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MTÜ Eesti Kennelliit 
juhatuse erakorralise koosoleku protokoll nr 7        22.03.2018  

Algus kell 15:00, lõpp kell 16:51.  

Juhatas: Kaire Rjadnev-Meristo  

Protokollis: Annemari Oherd.  

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

Puudus: Tõnu Väli  

Külalised: Oksana Bitjutskih (Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi, Pärnu PKK), Jevgeni 
Bragin (Narva Koerakasvatajate Selts, Narva KKS), Astrid Lundava (Pärnu PKK), Annemari 
Oherd (EKL büroojuhataja), Pilvi Pihlik (EKL liige), Marilii Pirsi (Pärnu PKK), Valdis Podžuks 
(Pärnu PKK), Aire-Piret Pärn (Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi). 

 

Päevakord: 

A. EKL Juhatuse erakorralise koosoleku päevakorra kinnitamine. 
1. Juhatuse esimehe sõnavõtt. 

1.1. Otsuse vastuvõtmine raamatupidajaga töölepingu sõlmimiseks. 
2. Ettepanek volinike koosoleku juhatajale volinike erakorralise koosoleku kokku kutsumiseks. 

2.1. Eesti Kennelliit MTÜ 2018 aasta eelarve esitamine volinike erakorralisele koosolekule 
kinnitamiseks. 

2.2. Juhatuse liikmete lepingute kinnitamine ning esitamine volinike erakorralisele 
koosolekule kooskõlastamiseks. 

2.3. Ettepanekud volinike erakorralisele koosolekule tõuraamatu määruse muudatuste 
tegemiseks. 

3. M. Varuli hagi MTÜ Eesti Kennelliit vastu. Seonduvate küsimuste arutelu ja otsuste 
vastuvõtmine. 

4. Liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
4.1. Narva KKS näitusekuupäeva muutmine. 
4.2. Pärnu PKK näitusetaotlused. 

5. Veterinaar Madis Jürgensi avaldus EKL tunnustatud põlveuuringuid tegeva veterinaararstina 
kinnitamiseks. 

6. Büroo juhataja sõnavõtt.  
6.1. Büroo töötajate puhkusegraafiku arutamine ja kinnitamine.  
6.2. Tehnilise vea parandus 27.02.2018 protokollis nr 5. 
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Päevakorra arutelu 

Koosoleku juhataja teavitas kohalviibijaid, et koosolek lindistatakse. 
 

A. EKL juhatuse 22.03.2018 erakorralise koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 
kinnitamine. 

 
Ettepanek: kuulutada päevakorrapunkti nr 3 arutelu kinniseks. 
 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Otsus: kuulutada päevakorrapunkt nr 3 kinniseks. 
 
 
 

1 Juhatuse esimehe sõnavõtt. 

1.1 Volituste andmine töölepingu sõlmimiseks raamatupidajaga. 
EKL juhatuse esimees edastas info, et läbirääkimised välja valitud raamatupidaja kandidaadiga on 
edukalt lõppenud ja töötaja on valmis tööle asuma.  
 
Ettepanek: anda EKL juhatuse esimehele volitused sõlmida tööleping raamatupidajaga. 
  

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletu Piret Rosumovski. 
 
Otsus: anda EKL juhatuse esimehele volitused sõlmida tööleping raamatupidajaga. 
 

2 Ettepanek volinike koosoleku juhatajale volinike erakorralise koosoleku kokku 
kutsumiseks. 

Koosoleku juhataja tõdes, et EKL juhatus peab vajalikuks teha ettepaneku volinike koosoleku 
erakorraliseks kokku tulemiseks. Arutelu käigus leiti, et otstarbekam on esmalt läbi hääletada  
volinike erakorralise koosoleku päevakorrapunktid ning tulla siis tagasi ettepaneku juurde 
volinike koosoleku erakorraliseks kokku tulemiseks.  
 

2.1 MTÜ Eesti Kennelliit 2018 a eelarve esitamine volinike erakorralisele koosolekule 
kinnitamiseks  

Ettepanek: esitada volinike erakorralisele koosolekule kinnitamiseks MTÜ Eesti Kennelliit 2018. 
aasta eelarve. 

Hääletamine: poolt 5, vastu Piret Rosumovski, erapooletuid 0. 
 

Otsus: esitada volinike erakorralisele koosolekule kinnitamiseks MTÜ Eesti Kennelliit 2018. aasta 
eelarve. 
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2.2 EKL juhatuse liikme lepingud volinike erakorralisele koosolekule kooskõlastamiseks 
Ettepanek: esitada volinike erakorralisele koosolekule kooskõlastamiseks juhatuse liikme 
lepingud. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Otsus: esitada volinike erakorralisele koosolekule kooskõlastamiseks juhatuse liikme lepingud. 
 

2.3 Ettepanekud volinike erakorralisele koosolekule tõuraamatu määruse muudatuste 
tegemiseks. 

Ettepanek: esitada volinike erakorralisele koosolekule ettepanekud tõuraamatumääruse 
muutmiseks. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0 
 
Otsus: esitada volinike erakorralisele koosolekule ettepanekud tõuraamatumääruse muutmiseks. 
 
Peale eelnimetatud päevakorraettepanekute läbi hääletamist tuldi tagasi päevakorrapunkti 2 
hääletuse juurde. 
 
Ettepanek: teha ettepanek volinike koosoleku juhatajale volinike koosoleku erakorraliseks 
kokkukutsumiseks esimesel võimalusel järgmise päevakorraga:  

i) MTÜ Eesti Kennelliit 2018. a. eelarve kinnitamine;  
ii) EKL juhatuse liikmete lepingute kooskõlastamine;  
iii)  EKL tõuraamatumääruse muutmine  
 
Hääletamine: poolt 4, vastu Piret Rosumovski ja Tõnis Türk nimeliselt, kuna volinike 
koosoleku kokkukutsumine peaks olema kindla päevakorraga ja kindlal ajal. Erapooletuid 0. 

 
Otsus: teha ettepanek volinike koosoleku juhatajale volinike koosoleku erakorraliseks 
kokkukutsumiseks esimesel võimalusel järgmise päevakorraga:  

i) MTÜ Eesti Kennelliit 2018. a. eelarve kinnitamine;  
ii) EKL juhatuse liikmete lepingute kooskõlastamine;  
iii) EKL tõuraamatumääruse muutmine. 

 

3 M. Varuli hagi MTÜ Eesti Kennelliit vastu. Seonduvate küsimuste arutelu ja otsuste 
vastuvõtmine. 

Et koosoleku külalisi koosoleku keskel ruumist väljumise nõudega mitte häirida, otsustas EKL 
juhatus üksmeelselt ja ilma hääletusele panemata viia kinnise aruteluga päevakorrapunkti 
päevakorra lõppu. Otsus vt lk 6. 
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4 Liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

4.1 Narva Koerakasvatajate Selts (Narva KKS) näitusekuupäeva muutmine  
 
Narva Koerakasvatajate Selts soovib muuta varem 16.03.2019 kuupäevaga EKL juhatuse poolt 
kinnitatud rahvusvahelise näituse kuupäeva, kuna FCI ei kinnitanud esialgselt esitatud kuupäeva. 
Uueks soovitud kuupäevaks 27.04.2019. 
 
EKL juhatus kuulab ära kohale tulnud Narva KKS selgitused ja tutvub esitatud fotomaterjaliga. 
Arutelu käigus tõdevad EKL juhatuse liikmed, et uus soovitud kuupäev langeb ajale, kui 
näitusekalender on üsna tihe. Samas tõdetakse, et hetkel on võimalik arutada esitatud avaldust ja 
sellest johtuvalt formuleeritakse ettepanek. 
 
Ettepanek: muuta ära Narva KKS 16.märtsiks 2019 kinnitatud näituse kuupäev, uus kuupäev 
27.04.2019. Lisada samale nädalavahetusele 28.04.2019 rahvuslik näitus. EKL bürool saata 
viivitamatult taotlus FCI-sse kinnitamaks 27.04.2019 rahvusvahelise näituse kuupäev. 
 

Hääletamine: poolt 4, vastu 0, erapooletuid 2, neist Piret Rosumovski nimeliselt. 
 

Otsus: muuta ära Narva KKS 16. märtsiks 2019 kinnitatud näituse kuupäev, uus kuupäev 
27.04.2019. Lisada samale nädalavahetusele 28.04.2019 rahvuslik näitus. EKL bürool saata 
viivitamatult taotlus FCI-sse kinnitamaks 27.04.2019 rahvusvahelise näituse kuupäev. 
 

 

4.2 Pärnu Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi (Pärnu PKK) näitusetaotlused 
 
Pärnu PKK on esitanud põhjaliku motiveeriva kaaskirjaga uuesti näitusetaotlused 
rahvusvahelistele näitustele 6. ja 7. juuliks 2019.  
 
Astrid Lundava selgitab, et Pärnu PKK näol on tegemist ühe vanema järjepidevalt tegutsenud 
piirkondliku klubiga Eestis. Juhtimisvigade tõttu tegevuse lõpetamise ohtu sattunud Pärnu PKK 
jaluletõus ja võime EKL ees oma kohustused katta sõltub võimalustest tulu teenida näituste 
korraldamise teel. Kõik võimalik kulude minimeerimiseks on juba tehtud.  
 
Valdis Podzuks selgitab, et kogu Pärnu PKK arendamine, mis on orienteeritud koos koeraga 
puhkamise võimaluste pakkumisele, selleks planeeritud näituseplatsi ja koerte treeningkompleksi 
ja juurdekuuluvate lisateenuste arendus ja lisafinantseeringute taotlemine projektikorras on üks 
tervik. Hästi läbi mõeldud visiooni saab turundada üksnes tervikpaketina, projektirahastuste 
saamine vajab omafinantseeringut ja kindlust selles, et ka tehtud arenduste käigushoidmine 
suudetakse ettenähtud tähtaja jooksul kindlustada. 
 
Arutelu käigus käiakse läbi mitmeid võimalusi, kuid jõutakse siiski tõdemuseni, et EKL juhatus 
saab arutada ja hääletada taotlust esitatud kujul.  
Ettepanek: rahuldada Pärnu PKK taotlus rahvusvahelise näituste korraldamiseks 6. ja 7. juulil 
2019. 
 

Hääletamine: poolt 4, vastu Piret Rosumovski. Tõnis Türk ei osale hääletuses.  
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Otsus: rahuldada Pärnu PKK taotlus rahvusvahelise näituste korraldamiseks 6. ja 7. juulil 2019. 
 

5 Veterinaar Madis Jürgensi avaldus EKL tunnustatud põlveuuringuid tegeva 
veterinaararstina kinnitamiseks. 

 
EKL teadus- ja aretusnõukogu on andnud oma seisukoha, milles soovitatakse avaldaja kinnitada 
EKL tunnustatud põlveuuringu tegeva veterinaararstina. 
  
Ettepanek: mitte rahuldada avaldust esitatud kujul, kuna EKL juhatus ei väljasta litsentse. EKL 
bürool paluda Madis Jürgensil esitada täpsustatud avaldus. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus: mitte rahuldada avaldust esitatud kujul, kuna EKL juhatus ei väljasta litsentse. EKL bürool 
paluda Madis Jürgensil esitada korrigeeritud avaldus. 
 

6 Büroo juhataja sõnavõtt.  

6.1 Büroo töötajate puhkusegraafiku kinnitamine  
Büroojuhataja tõdeb, et büroo töötajatega koos on olukorda analüüsitud ja see ei võimalda 
koostada teistsugust puhkusegraafikut kui oli esitatud eelmisel korral, st kollektiivpuhkusega 
27.08.2018-09.09.2018 ning 27.12.2018 – 10.01.2018.  
 
Ettepanek – kinnitada büroojuhataja poolt esitatud puhkusegraafik. 
 

Hääletamine: 4 poolt, Piret Rosumovski vastu, 1 erapooletu. 
 
Otsus: kinnitada büroojuhataja poolt esitatud puhkusegraafik. 
 
 

6.2 Tehnilise vea parandus 27.02.2018 protokollis nr 5 
27.02.2018 EKL juhatuse koosoleku protokollis nr 5 on p 2.5 eksimus isikunimes ja puudub 
külaliste nimekiri.  
 
Täiendav märkus protokollijale teadmiseks – protokollides tuleks läbivalt parandada volinike 
koosoleku nimetus õigeks. 
 
Ettepanek: parandada tehniline viga 27.02.2018 protokollis nr 5 p.2.5. ja korrastada isikunimi 
otsuses. Lisada külaliste nimekiri.  
 

Hääletamine: 6 poolt, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: parandada tehniline viga 27.02.2018 protokollis nr 5 p.2.5. ja korrastada isikunimi otsuses. 
Lisada külaliste nimekiri.  
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Paus 16:24-16:31 

3 M. Varuli hagi Eesti Kennelliit MTÜ vastu. Seonduvate küsimuste arutelu ja otsuste 
vastuvõtmine. 

 
Arutelu on kinnine, ruumis viibivad EKL juhatuse liikmed ja protokollija. 
 
[Piret Rosumovski annab ülevaate e-toimikuga kaasnevast protsessist ning sellest, et hagiavalduse 
kättesaamisega on tekkinud EKL-l kohustus kohtuvõimu ees reageerida hagiavaldusele – kas võtta 
hagi omaks või esitada tähtaegselt oma põhjendatud vastus. Hetkel on esmatähtis kohtule vastata. 
Tõnis Türk tõstatab küsimuse, kas õigusvaidluse pidamiseks on vaja üldkoosoleku nõusolekut, 
kuna MTÜ seadusest võib seda nii välja lugeda – arutelu käigus tõdetakse, et üldkoosoleku 
nõusolekut on vaja üksnes juhtorgani liikmega õigusvaidluse pidamiseks. EKL juhatuse liikmed 
on seisukohal, et hagi omaks võtmine ei ole asjakohane mitmel põhjusel – kenneltegevus ei ole 
majandustegevus, 99,9% tõenäosuse juures 0,01% võimalikkusele apelleerimine ei ole 
tõsiseltvõetav jne.]   
 
Ettepanek: hagi mitte omaks võtta – pöörduda viivitamatult advokaadibüroo Cobalt poole 
esinduslepingu sõlmimiseks EKL kui kostja esindamiseks Made Varuli poolt sisse antud 
hagimenetluses, kusjuures EKL poolseteks kontaktisikuteks on juhatuse esimees Kaire Rjadnev-
Meristo ja juhatuse liige Piret Rosumovski. 
 

Hääletamine: 6 poolt, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Otsus: hagi mitte omaks võtta – pöörduda viivitamatult advokaadibüroo Cobalt poole 
esinduslepingu sõlmimiseks EKL kui kostja esindamiseks Made Varuli poolt sisse antud 
hagimenetluses, kusjuures EKL poolseteks kontaktisikuteks on juhatuse esimees Kaire Rjadnev-
Meristo ja juhatuse liige Piret Rosumovski. 
 
 
 

 
 
 

Koosoleku juhataja: 
Kaire Rjadnev-Meristo 
/allkirjastanud digitaalselt/ 
 
 
 
 
Protokollija: 
Annemari Oherd 
/allkirjastanud digitaalselt/  

 


