav muutus võib tuua kaasa näitustel osalejate arvu 
languse. Arutelu käigus leiti, et soovitud eesmärgi saab kehtestada nt juhatuse otsusena või 
EKL näitusetoimkonna esimehega sõlmitavas lepingus. Jätkuva arutelu tulemusena otsustati 
hääletusele panna punkt nii, nagu see on EKL-VKK märgukirjas sõnastatud, kus EKL-VKK 
on palunud toetada EKL-VKK märgukirjas toodud ettepanekuid. 

Ettepanek: toetada EKL-VKK märgukirjas toodud ettepanekut. 

Hääletamine: poolt 1, vastu 3, erapooletu 1. 

Tulenevalt MTÜ Eesti Kennelliit põhikirja punktist 4.3.6 otsust vastu ei võetud. 

 

14.3 Sulev Puumeistri avaldus. 

Avaldaja soovil on arutelu kuulutatud kinniseks.  
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Ettepanek: rahuldada hr Puumeistri avaldus. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada hr Puumeistri avaldus: 

 

 

14.7 Inga Siili taotlus tasaarveldada ajakirja Koer honorari ja näitusele registreerimise tasu. 

Arutelu käigus tekkis küsimusi, kuidas korrektselt vormistada töötasu näituse sissemakseks. 
Selgitada raamatupidaja abil välja reaalne tegevuskava. 

 

Koosoleku lõpp kell 21.28 
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MTÜ Eesti Kennelliit 

Juhatuse 13.02.2018 korralise koosoleku jätkukoosolek    20.02 2018. 

Algus kell 16:00, lõpp kell 19:35.  

Juhatas: Kaire Rjadnev-Meristo  

Protokollis: Annemari Oherd.  

Osalesid: Erki Korp, Marika Proover, Kaire Rjadnev-Meristo, Piret Rosumovski, Mairi 
Siimon, Tõnu Väli, Tõnis Türk. 

Külalised: Lea Aljas (EKL büroo töötaja), Kadri Kaasik (Eesti Leonbergerite Klubi), Anne-Ly 
Kandelin (EKL revident), Kätlin Kull (Tallinna PKKK), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkond), 
Astrid Lundava (Pärnu PKKK) Aire-Piret Pärn (EKL liige), Pilvi Pihlik (EKL liige), Tarmo Rõõm 
(Eesti Leonbergerite Klubi), Häli Tammeleht (EKL liige, TÜ juhatuse liige), Kristel Võsu (EKL liige, 
TÜ juhatuse liige) 

 

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda ja annab ülevaate 13.02.2018 vastuvõetud 
päevakorra muudatustest. A.-P. Pärn küsib saalist, miks 20.02 jätkukoosolek ja selle 
päevakord ei olnud EKL lehel välja kuulutatud. Koosoleku juhataja võtab märkuse omaks ja 
lubab edaspidi jätkukoosolekute vajadusel vastava teabe väljapaneku korraldada. Kuna K. 
Ludvigi esindajad on kohal, alustab juhatus päevakorrapunktide arutelu nendest. 

 

14.12 Kersti Ludvigi taotlus aretuse eriloa saamiseks. 

Juhatuse liige M. Proover loeb ette EKL-TAN põhjendatud seisukoha, mis on kõnealuse 
aretuse eriloa suhtes eitav. M. Siimon soovitab kasvatajal aasta pärast teha koerale uus uuring 
ja soovi korral esitada uus aretuse eriloa taotlus. 

Ettepanek: lähtuvalt EKL-TAN seisukohast, mis on esitatud 20.02.2018, mitte rahulda aretuse 
eriloa taotlust. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: Lähtuvalt EKL-TAN seisukohast, mis on esitatud 20.02.2018, mitte rahulda aretuse 
eriloa taotlust. 

 

2.1 Pärnu Rahvusvaheline näitus.  

Koosoleku juhataja teavitab, et Marko Lepasaar oli volitatud läbirääkimistesse Pärnu 
piirkondliku klubiga. M. Lepasaar teavitab, et läbirääkimised on käigus ja Pärnu PKK 
korrigeeritud pakkumine täpsustamisel. Küll aga vajab kiiret otsustamist tööde korraldus, 
millest sõltub registreerimise alustamine.  

P. Rosumovski palub Pärnu PKK kommentaari kuuldule. Astrid Lundava kommentaar: Pärnu 
klubi on esitanud omapoolse pakkumise koostööks, mille tingimused on M. Lepasaarel teada, 
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Pärnu PKK-l on arusaam, et büroo inimesed soovivad minna infoboksi, Pärnu PKK telke välja 
ei maksa, ülejäänud tehniline korraldamine Pärnu PKK peal, Pärnu PKK on teinud ka 
pakkumise, et näitusele registreerumistega seotud töötaja lepingu võtab enda kanda.  

Küsimus saalist A-P.Pärn – kas korraldaja on EKL ja registreerumine tuleb EKL 
arveldusarvele? P Rosumovski vastab jaatavalt. Küsija jätkab: kes laekumisi kontrollib - 
Astrid Lundava avaldab arvamust, et seda peab kindlasti tegema keegi büroost, 
registreerimine peab olema eraldi tasustatud. M. Siimon vastab, et juhatus on selles osas 
kokku leppinud, et seda teeb büroo. M. Lepasaar esitab küsimuse, kas juhatuse liikmed on 
teadlikud sellest, mida on vaja teha online, ka välis-online registreerumiste puhul ning teeb 
ettepaneku kutsuda büroo töötaja Lea Aljas, kes annaks juhatusele vastavaid selgitusi. Arutelu 
käigus selgub, et online registreerimise kontroll on töömahukas. Koosoleku ette tulnud Lea 
Aljas selgitab, et välis-online registreerumiste menetlemine on keerukam, rida realt ja täht 
tähelt tuleb kõik üle kontrollida, kuna sisestamise vigu on väga palju ja online süsteem ei oma 
sisestatud andmete eelkontrolli võimekust.  

Koosoleku juhataja teatab, et näituse reklaam on laiali saadetud, vastuväiteid ei ole. Küsimuse 
all on sisestamise tasustamine. Toimub arutelu, kuidas tasustada registreerimist. P. 
Rosumovski soovib teada, kuidas on võimalik otsustada, kui puudub kalkulatsioon. M. 
Siimon leiab, et eelmine juhatus on selle kalkulatsiooni juba teinud ja võiks jääda selle juurde. 
P. Rosumovski viitab revidentide saadetud hinnangutele, mis lugesid eelmisel aastal makstud 
töötasu maksmise praktika valeks. M. Lepasaar teeb ettepaneku määrata sisestamise tasuks 1 
euro iga sisestatud koera pealt, võttes muuhulgas aluseks Pärnu PKK esitatud pakkumise. P 
Rosumovski teeb ettepaneku võtta aluseks S. Šadeiko poolt esitatud kalkulatsioon. Arutelu 
käigus jõutakse järgmise ettepanekuni: 

Ettepanek: volitada büroo juhatajat läbirääkimisi pidama töötajatega Töölepingu lisa 
sõlmimiseks Pärnu näituse korraldamiseks vajaliku andmetöötlemise osutamiseks 
hinnaga 1 euro ühe eksponendi kohta neto. 

Hääletus 6 poolt, vastu Piret Rosumovski nimeliselt. 

Otsus: volitada büroo juhatajat läbirääkimisi pidama töötajatega Töölepingu lisa sõlmimiseks 
Pärnu näituse korraldamiseks vajaliku andmetöötlemise osutamiseks hinnaga 1 euro ühe 
eksponendi kohta neto.  

 

7.1 EKL Online kaudu saabunud näitusetaotlused. 

Juhatuse liige M. Proover on teinud võrdluse soovitud kuupäevade lõikes võimalike 
kattuvuste osas teiste näitustega. Tema selgitusel Eesti Takside TÜ 22.09.2019 näitusetaotlus 
on problemaatiline, kuna samal kuupäeval toimub kõikide tõugude näitus. Kõik teised 2019. 
a. näitused on selles mõttes korras, on lihtsalt omaette küsimus, kas ja kellele 
näitusekorraldamist lubada. Juhatus asub saabunud taotlusi läbi hääletama järgmiselt: 

 

i) Ettepanek: rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus korraldada takside erinäitus 
02.06.2019 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus: rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus korraldada takside erinäitus 02.06.2019. 

 

ii) Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Takside TÜ taotlust korraldada takside erinäitust 
22.09 2019, kuna samal ajal on registreeritud kõikide tõugude näitus. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: mitte rahuldada Eesti Takside TÜ taotlust korraldada takside erinäitust 22.09 2019, 
kuna samal ajal on registreeritud kõikide tõugude näitus. 

 

iii)  Ettepanek: rahuldada Kagu-Eesti Kennelklubi taotlused korraldada rahvuslikud 
kõikide tõugude sertifikaadinäitused 25.05.2019 ja 26.05 2019. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada Kagu-Eesti Kennelklubi taotlused korraldada rahvuslikud kõikide tõugude 
sertifikaadinäitused 25.05.2019 ja 26.05 2019. 

 

iv) Ettepanek: rahuldada Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus korraldada labradori 
retriiverite erinäitus 16.08.2019. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus korraldada labradori retriiverite 
erinäitus 16.08.2019. 

 

v) Ettepanek: rahuldada Pärnu PKK taotlus rahvusvahelise näituse korraldamiseks 
06.-07.07.2019.  
Toimub arutelu, kuidas käsitleda antud näitusetaotlust, nt võtta seisukoht peale 
Pärnu 2018 rahvusvahelise näituse toimumist. Koosoleku juhataja juhib tähelepanu, 
et hetkel saab arutada esitatud taotlust. 

Hääletamine: poolt 3, vastu 3, erapooletuid 0, 1 ei hääleta. 

Tulenevalt MTÜ Eesti Kennelliit põhikirja punktist 4.3.6 otsust vastu ei võetud. 

Pärnu PKK esindaja A. Lundava soovib väga detailset lahtikirjutust, miks keeldutakse näitust 
võimaldamast. Toimub pikk ja emotsionaalne arutelu. 

K. Rjadnev-Meristo: Pärnu näituse korraldamine on oluline klubile, et jätkata oma tegevust 
organisatsioonina. Me peaksime käsitlema suuremaid piirkondlikke klubisid kui EKL esindust 
Eesti erinevates osades ning neid ka vastavalt kohtlema. 

T. Türk selgitab, et kuna praegu kõik klubid saavad sissetuleku liikmemaksudest ja 
näitusekorraldamisest, siis näituste ülejääk ongi nö investeerimisraha. Pärnu PKK – faktiliselt 
koolitused jm ei kata vajadusi, tööjaotus EKL ja klubide vahel on puudulik, seetõttu on 
näituste korraldamise võimalus piirkondlikule klubile arenguliselt hädavajalik.  
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M. Siimon avaldab arvamust, et piirkondlikud klubid toimivad mitmel pool edukalt, 
korraldades rahvuslikke näitusi. 

A.-P.Pärn saalist juhib juhatuse tähelepanu äsja arutletud Pärnu 2018 näituse korraldamisega 
seotud probleemidele.  

 

vi) Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlused 8 ja 9 rühma näituste 
korraldamiseks 19. ja 20.01.2019. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlused 8 ja 9 rühma näituste korraldamiseks 19. ja 
20.01.2019. 

 

vii) Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlused 8 ja 9 rühma näituste 
korraldamiseks 03. ja 04.08 2019. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlused 8 ja 9 rühma näituste korraldamiseks 03. ja 
04.08 2019. 

 

Koosoleku juhataja teatab, et 2020. aasta osas EKL Online kaudu laekunud näitusetaotluste 
läbivaatamine viiakse järgmisele korralisele koosolekule. 

A.-P.Pärn saalist küsib, kas juhatus on võtnud seisukoha selles, kas kaks aastat 
näitusetaotluste esitamisel on kuupäevalise või aastaarvulise täpsusega jälgitav piirang?  M. 
Proover märgib, et  see punkt tuleb võtta juhatuse koosolekul edaspidi arutusele, et saaks 
vastu võtta otsuse, ning vastav parandus tuleb sellisel juhul teha ka näitusetaotluste online-
taotlemise tarkvaras. Samas dokumendis, mis sätestab taotluse esitamise piirangu, on teised 
punktid kuupäevalise või kuu täpsusega, mistõttu võiks olla ka näitusetaotluse ajaraamid 
nõnda käsitletud.  

 

10. Inga Siili ettepanek EKL butiigi loomiseks. 

Juhatuse liikmed on dokumendiga tutvunud ning arutelus tunnistavad ettepaneku 
perspektiivseks.  

Ettepanek: juhatus võtab teadmiseks ettepanek kinkekaardi ja butiigi loomiseks, idee 
edasiseks arendamiseks võtta ühendust ettepaneku esitaja Inga Siiliga.  

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: juhatus võtab teadmiseks ettepanek kinkekaardi ja butiigi loomiseks, idee edasiseks 
arendamiseks võtta ühendust ettepaneku esitaja Inga Siiliga. 
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11. Infojuhi asendamine ja uute töötajate värbamine. 

Toimus arutelu, mille käigus büroojuhataja selgitas, kuidas ülesanded on hetkel jagatud büroo 
töötajate vahel. Kaaluti erinevaid võimalusi ja jõuti järgnevate ettepanekuteni. 

 

11. 1. Infojuhi kohusetäitja määramine.  

Ettepanek: mitte määrata infojuhi kohusetäitjat, kuid kuna infojuhi töö on jagatud büroo 
töötajate vahel, siis 50% infojuhi töötasust jagada büroo töötajate vahel, kes seda 
tööd teevad. Jaotus vastavalt infojuhi ametijuhendile, vastutab büroojuhataja. 

Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: mitte määrata infojuhi kohusetäitjat, kuid kuna infojuhi töö on jagatud büroo töötajate 
vahel, siis 50% infojuhi töötasust jagada büroo töötajate vahel, kes selle töö teevad. Jaotus 
vastavalt infojuhi ametijuhendile, vastutab büroojuhataja. 

 

18:05 lahkus koosolekult E. Korp. 

 

11.2. Tagantjärele lisatasu maksmine infojuhi ametikohustuste täitmise eest. 

Ettepanek: tagantjärele tasustada büroo töötajatele infojuhi tööülesannete täitmine jagades 
50% infojuhi põhipalgast töötajate vahel, arvestades asendamise faktilist 
algusaega ja täidetud ülesandeid. Jaotus vastavalt infojuhi ametijuhendile, 
vastutab büroo juhataja. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: tagantjärele tasustada büroo töötajatele infojuhi tööülesannete täitmine jagades 50% 
infojuhi põhipalgast töötajate vahel, arvestades asendamise faktilist algusaega ja täidetud 
ülesandeid. Jaotus vastavalt infojuhi ametijuhendile, vastutab büroo juhataja. 

 

11.3 Infojuhi värbamine tulenevalt kehtivas ametijuhendis toodud nõuetest. 

Toimus arutelu, mille käigus jõuti järgmise ettepanekuni: 

 
Ettepanek: Ette valmistada materjalid infojuhi töökoha ametikirjelduseks – aluseks töötaja 

leidmiseks või ametikoha ümberstruktureerimiseks; võtta teema tegelemiseks 
juhatuses. 

5 poolt,  vastu P. Rosumovski - ülesandega nõus, aga sellega peab tegelema büroo juhataja. 

Otsus: Ette valmistada materjalid infojuhi töökoha ametikirjelduseks – aluseks töötaja 
leidmiseks või ametikoha ümberstruktureerimiseks; võtta teema tegelemiseks juhatuses. 
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11.4 Raamatupidaja konkursi käik. 
 

Koosoleku juhataja annab ülevaate raamatupidaja konkursi käigust: laekus 36 avaldus, mille 
hulgast 17 valis välja juhatuse esimees tulenevalt kirjeldatud varasematest töökogemustest, 
koolituse ja töökogemuse ajaloost, hiljutisusest, EKL-s kasutusel oleva raamatupidamis-
programmi tundmisest. 

Vaja on täpsustada palgasoovi ning kindlasti ka eelarve koostamise oskuse nõuet. Büroo 
juhatajale edastatakse väljavalitud kandidaatide nimekiri edasiseks kontaktivõtuks. 
Väljavalitud kandidaatide vastuseid ootame esmaspäevaks, 27.veebruariks ning siis lepime 
kokku aja. 

Info võetud teadmiseks, ei hääletatud. 

 

12. Koostööleping portaaliga Sobaki.ee 
 

Toimub arutelu, mille käigus tõdetakse, et sobaki.ee on siinse venekeelse kogukonna jaoks 
üks peamisi koerateemalise info vahetamise portaale. 

Ettepanek: jätkata koostööd portaaliga sobaki.ee käesoleval, 2018 aastal samadel 
tingimustel, mis olid eelmisel, 2017. aastal.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: jätkata koostööd portaaliga sobaki.ee käesoleval, 2018 aastal samadel tingimustel, mis 
olid eelmisel, 2017. aastal. 

. 

13. Juhatuse liikme Svetlana Grüni poolt isikliku vastutuse võtmine, EKLi töötajate 
isikustatud TSD andmete edastamine kolmandatele isikutele, seletuskirja nõue. 

Ettepanek: punkt edasi lükata järgmisele juhatuse korralisele koosolekule ja saata Svetlana 
Grünile eelnevalt järelpärimine, millistel alustel ta andmed edastas ja kust need andmed sai.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: punkt edasi lükata järgmisele juhatuse korralisele koosolekule ja saata S. Grünile 
eelnevalt järelpärimine, millistel alustel ta töötajate isikustatud TSD andmed edastas ja kust 
need andmed sai.  

 

P. Rosumovski: kuna avaldused esitanud isikutele ei ole kutseid saadetud, siis tuleb kõik 
päevakorra punktid, milles on isikute avaldused, lükata edasi järgmisele korralisele juhatuse 
koosolekule. Need on 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 14.10. ja 14.13. 

M.Siimon: Kairi Raamatu järelpärimine, päevakorrapunkt.14.6,  on selline, mis ei eelda tema 
vahetut osalemist arutelul. 
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14.6. Kairi Raamatu järelpärimine. 

Kairi Raamat on teinud järelpärimise saamaks teada, mille alusel hüvitatakse kulud üksnes 
EKL liikmetele.  

Ettepanek: edastada Kairi Raamatule teave ja ühtlasi saata koopia ka volinike 
kogu listi: on olemas volinike koosoleku otsus 29.11.2016 p 6 b) mis sätestab: 
kõik EKL eelarvest rahalisi kompensatsioone taotlevad isikud peavad olema EKL 
liikmed.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: edastada Kairi Raamatule teave ja ühtlasi saata koopia ka volinike kogu listi: on 
olemas volinike koosoleku otsus 29.11.2016 p 6 b) mis sätestab: kõik EKL eelarvest rahalisi 
kompensatsioone taotlevad isikud peavad olema EKL liikmed. 

 

14.2. Greete Kivi amstaffide pesakonna registreerimise jätkuv käsitlus.  

Kohal on Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ esindajad. 

P. Rosumovski teeb ettepaneku, et päevakorrapunkt 14.2 tuleb taasavada, sest ära tuleb 
kuulata ka Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ esindajate seisukohad.  Kuna VTA ja 
PPA on algatanud menetluse, mille tulemust veel pole ning kasvataja ei ole esitanud 
veterinaar- meditsiiniliste tõendite originaale pesakonna ülevaatuse ajal, tuleb 13.02.2018 
antud asjas vastu võetud otsus tühistada. T. Väli täiendab, et kahtlus kutsikate 
väärkohtlemisest ei ole veenvalt ümber lükatud. 

K. Rjadnev-Meristo: kui me võtame otsuseid vastu, siis me lähtume seda tehes infost, mida 
hetkel valdame. Tegemist on tundliku ja keerulise teemaga. Otsus, mille me vastu võtame, 
mõjutab paljude kasvatajate tegevust edasiste aastate jooksul. Seetõttu peab meie otsus olema 
veenvalt põhjendatud. Antud juhul on tegemist väga erandliku olukorraga. 

Ettepanek: tühistada 13.02.2018 tehtud otsus täiendavate asjaolude selgumisel. Peatada 
tõutunnistuse väljastamine. Käsitleda teemat edasi Veterinaar- ja Toiduameti 
ning Politsei- ja Piirivalveameti menetlustulemuste selgumisel.  

Hääletamine: poolt 4, vastu 2, erapooletuid 0.  
2 vastu hääletanud juhatuse liiget, M. Proover ja T. Türk, jäävad oma eelmise 
(13.02.2018) otsuse juurde. K. Rjadnev-Meristo muutis oma 13.02.2018 otsust 
ning põhjendab seda: kuigi leian, et tõulistest vanematest pärit kutsikad peaks 
saama tõutunnistuse, on tegemist niivõrd keeruka juhtumiga, kus on vajalik 
uurimistulemused ära oodata. 

Otsus: tühistada 13.02.2018 tehtud otsus täiendavate asjaolude selgumisel. Peatada 
tõutunnistuse väljastamine. Käsitleda teemat edasi Veterinaar- ja Toiduameti ning Politsei- ja 
Piirivalveameti menetlustulemuste selgumisel. 
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9. EKL-VKK märgukiri ja ettepanek EKL näituse-eeskirja muutmiseks. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku taasavada 13.02. päevakorrapunkt nr 9, et juhtida juhatuse 
liikmete tähelepanu sellele, et EKL oma allüksuste kaudu on korraldanud kohtunike 
koolitamist ja täiendamist. Ta tõdeb, et peaksime hindama seda tööd, mida inimesed on enda 
täiendamiseks teinud.  

T. Türk toob välja, et ettepanek puudutab ainult EKL korraldatavaid rahvusvahelisi näitusi. 
Sama tõdevad ka teised – näituste eeskiri on üldine, sinna ei ole vaja teha korraldajast 
tulenevalt eraldi klausleid. Toimub vaidlus A.-P. Pärna ja juhatuse liikmete vahel selles, kas 
EKL juhatuse liikmed toetavad Eesti välimikukohtunikke või mitte.  

Arutelul on, kas ettepanek puudutab ainult nelja näitust aastas, mida korraldab EKL, või kõiki 
näitusi, mida Eestis korraldatakse. 

Koosoleku juhataja kordab veelkord EKL-VKK eestseisuse märgukirja lõpulõiku ja 
vaadatakse üle ka sõnastus, mida 13.02.2018 hääletati, nagu ka hääletustulemus. 

A.-P. Pärn märgib, et EKL välimikukohtunikud on ühed kõrgema pädevusega 
kennelspetsialistid Eestis.  

Ettepanek: tühistada p. 9 13.02.2018 vastuvõetud otsus EKL-VKK eestseisuse märgukirja 
osas. 

Hääletus: 3 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole.  
M. Proover, M. Siimon ja T. Türk paluvad märkida hääletuse juurde, et nad ei ole 
vastu Eesti välimikukohtunike enamale kaasamisele, kuid ei pea õigeks selle 
sätestamist näituste eeskirjas. 

Tulenevalt MTÜ Eesti Kennelliit põhikirja punktist 4.3.6 otsust vastu ei võetud. 

 

Koosoleku lõpp 19:35 
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