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MTÜ Eesti Kennelliit  
juhatuse korralise koosoleku protokoll nr 2      16.01.2018  

 

Algus kell 18:00, lõpp kell 23:55. 

 

Juhatas:  Janne Orro (18:00 kuni kell 18:34), Kaire Rjadnev-Meristo (alates 18:34 kuni 23:55). 

Protokollis:  Annemari Oherd. 

Osalesid:  Svetlana Grün, Monica Merima, Janne Orro (kuni 18:34), Kaire Rjadnev-Meristo, Mairi 
Siimon, Piret Rosumovski, Tõnu Väli.  

Külalised:  Helen Tonkson-Koit (ELK volinike koosoleku juhataja), Külliki Ragel (EKL 
Noortekogu), Marika Altmäe (Inglise Buldogide Eesti Klubi), Anne-Ly Kandelin (EKL 
revident), Lee Reinula (Inglise Buldogide Eesti Klubi), Jaak Reinula (Inglise Buldogide 
Eesti Klubi), Erik Bambus (Inglise Buldogide Eesti Klubi), Ülle Aaslav-Kaasik (EKL 
PKKK), Marko Lepasaar (EKL Näitusetoimkonna esimees), Pilvi Pihlik, Sirje Veiman 
(EKAKL TÜ), Aire-Piret Pärn (EKL liige), Aivo Oblikas (EKL liige), Ave Frischer 
(EKL liige), Inna Makarova (EKL liige), Julia Jakovleva, Irina Nikonova, Kaie Lõoke, 
Aili Kivinurm, Piret Reinsalu (MM 2020 AG toimkond), Viljar Krohv (PKKK). 

 

PÄEVAKORD:  

A. EKL juhatuse 16.01.2018 päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 

2.1. Baltic Gala Show „Champion of Champions“ Eesti esindajad. 
2.2. Eesti esindaja Crufts 2018. raames toimuvale JH võistlusele. 

3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
a. EKL büroo juhataja konkurss. 
b. EKL liikmeks astumise avaldused. 
c. EKL liikmeskonnast väljaarvamised. 
d. EKL liikmeks astumise blanketi muutmine. 
e. EKL valitud juhatuse kandmisest Äriregistrisse. 
f. EKL revisjonikomisjoni aruanne ja tagasiside aruandest lähtuvale EKL juhatuse 

aseesimehe kirjale 19.12.2017. 
g. FCI vabatahtlike komisjonide delegaadid. 

4. EKL büroo juhataja kt sõnavõtt.  
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine/tühistamine. 
6. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused:  

6.1. Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ taotlus. 
6.2. Eesti Bokseriühingu taotlus. 

7. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
7.1. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu pöördumine. 
7.2. Eesti Retriiverite TÜ taotlus. 
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8. EKL-VKK avaldus kulude hüvitamise osas enne EKL 2018. aasta eelarve kinnitamist EKL 
volinike koosoleku poolt. 

9. EKL-PKKK avaldus  ja andmete esitus. 
10. EKL-NK eestseisuse kinnitamine. 
11. EKL-NK poolt korraldatava JH EMV vaatleja kinnitamine. 
12. EKL-KKK eestseisuse liikmete avaldus 

a. EKL KKK eestseisuse esimehe vabastamine tema avalduse alusel. 
b. EKL KKK hetkeolukorra arutelu, EKL KKK tegevuse katkematuse tagamine. 

13. Aivo Oblika avaldus 20.12.2017. 
14. Aivo Oblika avaldus 27.12.2017. 
15. Aivo Oblika kinnitamine EKL esindajana FCI IPO seminarile. 
16. Aivo Oblika kinnitamine EKL-KKK esindajana FCI IPO komisjoni. 
17. Piret Reinsalu taotlus. 
18. Monika Rusingu taotlus. 
19. FCI 2020 AG MM-i korraldustoimkonna taotlus. 
20. Inglise Buldogite Eesti Klubi taotlus. 
21. Eesti Bernhardiini TÜ taotlus. 
22. Ave Frischeri taotlus. 
23. Reelika Reinomägi taotlus. 
24. Kairi Raamatu taotlus. 
25. EKL juhatuse sisekorraeeskirja muutmine. 
26. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus 
27. EKL bürooruumide broneerimise korra muutmine. 

 

Kuna juhatuse esimees Janne Orro lahkus 18.34, siis osales ta päevakorrapunktide A; 1 ja 3a. 
arutlemisel ning hääletamisel.  

Ülejäänud päevakorrapunkte käsitles juhatus 6-liikmelises koosseisus, mis kajastub ka hääletamise 
tulemuses. 

 

A. EKL juhatuse 16.01.2018 päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Koosoleku juhataja (Janne Orro) edastab info:  
- tutvustab büroojuhatajat, kes protokollib koosoleku. 
- edaspidi koosolekuid salvestatakse. 
 
 Ettepanek (J. Orro): 

päevakorra täiendamine: lisada punkt 28: „Parandada 20. detsembri juhatuse koosoleku 
protokollis tehniline viga kuupäeva osas.“ 
 
Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus:  
(i) päevakorra täiendamine: lisada punkt 28: „Parandada 20. detsembri juhatuse koosoleku 

protokollis tehniline viga kuupäeva osas.“  
 
Ettepanek (P. Rosumovski): arutada büroo töökorraldust. 
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Toimus arutelu, mille käigus jõudis juhatus seisukohale antud küsimust mitte käsitleda. 
 

Hääletust ei toimunud. 

 Ettepanek (M. Lepasaar): P.2.1 viia ajaliselt tahapoole, kuna vastus saabub peale kella 20:00. 

 
Hääletamine: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus:  
(ii) Kinnitada EKL juhatuse 16.01.2018 koosoleku päevakord. Lisada P.28. P.2.1 arutada M. 

Lepasaarele poolt pakutud ajal. 
 
 

1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Volinike koosoleku juhataja Helen Tonkson-Koit: Mind teevad murelikuks juhatuse sisepinged 
ning juhatuse liikmete ebaühtlane informeeritus. Seda eriti otsuste tegemiseks vajaliku teabe 
osas. Juhin juhatuse tähelepanu, et otsused peavad olema selged põhjendatud. Senisest suuremat 
tähelepanu tuleb pöörata juhatuse protokollidele, see on koht, mille kaudu EKL liikmeskond 
saab teada juhtorgani otsusest ning ka hindab selle motiveeritust.  
 
Juhatus otsustas suurendada mõni aeg tagasi liikmete maksukoormust, põhjendades seda 
liikmetele pakutavate teenuste ning põhikirjaliste kohustuste parema täitmisega. Loodan, et 
560 euro võrra suurema palgaga tööle saanud büroojuhataja suudab anda selleks ka võrdväärse 
panuse. 
 
Kutsun juhatuse esimeest ja juhatuse liikmeid üles suuremale koostööle ning olema 
paindlikumad parimate lahenduste otsimisel. 

 
 

2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 
 
2.1. Baltic Gala Show „Champion of Champions“ Eesti esindajad. 
 
Ettepanek: kinnitada Baltic Gala Show „Champion of Champions“ Eesti esindajad:  

1. EST/02751/14 MYSTIC FALLS BAZINGA!, austraalia karjakoer, om: 
Jane Evert 

2. EST-02820/15 SIIMLINE’S LOVE LEGACY TRUTH, lhasa apso, om: 
Kersti Paju, Vivian Muttik 

3. EST-00803/16 SAREDON DELIVERANCE, airedale’i terjer, om 
Jekaterina Kantijevskaja, John Averis; 

4. EST-03313/14 SARMANDO DREAM LOVE TRIUMF, iiri punane setter, 
om: Pille Lang 

5. EST-00568/15 WETLAND ACORN’S HADES, iiri hundikoer, om: Kaja 
Lillemets; 

6. EST-04771/16 XENOS AMARIS, afganistani hurt, om: Kersti Paju 
7. EST-02428/13 ECHO DE’CHIEN CONRAD, pürenee mäestikukoer, om 

Marion-Silva Diener, Kristin Kerem 
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8. EST-03246/16 ANGELSTONE CARM LADY, suuršnautser, om: Galina 
Markina 

9. EST-04195/09 GLORIS BORUSELLA, suuršnautser, om: Galina Markina 
10.  Est-04152/16 KINTERRA ELF’S QUEEN, bedlintoni terjer, om Natalja 

Kaljumäe 
11. EKL esindajana sõidab Marko Lepasaar. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
Kinnitada Baltic Gala Show „Champion of Champions“ Eesti esindajad:  

1. EST/02751/14 MYSTIC FALLS BAZINGA!, austraalia karjakoer, om: 
Jane Evert 

2. EST-02820/15 SIIMLINE’S LOVE LEGACY TRUTH, lhasa apso, om: 
Kersti Paju, Vivian Muttik 

3. EST-00803/16 SAREDON DELIVERANCE, airedale’i terjer, om: 
Jekaterina Kantijevskaja, John Averis; 

4. EST-03313/14 SARMANDO DREAM LOVE TRIUMF, iiri punane 
setter, om: Pille Lang 

5. EST-00568/15 WETLAND ACORN’S HADES, iiri hundikoer, om: Kaja 
Lillemets; 

6. EST-04771/16 XENOS AMARIS, afganistani hurt, om: Kersti Paju 
7. EST-02428/13 ECHO DE’CHIEN CONRAD, pürenee mäestikukoer, om: 

Marion-Silva Diener, Kristin Kerem 
8. EST-03246/16 ANGELSTONE CARM LADY, suuršnautser, om: Galina 

Markina 
9. EST-04195/09 GLORIS BORUSELLA, suuršnautser, om: Galina 

Markina 
10.  Est-04152/16 KINTERRA ELF’S QUEEN, bedlintoni terjer, om: Natalja 

Kaljumäe 
11.  EKL esindajana sõidab Marko Lepasaar. 

 
 

2.2. Eesti esindaja Crufts 2018. raames toimuval JH võistlusel. 
 
Ettepanek:  

saata Crufts 2018 (Birmingham, UK) näitusel 10.03.2018 toimuvale juuniorhändlerite 
võistlusele Eesti esindajana Kristina Tupalskaja koos täisealise saatjaga. Tasuda reisi 
korraldavale ettevõttele Kristina Tupalskaja ja tema saatja sõidu- ja majutuskulud. Külli 
Ragel abistab dokumentide ettevalmistamisel. Büroo saadab kinnituse osalemise kohta 
hiljemalt 25. jaanuaril. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus:  

saata Crufts 2018 (Birmingham, UK) näitusel 10.03.2018 toimuvale juuniorhändlerite 
võistlusele Eesti esindajana Kristina Tupalskaja koos täisealise saatjaga. Tasuda reisi 
korraldavale ettevõttele Kristina Tupalskaja ja tema saatja sõidu- ja majutuskulud. Külli 
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Ragel abistab dokumentide ettevalmistamisel. Büroo saadab kinnituse osalemise kohta 
hiljemalt 25. jaanuaril. 

 
 

3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
 

a. EKL büroo juhataja konkurss. 
 
Uus töötaja tööle võetud, loodame edukat koostööd. 
 

Juhatuse aseesimees Kaire Rjadnev-Meristo loeb ette pöördumise (Lisa 1).  
 

Juhatuse esimees Janne Orro vastas pöördumisele: nädalaga ei ole juhatus suutnud büroojuhataja 
tööle asumise tingimusi kokku leppida. Juhatuse esmane kohus on hoida bürood töös, kuid hetkel 
on see sattunud ohtu.  
 
S. Grün: kuupäev ei olnud kriitiline, ettepanekuid muudatusteks tegid kõik juhatuse liikmed. 
 
Volikogu esimees Helen Tonkson-Koit märkis, et palgaarvestuse aluseks oli eelmise büroo 
juhataja TSD väidetavalt koos ületunnitöö ja Pärnu RV näituste lisadega. Seadus nõuab, et 
ületunnitöö peab olema tasustatud rahas. Kui liikmete makse tõstetakse, siis miks kasutatakse 
seda büroo töötajate tasustamiseks olukorras, kus väga palju on iseteenindust liikmetele ja büroo 
tegelik töökoormus teadmata. 
 
Tõnu Väli: lükata büroojuhataja teema järgmisesse koosolekusse. 
 
Janne Orro: otsus, mille põhjal tööleping sõlmiti, on jõus.  
 
Helen Tonkson-Koit märkis, et kuna ei saa vältida, et töötaja teeb ületunde, järelikult ei saa 
vältida ületunnitasu. Lisaks tegi Helen Tonkson-Koit märkuse, et EKL kodulehel on üleval 
protokoll, mis peaks kajastama 09.01. koosolekul tehtud otsuseid, kuid sisaldab ka 11.01.2018 
avaldusi ning soovitas avaldada käsikirjalise skaneeritud protokolli, mille protokollis Janne Orro. 
 
Arutelu jätkus, mille järel, esitanud avalduse EKL volinike koosolekule juhatuse liikme ning 
juhatuse esimehe kohalt lahkumise kohta, lahkus koosolekult Janne Orro. 
 
Koosolekut asus juhatama Kaire Rjadnev-Meristo. 

 
 

b. EKL liikmeks astumise avaldused. 
 

Ettepanek: vastu võtta esitatud nimekirja alusel (Lisa 2). 
 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus: vastu võetud esitatud nimekirja alusel (Lisa 2). 
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c. EKL liikmeskonnast väljaarvamised. 
 

Ettepanek: arvata liikmed EKL liikmeskonnast välja esitatud nimekirja alusel (Lisa 3). 
 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: Arvata liikmed EKL liikmeskonnast välja esitatud nimekirja alusel (Lisa 3). 
 
 

d. EKL liikmeks astumise blanketi muutmine. 
 

Ettepanek:  
Lisada EKL liikmeks astumise blanketile (paberkandjal ning elektrooniliselt) kirje: 
“Käesolevaga kinnitan, et minult ei ole ära võetud loomapidamisõigust.” 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
Lisada EKL liikmeks astumise blanketile (paberkandjal ning elektrooniliselt) kirje 
“Käesolevaga kinnitan, et minult ei ole ära võetud loomapidamisõigust.” 
 
 

e. EKL valitud juhatuse kandmisest Äriregistrisse. 
 
Juhatuse kandmiseks äriregistrisse tehtud uus kanne. 
 
 

f. EKL revisjonikomisjoni aruanne ja tagasiside aruandest lähtuvale EKL juhatuse 
aseesimehe kirjale 19.12.2017. 

 
Ettepanek:  

Juhatus palub eelmise juhatuse liikmetel vastata revisjonikomisjoni poolt esitatud 
küsimustele 31.jaanuariks (Revisjoniaruanne 1, lisa 1), isiklikult allkirjastatud vastused 
saata juhatus@kennelliit.ee või EKL büroo aadressil paberkandjal. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
Juhatus palub eelmise juhatuse liikmetel vastata revisjonikomisjoni poolt esitatud 
küsimustele 31.jaanuariks (Revisjoniaruanne 1, lisa 1), isiklikult allkirjastatud vastused 
saata juhatus@kennelliit.ee või EKL büroo aadressil paberkandjal. 
 
 

g. FCI vabatahtlike komisjonide delegaadid. 
 
Arutelu teemal, kas delegaatide kinnitamiseks vajalikud dokumendid on esitatud.  
 
Mairi Siimon: hetkel ei ole võimalik saada kinnitust, et praeguseks on esitatud korrektne 
protokoll, mille puudumise pärast eelmisel juhatuse koosolekul asi tagasi lükati.  

mailto:juhatus@kennelliit.ee
mailto:juhatus@kennelliit.ee
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Aivo Oblikas märkis, et FCI-sse delegaadid kinnitatakse iga 3 aasta tagant. Varasemates 
juhatuses on pikendatud delegaatide volitusi, kui ei ole vaja delegaate välja vahetada. 
Laekunud on taotlused (p 16-18), lahendatud delegaatide küsimus.  
 
Kaire Rjadnev-Meristo: Delegaatide määramise küsimus jätkub päevakorrapunktides 16, 
17 ja 18. Lähetuskulude küsimus arutada eraldi.  
 

Ettepanek:  
FCI kelgukoerte komisjoni esindajaks kinnitada EKL-PKKK selgituskirja alusel Ülle 
Aaslav-Kaasik. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
FCI kelgukoerte komisjoni esindajaks kinnitada EKL-PKKK selgituskirja alusel Ülle 
Aaslav-Kaasik. 
 
 

4. EKL büroo juhataja kt sõnavõtt.  
 
Ei arutatud. 
 
 

5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine/tühistamine. 
 
Ettepanek:  

Kinnitada järgmised hindamispädevused:  
5.1.a) Dina Korna’le 02.04.2017 toimunud erikoolituse läbimise alusel: hirvekoer (164), 
araabia hurt – sloughi (188), azawakh (307), hispaania hurt (285), poola hurt (333) ja 
ungari hurt (240). 
5.1.b) Dina Korna’le rühmakohtuniku pädevus FCI 5. rühm. 
5.2.a) Marko Lepasaar’ele 13.-14.01.2018 toimunud pädevuseksamite alusel: collie 
lühikarvaline (296), collie pikakarvaline (156), welsh corgi cardigan (38), welsh corgi 
pembroke (39), leonberger (145), saksa lambakoer (166), shetlandi lambakoer (88), 
vana-inglise lambakoer (16), shveitsi valge lambakoer (347), grifoonid (80, 81, 82). 
5.2.b) Linda Jürgens’ile 13.-14.01.2018 toimunud pädevuseksamite alusel: bostoni terjer 
(140) lhasa apso (227), cavalier king charles spanjel (136), grifoonid (80, 81, 82). 
5.2.c) Dina Korna’le 13.-14.01.2018 toimunud pädevuseksamite alusel: chihuahua (218), 
mops (253). 
5.2.d) Kalvo Kriisk’le 13.-14.01.2018 toimunud pädevuseksamite alusel: mops (253), 
papillon (77). 

 
  Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Otsus:  

Kinnitada järgmised hindamispädevused:  
5.1.a) Dina Korna’le 02.04.2017 toimunud erikoolituse läbimise alusel:  
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hirvekoer (164), araabia hurt – sloughi (188), azawakh (307), hispaania hurt (285), poola 
hurt (333) ja ungari hurt (240). 
5.1.b) Dina Korna’le rühmakohtuniku pädevus FCI 5. rühm. 
5.2.a) Marko Lepasaar’ele 13.-14.01.2018 toimunud pädevuseksamite alusel:  
collie lühikarvaline (296), collie pikakarvaline (156), welsh corgi cardigan (38), welsh 
corgi pembroke (39), leonberger (145), saksa lambakoer (166), shetlandi lambakoer (88), 
vana-inglise lambakoer (16), shveitsi valge lambakoer (347), grifoonid (80, 81, 82). 
5.2.b) Linda Jürgens’ile 13.-14.01.2018 toimunud pädevuseksamite alusel:  
bostoni terjer (140) lhasa apso (227), cavalier king charles spanjel (136), grifoonid (80, 
81, 82). 
5.2.c) Dina Korna’le 13.-14.01.2018 toimunud pädevuseksamite alusel:  
chihuahua (218), mops (253). 
5.2.d) Kalvo Kriisk’le 13.-14.01.2018 toimunud pädevuseksamite alusel:  
mops (253), papillon (77). 

 
 

6. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused:  
 
6.1. Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ taotlus. 
 
Ettepanek:  

Rahuldada Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ taotlus muuta erinäituse 
toimumise kuupäev ning kinnitada uus näituse toimumise kuupäev 05.05.2018. Muudatus 
kanda EKL näituste kalenderplaani. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus:  

Rahuldada Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ taotlus muuta erinäituse 
toimumise kuupäev ning kinnitada uus näituse toimumise kuupäev 05.05.2018. Muudatus 
kanda EKL näituste kalenderplaani. 

 
 
 
6.2. Eesti Bokseriühingu taotlus. 
 
Õigeaegselt esitatud näituse taotluse (esitati enne 01.07.2017)kinnitamine on viibinud tehnilistel 
põhjustel, mida põhjustasid vastuolud EKL eeskirjades ning määrustes. 
 
Ettepanek:  
(i) Kinnitada Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokseri erinäituse korraldamiseks 30.juunil 

2018.  
(ii) Kinnitada Eesti Bokseriühingu taotlus II ja  IX rühmanäituse korraldamiseks 01.juulil 

2018.a.  
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus:  
(i) Kinnitada Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokseri erinäituse korraldamiseks 30.juunil 

2018.  
(ii) Kinnitada Eesti Bokseriühingu taotlus II ja  IX rühmanäituse korraldamiseks 01.juulil 

2018.a.  
 
 

7. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused:  
 
7.1. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu pöördumine. 
 
Eesti Saksa Lambakoerte Ühing soovib loobuda Eesti meistrivõistluste korraldamisest.  
 
Ettepanek:  

Kutsuda Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu esindaja selgituste andmiseks järgmisele 
juhatuse koosolekule, vastav punkt lülitada järgmise korralise juhatuse koosoleku 
päevakorda. Kutse Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule edastab büroo. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
Kutsuda Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu esindaja selgituste andmiseks järgmisele 
juhatuse koosolekule, vastav punkt lülitada järgmise korralise juhatuse koosoleku 
päevakorda. Kutse Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule edastab büroo. 

 
 
7.2. Eesti Retriiverite TÜ taotlus. 
 
Esitatud on taotlus töökatse tegemiseks 10.märtsil 2018. 
 
Ettepanek: Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus töökatse korraldamiseks 10.märtsil 2018.  

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus töökatse korraldamiseks 10.märtsil 2018.  
 
 

8. EKL-VKK avaldus kulude hüvitamise osas enne EKL 2018. aasta eelarve kinnitamist EKL 
volinike koosoleku poolt. 
 
Ettepanek: Aktsepteerida kulutused avalduses toodud summade ulatuses. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: Aktsepteerida kulutused avalduses toodud summade ulatuses. 
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9. EKL-PKKK avaldus ja andmete esitus. 
 
Kuulati ära nii EKL-PKKK esindaja Ülle Aaslav-Kaasiku kui FCI komisjoni senise esindaja 
Viljar Krohvi seisukohad. 
 
Ettepanek:  

Edastada Viljar Krohvi avaldus EKL-PKKK-le lahendamiseks ja võtta omapoolselt info 
teadmiseks. Avalduse edastab büroo. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus:  

Edastada Viljar Krohvi avaldus EKL-PKKK-le lahendamiseks ja võtta omapoolselt info 
teadmiseks. Avalduse edastab büroo. 

 
 

10. EKL-NK eestseisuse kinnitamine. 
 
Ettepanek:  

Mitte kinnitada EKL-NK eestseisust kaheliikmelisena, kuna vastavalt allüksuse 
reglemendile peab eestseisus olema minimaalselt 3-liikmeline. Kutsuda kokku EKL-NK 
üldkoosolek toimumisajaga 15.veebruaril kell 19:00 EKL saalis, Tallinnas.  

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: 
Mitte kinnitada EKL-NK eestseisust kaheliikmelisena, kuna vastavalt allüksuse 
reglemendile peab eestseisus olema minimaalselt 3-liikmeline. Kutsuda kokku EKL-NK 
üldkoosolek toimumisajaga 15.veebruaril kell 19:00 EKL saalis, Tallinnas 

 
 

11. EKL-NK poolt korraldatava JH EMV vaatleja kinnitamine. 

Piret Rosumovski andis ülevaate Eesti Juuniorhändlerite Meistrivõistlustest, hinnang väga 
positiivne. 

 
Ettepanek: Kinnitada tagasiulatuvalt 13.01.2018 JH EMV vaatlejaks Piret Rosumovski. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: Kinnitada tagasiulatuvalt 13.01.2018 JH EMV vaatlejaks Piret Rosumovski. 
 

12. EKL-KKK eestseisuse liikmete avaldus. 
 

EKL KKK eestseisuse esimehe vabastamine tema avalduse alusel. 

 
Ettepanek: Vabastada Aleksander Andre esimehe kohustest. 
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Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: Vabastada Aleksander Andre esimehe kohustest. 
 

Toimus EKL KKK hetkeolukorra arutelu, teemaks EKL KKK tegevuse katkematuse tagamine. 

 

Ettepanek:  
Lähtudes EKL põhikirja p.4.3 sätestatud EKL juhatuse pädevusest, sh punktidest 4.3.2.1. 
EKL huvide kaitsmine ja igapäevane majandamine, 4.3.2.11 vajadusel allüksuste 
erakorraliste koosolekute kokkukutsumine ja 1.7.3 Liikmeskonna huvide esindamine, ning 
lähtudes EKL allüksuste reglemendi punktist 3.1 .1. Allüksuse kõrgeim organ on 
üldkoosolek, mis määrab tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise eestseisusele; 
ning lähtudes EKL KKK nelja eestseisuse liikme tagasiastumisavaldusest:  

1. EKL juhatus kutsub kokku EKL KKK erakorralise üldkoosoleku 25. 
veebruaril 2018 kell 11:00 Tallinnas, Alajaama 8 järgmise päevakorraga: 
1. liikmete vastuvõtmine esitatud avalduste alusel. Liikmeavalduste 
vastuvõtja ja erakorralisele üldkoosolekule esitaja on Aili Kivinurm.  

2. EKL juhatus kutsub kokku EKL KKK erakorralise üldkoosoleku 25. 
veebruaril 2018 kell12:00 järgmise päevakorraga 1. EKL KKK 
eestseisuse liikmete tagasiastumisavalduste rahuldamine; 2 eestseisuse 
uute liikmete valimine; 3 eestseisuse esimehe valimine. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
(i) Lähtudes EKL põhikirja p.4.3 sätestatud EKL juhatuse pädevusest, sh punktidest 4.3.2.1. 

EKL huvide kaitsmine ja igapäevane majandamine, 4.3.2.11 vajadusel allüksuste 
erakorraliste koosolekute kokkukutsumine ja 1.7.3 Liikmeskonna huvide esindamine, 
ning lähtudes EKL allüksuste reglemendi punktist 3.1 .1. Allüksuse kõrgeim organ on 
üldkoosolek, mis määrab tegevussuunad ning delegeerib nende täitmise eestseisusele; 
ning lähtudes EKL KKK nelja eestseisuse liikme tagasiastumisavaldusest:  

1. EKL juhatus kutsub kokku EKL KKK erakorralise üldkoosoleku 
25. veebruaril 2018 kell 11:00 Tallinnas, Alajaama 8 järgmise 
päevakorraga:  
1) Liikmete vastuvõtmine esitatud avalduste alusel.  
Liikmeavalduste vastuvõtja ja erakorralisele üldkoosolekule esitaja on Aili 
Kivinurm.  

2. EKL juhatus kutsub kokku EKL KKK erakorralise üldkoosoleku 25. 
veebruaril 2018 kell 12:00 järgmise päevakorraga:  
1) EKL KKK eestseisuse liikmete tagasiastumisavalduste rahuldamine.  
2) Eestseisuse uute liikmete valimine.  
3) Eestseisuse esimehe valimine. 
 
 

13. Aivo Oblika avaldus 20.12.2017. 
 
Kohalviibiv avaldaja võttis oma avalduse tagasi. 
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14. Aivo Oblika avaldus 27.12.2017. 
 
Kohalviibiv avaldaja võttis oma avalduse tagasi. 
 
 

15. Aivo Oblika kinnitamine EKL esindajana FCI IPO seminarile. 
 
Ettepanek:  

Rahuldada A. Oblika taotlus 19-21 jaanuaril IPO kohtunike koolitusele lähetamiseks, 
eelarve 850 eurot. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus:  

Rahuldada A. Oblika taotlus 19-21 jaanuaril IPO kohtunike koolitusele lähetamiseks, 
eelarve 850 eurot. 

 
 

16. Aivo Oblika kinnitamine EKL-KKK esindajana FCI IPO komisjoni. 
 
Ettepanek:  

Esitada EKL esindajaks FCI Töökoerte komisjoni Aivo Oblikas. Vastuses teatada, et 
esindaja on määratud järgnevaks perioodiks. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus: Esitada EKL esindajaks FCI Töökoerte komisjoni Aivo Oblikas. 
 
Ettepanek: Kinnitada lähetuse eelarve taotluses esitatud summas 875 eurot. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: Kinnitada lähetuse eelarve taotluses esitatud summas 875 eurot.  
 
 

17. Piret Reinsalu taotlus. 
 
Ettepanek:  

Esitada EKL esindajaks FCI Agility komisjoni Piret Reinsalu. Vastuses teatada, et 
esindaja on määratud järgnevaks perioodiks. Teatab büroo. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
(i) Esitada EKL esindajaks FCI Agility komisjoni Piret Reinsalu. Vastuses teatada, et 

esindaja on määratud järgnevaks perioodiks. 
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05. jaanuaril on esitatud taotlus lähetuskulude hüvitamiseks- oktoober 2017 – Tšehhi Vabariiki  
toimunud lähetus 376.05, veebruaris 2018 eesseisev lähetus  Rootsi Kuningriiki FCI Agility 
komisjoni EKL esindajana summas 480 eurot. 
 
Ettepanek: Rahuldada esitatud taotlus täies mahus. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
(ii) Rahuldada esitatud taotlus täies mahus. 
 
 

18. Monika Rusingu taotlus. 
 
Ettepanek: 

 EKL esindajaks FCI Commission for Rescue Dogs (Päästekoerte komisjoni) esitada 
Monika Rusing. Vastuses teatada, et esindaja on määratud järgnevaks perioodiks. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
(i) EKL esindajaks FCI Commission for Rescue Dogs (Päästekoerte komisjoni) esitada 

Monika Rusing. Vastuses teatada, et esindaja on määratud järgnevaks perioodiks.  
 

Ettepanek:  
Hüvitada  Monika Rusing’i lähetuskulud FCI Päästekoerte komisjoni töös osalemiseks 
Tšehhi vabariigis. Summa suurus 680 eurot vastavalt esitatud eelarvele. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: 
(ii) Hüvitada  Monika Rusing’i lähetuskulud FCI Päästekoerte komisjoni töös osalemiseks 

Tšehhi vabariigis. Summa suurus 680 eurot vastavalt esitatud eelarvele. 
 
 

19. FCI 2020 AG MM-i korraldustoimkonna taotlus. 
 
Esitatud töövõtu raamleping sisaldab punkte, maksetingimuste ning viiviste kohta, Kuna 
rahavoogude tabelis on ebaselgusi, siis eelnevalt täpsustada eelarved ning raamlepingu maht.  
 
Ettepanek:  

Hetkel mitte sõlmida FCI 2020 AG MM-i korraldustoimkonna taotlusel esitatud töövõtu 
raamlepingut. Eelarve, raamlepingu ja töökorralduse arutamiseks kohtub juhatus 
korraldustoimkonnaga esimesel võimalusel. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus:  
Hetkel mitte sõlmida FCI 2020 AG MM-i korraldustoimkonna taotlusel esitatud töövõtu 
raamlepingut. Eelarve, raamlepingu ja töökorralduse arutamiseks kohtub juhatus 
korraldustoimkonnaga esimesel võimalusel. 

 
 

20. Inglise Buldogite Eesti Klubi taotlus. 
 
Kohale tulnud esindaja Lee Reinula esines selgitava sõnavõtuga klubi loomise käigust 
(liikmeskonna areng, kodulehe loomine jm). 
  
Aire-Piret Pärn: selle asemel, et luua uut klubi, võinuks aktiivsust üles näidata ka olemasoleva 
tõuühingu raames.  
 
Kaire Rjadnev-Meristo: on näiteid ajaloost, et klubi ja tõuühing saavad teha edukat koostööd ja 
miks mitte ühineda edaspidi.  
 
Ettepanek: Võtta EKL liikmeks Inglise Buldogite Eesti Klubi. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: Võtta EKL liikmeks Inglise Buldogite Eesti Klubi. 
 
 

21. Eesti Bernhardiini TÜ taotlus. 
 

(i) Muuta tõuraamatu määruse punkti 6.2.  

Toimus arutelu, mille käigus tõdeti, et seda ei saa muuta kuna Tõuraamatu muutmine on 
volikogu pädevuses ning volikogu muutis tõuraamatu määruse punkti 6.2. koosolekul 
28.10.2017, P.7. 

(ii) Tühistada ennetähtaegselt nõue ”Kolme aasta jooksul alates 01.08.2016 (esitatud 
avaldusel oli vale kuupäev 21.07.2017, mis oli koosoleku toimumise kuupäev)  kuuluvad 
kõik bernhardiinide pesakonnad enne EKL tõuraamatusse kandmist EKL esindaja poolt 
üle vaatamisele.“ 

 
Toimus arutelu, mille käigus käsitleti nõude kehtestamise asjaolusid. Nõude kehtestamise 
aluseks on Soome Bernhardiinide tõuühingu pöördumine EKL poole (EKL juhatuse koosolek,  
protokoll nr 7, 21.07.2016, P.4.) ning vastav märgukiri. 
 
Ettepanek: 
(i)  Mitte rahuldada taotlust tõuraamatu määruse punkti 6.2. muutmiseks. Tõuraamatu 

määruse muutmine kuulub volikogu pädevusse; 
(ii) Mitte tühistada EKL juhatuse koosolekul (protokoll nr 7, 21.07.2016, P.4.) tehtud otsust. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus: 
(i) Mitte rahuldada taotlust tõuraamatu määruse punkti 6.2. muutmiseks. Tõuraamatu 

määruse muutmine kuulub volikogu pädevusse; 
(i) Mitte tühistada  EKL juhatuse koosolekul (protokoll nr 7, 21.07.2016, P.4.) tehtud otsust. 
 
 

22. Ave Frischeri taotlus. 
 
Taotlus on esitatud täpsustamaks taotleja eelmises avalduses toodud asjaolusid, millest ei 
selgunud, kes on pesakonna isa, kuna isane koer ei viibinud väidetavalt emase koera ligiduses 
viimase jooksuajal. Avaldaja selgitab, et saatis koerad kodust ära tuttava kasvataja juurde kuna ta 
viidi haiglasse (lisatud väljavõte Järvamaa Haigla haigusloost).  
 
Avaldaja on kohale palunud tunnistaja, kes kinnitab, et muid isaseid koeri ligiduses ei olnud. 
Tunnistaja kohapeal koostatud omakäelises kirjalikus tunnistuses puudub ütlus selle kohta, et ta 
nägi paaritust pealt, kuigi ta väitis et nägi ning võib kinnitada paarituse toimumise kuupäeva. 
 
Ettepanek:  

Mitte muuta eelmise juhatuse koosoleku otsust p 9 12.12.2017, kuid pikendada täitmise 
tähtaega 30 jaanuarini. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
Mitte muuta eelmise juhatuse koosoleku otsust p 9 12.12.2017, kuid pikendada täitmise 
tähtaega 30 jaanuarini. 

 
 

23. Reelika Reinomägi taotlus. 
 
Taotleja sõnul ei olnud võimalik kanda EST registrisse koeri 24.-25. detsembril büroo puhkuse 
tõttu. Soovib teha tagasiulatuva kande taotlust, kuna büroo oli puhkusel, aga koeri on paarituseks 
juba kasutatud. 
 
Ettepanek:  

Kuna tagasiulatuvalt pole võimalik koeri registrisse kanda, siis nende kahe paarituse 
ulatuses mitte rakendada trahvi ega kohaldada tõuraamatumääruse rikkumist, kui 
käesolevaks hetkeks on omanike poolt esitatud avaldus antud koerte EST registrisse 
kandmiseks. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
Kuna tagasiulatuvalt pole võimalik koeri registrisse kanda, siis nende kahe paarituse 
ulatuses mitte rakendada trahvi ega kohaldada tõuraamatu määruse rikkumist, kui 
käesolevaks hetkeks on omanike poolt esitatud avaldus antud koerte EST registrisse 
kandmiseks. 
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24. Kairi Raamatu taotlus. 
 
Ettepanek:  

Taotluse raames hüvitada 2017. a. Tšehhis Agility MM-l osalenud Eesti meeskonna kulud 
originaal-kuludokumentide alusel. Hüvitamine toimub EKL liikmetele (nõutav kehtiv 
liikmelisus võistluse ajal – 3.-9. okt 2017).  

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
Taotluse raames hüvitada 2017. a. Tšehhis Agility MM-l osalenud Eesti meeskonna 
kulud originaal-kuludokumentide alusel. Hüvitamine toimub EKL liikmetele (nõutav 
kehtiv liikmelisus võistluse ajal – 3.-9. okt 2017).  

 
 

25. EKL juhatuse sisekorraeeskirja muutmine. 
 
Ettepanek: 

Lisada EKL juhatuse sisekorraeeskirja muutmine järgmise erakorralise EKL juhatuse 
koosoleku päevakorda. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

 
Otsus:  

Lisada EKL juhatuse sisekorraeeskirja muutmine järgmise erakorralise EKL juhatuse 
koosoleku päevakorda. 

 
 

26. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus. 
 
Ettepanek: 

Lisada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus järgmise erakorralise EKL juhatuse koosoleku 
päevakorda. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus: Lisada järgmise erakorralise EKL juhatuse koosoleku päevakorda. 
 
 

27. EKL bürooruumide broneerimise korra muutmine. 
 
Ettepanek: 

Lisada EKL bürooruumide broneerimise korra muutmine järgmise erakorralise EKL 
juhatuse koosoleku päevakorda. 

 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus:  
Lisada EKL bürooruumide broneerimise korra muutmine järgmise erakorralise EKL 
juhatuse koosoleku päevakorda. 

 
 

28. Parandada tehniline viga eelmise korralise koosoleku (toimumise aeg 20.12.2017) 
kuupäevas. 
 
Ettepanek: Parandada tehniline viga eelmise korralise koosoleku  (toimumise aeg 20.12.2017) 
kuupäevas. 
 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 

Otsus:  
Parandada tehniline viga eelmise korralise koosoleku  (toimumise aeg 20.12.2017) 
kuupäevas. 

 

 

 

 

 

 

Janne Orro    Kaire Rjadnev-Meristo  Annemari Oherd 

Koosoleku juhataja   Koosoleku juhataja   Protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/  /allkirjastatud digitaalselt/  /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 


