
EKL juhatuse erakorralise koosoleku protkoll 20.12.2017 Tallinn EKL büroo 

Algus kell 13.20. Lõpp kell 16.30 

Juhatas: Janne Orro 

Protokollis: Piret Rosumovski 

Osalesid: Monica Merimaa, Mairi Siimon, Piret Rosumovski, Tõnu Väli (osales interneti 
vahendusel,juhatusele edastatud digiallkirjastatud poolthääletga eelnevalt saadetud otsuste 
eelnõudele) 

PÄEVAKORD: 

1. EKL-KKK taotlus EKL 2018. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks 
2. EKL-KKK taotlus 19.-21.01.2018 Nova Goricas (Sloveenia) toimuva FCI IPO 

kohtunike seminaril osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks 
3. Tiina Karjahärmi pöördumine 

Päevakorra arutelu: 

1. EKL-KKK taotlus EKL 2018. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks. 

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2018. aasta võistluste 
kalenderplaan (lisa 1). 

Algdokumentide arutelul, millel baseerub KKK otsus, ei selgunud KKK-eestseisuse poolt 
otsuste tegemisel koosolekut kokku kutsumata, seaduslike hääletusnõuete ja otsuste 
vastuvõtmise tõestatus (EKL juhatus tegi vastava märgukirja peale 12.12.17 juhatuse 
koosolekut, koos tegevusjuhistega KKK-eestseisusele, mille liikmeile selgitati mitmeid 
kordi ka suuliselt juhatuse koosolekul, antud koosolekuvormi otsuste vastuvõtmise 
seaduslikku korda mida ja kuis teha, et EKL juhatusel oleks seaduslikud algdokumendid 
KKK-eestseisuse poolt , otsuste tegemiseks). 

Hetkel on EKL juhatusele edastatud kuue (6) KKK- eestseisuses oleva isiku digiallkirjastatud  
KKK-eestseisuse koosoleku protokoll.  Kuid EKL juhatus soovis oma märgukirjas 
saada KKK-eestseisuselt kinnitused, et otsused, mis on tehtud koosolekut 
kokkukutsumata, on seaduslikud ja iga vastuvõetud otsuse aluseks on seaduses esitatud 
digitaalse või kirjaliku poolthääle andmine määratud ajavahemikul. 

EKL juhatus teeb otsuse erandkorras, arvestades võistluste kalenderplaani olulisust  

Hääletamine: 

Poolt: 5 poolt häält ( 4 + 1  poolthääl õigeaegselt digiallkirjastatuna otsuse eelnõule (T.Väli) 
Lisa 2) 

Vastu: 0 

Erapooletuid: 0 



Ei hääletanud: 0 

Otsus: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2018. aasta võistluste 
kalenderplaan (lisa 1). 

 

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

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Aivo Oblikale 19.-21.01.2018 
Nova Gorcias (Sloveenia) toimuval FCI IPO kohtunike seminaril osalemisega seotud 
kulud. Kulud kompenseeritakse originaal kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Punkt oli erakorralise juhatuse koosoleku päevakorda lisatud KKK-eestseisuse suulise soovi 
alusel (12.12.17), kui kiireloomuline. KKK-eestseisuse liikme A.Andre poolt 20.12.17 
esitatud algdokument oli muutunud antud taotluse osas ning samuti ei selgunud 
EKLjuhatusele, millel baseerub  KKK otsus (hääletusprotsess ja poolthäälte tõestatus),  kui 
otsuseid tehakse koosolekut kokku kutsumata. Samuti oli muudetud seminaris osaleja isik. 
Selgusetuks jäi seaduslike hääletusnõuete ja otsuste vastuvõtmise tõestatus  KKK- protokollist 
(EKL juhatus tegi vastava märgukirja peale 12.12.17 juhatuse koosolekut, koos 
tegevusjuhistega KKK-eestseisusele, mille liikmeile selgitati mitmeid kordi ka suuliselt 
juhatuse koosolekul, antud koosolekuvormi otsuste vastuvõtmise seaduslikku korda  - mida ja 
kuis teha, et EKL juhatusel oleks seaduslikud algdokumendid KKK-eestseisuse poolt ,  oma 
otsuste tegemiseks). EKL juhatus soovis oma märgukirjas saada KKK-eestseisuselt 
kinnitused, et otsused, mis on tehtud koosolekut kokkukutsumata, on seaduslikud ja iga 
vastuvõetud otsuse aluseks on seaduses esitatud digitaalse või kirjaliku poolthääle andmine 
määratud ajavahemikul. 

Hetkel on EKL juhatusele edastatud  20.12.17, kell 12.03, kuue (6) KKK- eestseisuses oleva 
isiku digiallkirjastatud  KKK-eestseisuse koosoleku protokoll, milles on lähetatu nimi 
muudetud, puuduvad ka hääletusprotsessi õigsust kinnitavad algdokumendid. Kuna KKK-
eestseisus ei informeerinud lähtatu isiku vahetamisest eelnevalt EKL juhatusele edastatud 
materjalidega võrreldas ning A.Andre poolt edastati algdokumendid ajal, mis ei võimaldanud 
enam teha väljasaadetud otsuste eelnõudes parandusi, ei saa otsust ka kõigi EKL juhatuse 
poolt kehtestatud algdokumentide nõuete eiramisel, vastu võtta.   

Hääletamine:  

Poolt: 1  (poolt hääl antud  õigeaegselt digiallkirjastatud otsuse eelnõu alusel (T.Väli) Lisa 2) 

Vastu: 4 

Erapooletuid: 0 

Ei hääletanud: 0 

Otsust vastu ei võetud –  seega ei rahuldatud EKL-KKK taotlust  (12.12.17 juhatuse 
koosolekule esitatud KKK-eestseisuse poolt) kompenseerida Aivo Oblikale 19.-



21.01.2018 Nova Gorcias (Sloveenia) toimuval FCI IPO kohtunike seminaril 
osalemisega seotud kulud.  

3. Tiina Karjahärmi pöördumine 

Ettepanek: registreerida kennelis TREGAI 02.09.2017 sündinud saksa väikese spitsi pesakond 
(isa: EST-00009/12, ema: EST-01766/09) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 
1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

Arutelu oli konstruktiivne (seoses kenneliomaniku surmaga, tegeleb kenneli likvideerimisega 
ja koertele uute kodude otsimisega perekond ja tema tütar, kes ka avalduse esitas) ning 
päädis hääletusprotsessiga 

Poolt: 5 poolt häält ( 4 + 1  poolthääl õigeaegselt digiallkirjastatuna otsuse eelnõule (T.Väli) 
Lisa 2) 

Vastu: 0 

Erapooletuid: 0 

Ei hääletanud: 0 

Otsus: registreerida kennelis TREGAI 02.09.2017 sündinud saksa väikese spitsi 
pesakond (isa: EST-00009/12, ema: EST-01766/09) lähtuvalt EKL teenuste 
hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 

Koosolek lõppes 16.30 

 

Protokolli lahtutamatud osad on: 

Lisa 1  - EKL-KKK esitatud EKL 2018. aasta võistluste kalenderplaan 

Lisa 2 – Tõnu Väli digiallkirjastatud poolthääled, digikonteineris, EKL Juhatuse otsuste 
eelnõudele. 

 

Janne Orro     Piret Rosumovski 

Koosoleku juhataja    Protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


