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EKL JUHATUSE ELEKTROONILISE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

Tallinn           21.07.2016 nr 7 
 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Astrid Lundava, Maris 

Siilmann, Tõnis Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Protokollis: Elo Lindi. 
 
PÄEVAKORD: 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
2. EKL esindajate lähetused. 
3. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
4. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 
(i) LKD presidendi Ramune Kazlauskaite pöördumine seoses Lätis toodetavate rosettidega. 
 
LKD on teavitanud LKF-i ja EKL-i, et Lätis valmistatakse Eesti, Läti ja Leedu tšempionitiitlite 
kirjadega rosette, kus kasutatakse vastava maa kennelliidu ametlikku logo. Rosetid ei vasta 
nõuetele, samuti ei ole logo kasutamiseks küsitud ega saadud luba. Praeguseks on rosettide 
müügikuulutused küll juba eemaldatud. 
 
Ettepanek: EKL juhatus asub seisukohale, et EKL ametliku logo ilma loata kasutamine on 

lubamatu ning edaspidi on EKL bürool õigus tegutseda/sanktsioneerida tegevust ilma EKL 
juhatuse eraldiseisva otsuseta.  

Hääletamine:  poolt – 6 
   Vastu – 1  
 
(ii) Eukanuba World Challenge 2016 poolfinaal Spliti (Horvaatia) näitusel 30.07.2016. 
 
Teavitus poolfinaali toimumisaja ja –koha kohta tuli vähem, kui kaks kuud enne ürituse toimumist.  
 
Ettepanek: vastata Eukanuba World Challenge 2016 korraldajatele, et Eesti esindaja ei saa 

nimetatud üritusel osaleda, kuna info ürituse toimumisaja- ja koha kohta saabus liialt hilja. 
EKL eeldas, et Eukanuba World Challenge2016  poofinaal toimub analoogselt eelmiste 
aastatega WW-16 või EURW-16 näituse raames.  

Hääletamine:  poolt – 6 
   Vastu – 0  
   Erapooletu – 1  
 
(iii) Isikud, keda EKL juhatus on kohustanud läbima EKL kasvatajakoolituse. 
 
Ettepanek: EKL bürool saata meeldetuletus isikutele, kellel on nõuetekohaseks tähtajaks EKL 

andmetel läbimata EKL kasvatajakoolitus.  
Hääletamine:  poolt – 7 
 
Otsustati: 
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1.1.  EKL juhatus asub seisukohale, et EKL ametliku logo ilma loata kasutamine on lubamatu ning 
edaspidi on EKL bürool õigus tegutseda/sanktsioneerida tegevust ilma EKL juhatuse 
eraldiseisva otsuseta. 

1.2. Vastata Eukanuba World Challenge 2016 korraldajatele, et Eesti esindaja ei saa nimetatud 
üritusel osaleda, kuna info ürituse toimumisaja- ja koha kohta saabus liialt hilja. EKL eeldas, et 
Eukanuba World Challenge2016  poofinaal toimub analoogselt eelmiste aastatega WW-16 või 
EURW-16 näituse raames. 

1.3. EKL bürool saata meeldetuletus isikutele, kellel on nõuetekohaseks tähtajaks EKL andmetel 
läbimata EKL kasvatajakoolitus. 

 

2. EKL esindajate lähetused. 

 

(i) Kaire Rjadnev-Meristo taotlus pressiakrediteeringu saamiseks. 
 
Ettepanek: võimaldada Kaire Rjadnev-Meristole EKL poolne pressiakrediteering 26.-28.08.2016 

Brüsselis (Belgia) toimuval rahvusvahelisel näitusel „Euroopa Võitja 2016“. EKL ei 
kompenseeri üritusel osalemisega seotud kulusid. 

Hääletamine:  poolt – 6  
   Erapooletu – 1   
 
(ii) 28.08.2016 Brüsselis (Belgia) toimuva „Euroopa Võitja 2016“ raames toimuva 
juuniorhändlerite võistlusel osalemisega seotud kulude kompenseerimine. 
 
Ettepanek: seoses Eesti väga eduka esindamisega 2016. aastal toimunud juuniorhändlerite 

suurvõistlustel, kompenseerida Anabel Leedule 28.08.2016 Brüsselis (Belgia) toimuval 
juuniorhändlerite võistlusel osalemisega seotud reisi- ja majutuskulud (2 inimest 2 ööd). 
Kulud makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava 
artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
 
Otsustati: 
2.1. Võimaldada Kaire Rjadnev-Meristole EKL poolne pressiakrediteering 26.-28.08.2016 

Brüsselis (Belgia) toimuval rahvusvahelisel näitusel „Euroopa Võitja 2016“. EKL ei 
kompenseeri üritusel osalemisega seotud kulusid. 

2.2. Seoses Eesti väga eduka esindamisega 2016. aastal toimunud juuniorhändlerite suurvõistlustel, 
kompenseerida Anabel Leedule 28.08.2016 Brüsselis (Belgia) toimuval juuniorhändlerite 
võistlusel osalemisega seotud reisi- ja majutuskulud (2 inimest 2 ööd). Kulud makstakse välja 
originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
3. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  

 

(i) EKL poolt kasutatavate domeenide kasutusaja pikendamine. 
 
Ettepanek: pikendada domeenide www.eestikennelliit.ee, www.eestikennelklubi.ee, 

www.estoniankennelunion.ee, www.kennelunion.ee, www.fci.ee, www.kennelliit.ee  
kasutamisõigust. 

Hääletamine:  poolt – 7  
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(ii) EKL büroo uued ametijuhendid. 
 
Seoses assistendi lisandumisega EKL büroo meeskonda muutuvad praeguste EKL büroo töötajate 
ametijuhendid ning -nimetused. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad ametijuhendid: (i) EKL büroo assistent (kehtib alates 11.07.2016 

– lisa 1), (ii) EKL dokumendihaldur/tiitlite vormistaja (kehtib alates 01.08.2016 – lisa 2); (iii) 
EKL infojuht (kehtib alates 01.08.2016 – lisa 3); (iv) EKL büroo klienditeenindaja (kehtib 
alates 01.08.2016 – lisa 4); (v) EKL registrihaldur/näituste peasekretär kehtib alates 
01.08.2016 – lisa 5). 

Hääletamine:  poolt – 6 
   Erapooletu – 1   
 
(iii) EKL büroo töökorraldusreeglite muutmine. 
 
Ettepanek: muuta EKL büroo töökorraldusreegleid, pärast mida kõlavad need alljärgnevalt: (i) p 

1.5. „Reeglite kehtiv redaktsioon on töötajale kogu töösuhte kestel tutvumiseks kättesaadav 
elektrooniliselt võrgukettal ning dokumendihaldussüsteemis. Töötaja peab olema kursis 
reeglite kehtiva redaktsiooniga“; (ii) p 2.3 EKL-i büroo koosseis on järgmine: 2.3.1 büroo 
juhataja; 2.3.2 büroo assistent; 2.3.3 raamatupidaja; 2.3.4 tõuraamatu administraator; 2.3.5 
klienditeenindaja; 2.3.6 dokumendihaldur / tiitlite vormistaja; 2.3.7 registrihaldur / näituste 
peasekretär; 2.3.8 infojuht; (iii)  p 9.1. „Töölt ära käimise korral nii isiklikes kui ka tööasjus 
peab töötaja teavitama ärakäimisest büroo juhatajat.“ Otsus jõustub alates 01.08.2016. 

Hääletamine: poolt – 7  
 
(iii) EKL büroo lahtiolekuajad pärast 30.-31.07.2016 Saaremaal toimuvat EKL nädalavahetust. 
 
30.-31.07.2016 tegeleb EKL büroo Saaremaal toimuva EKL nädalavahetuse tehnilise 
korraldamisega. 
 
Ettepanek: EKL büroo on suletud 01.08.2016. 
Hääletamine:  poolt – 6 
   Vastu – 1   
 
(iv) Marika Valge taotlus kennelis Chiruty Domiani 16.03.2016 sündinud pesakonna 
registreerimise peatamiseks. 
 
Ettepanek: Marika Valge taotlust kennelis  Gult-Berg 16.03.2016 sündinud chihuahua pesakonna 

(isa: EST-02936/12, ema: EST-03635/13) registreerimise peatamiseks mitte rahuldada, 
kuna selleks puudub alus. 

Hääletamine:  poolt – 6 
   Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
3.1. Kinnitada alljärgnevad ametijuhendid: (i) EKL büroo assistent (kehtib alates 11.07.2016 – lisa 

1), (ii) EKL dokumendihaldur/tiitlite vormistaja (kehtib alates 01.08.2016 – lisa 2); (iii) EKL 
infojuht (kehtib alates 01.08.2016 – lisa 3); (iv) EKL büroo klienditeenindaja (kehtib alates 
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01.08.2016 – lisa 4); (v) EKL registrihaldur/näituste peasekretär kehtib alates 01.08.2016 – lisa 
5). 

3.2. Muuta EKL büroo töökorraldusreegleid, pärast mida kõlavad need alljärgnevalt: (i) p 1.5. 
„Reeglite kehtiv redaktsioon on töötajale kogu töösuhte kestel tutvumiseks kättesaadav 
elektrooniliselt võrgukettal ning dokumendihaldussüsteemis. Töötaja peab olema kursis reeglite 
kehtiva redaktsiooniga“; (ii) p 2.3 EKL-i büroo koosseis on järgmine: 2.3.1 büroo juhataja; 2.3.2 
büroo assistent; 2.3.3 raamatupidaja; 2.3.4 tõuraamatu administraator; 2.3.5 klienditeenindaja; 
2.3.6 dokumendihaldur / tiitlite vormistaja; 2.3.7 registrihaldur / näituste peasekretär; 2.3.8 
infojuht; (iii)  p 9.1. „Töölt ära käimise korral nii isiklikes kui ka tööasjus peab töötaja teavitama 
ärakäimisest büroo juhatajat.“ Otsus jõustub alates 01.08.2016. 

3.3. EKL büroo on suletud 01.08.2016. 
3.4. Marika Valge taotlust kennelis  Gult-Berg 16.03.2016 sündinud chihuahua pesakonna (isa: 

EST-02936/12, ema: EST-03635/13) registreerimise peatamiseks mitte rahuldada, kuna selleks 
puudub alus. 

 
4. EKL vaidlusasjade materjalid. 

 
(i) Soome Bernhardiinide TÜ pöördumine. 
 
Ettepanek: kolme aasta jooksul alates 01.08.2016 kuuluvad kõik bernhardiinide pesakonnad enne 

EKL tõuraamatusse kandmist EKL esindaja poolt ülevaatamisele. Teavitada vastavast 
otsusest Eesti Bernhardiini TÜ-d ja Aretusklubi Eesti Bernhardiin ning palude neid vastavast 
otsusest oma tõu kasvatajaid koheselt informeerida. Vastata Soome Bernhardiinide TÜ-le, et 
EKL on võtnud kasutusele omapoolsed meetmed vältimaks nende kirjas kirjeldatud 
olukordade tulevikus kordumist.  

Hääletamine:  poolt – 5 
   Vastu – 1 
   Erapooletu – 1   
 
(ii) Jüri Loomakliiniku pöördumine seoses HD-uuringu hindamisega. 
 
Ettepanek: teavitada Jüri Loomakliinikut, et avalduses märgitud piltide põhjal on EKL usaldusarst 

koera liigestele düsplaasiauuringu tulemuse andnud. Juhul, kui tulemus Jüri Loomakliinikut 
ei rahulda, edastatakse avaldus käsitlemiseks EKL teadus- ja aretusnõukogule. 

Hääletamine:  poolt – 7 
 
Otsustati:  
4.1. Kolme aasta jooksul alates 01.08.2016 kuuluvad kõik bernhardiinide pesakonnad enne EKL 

tõuraamatusse kandmist EKL esindaja poolt ülevaatamisele. Teavitada vastavast otsusest Eesti 
Bernhardiini TÜ-d ja Aretusklubi Eesti Bernhardiin ning palude neid vastavast otsusest oma tõu 
kasvatajaid koheselt informeerida. Vastata Soome Bernhardiinide TÜ-le, et EKL on võtnud 
kasutusele omapoolsed meetmed vältimaks nende kirjas kirjeldatud olukordade tulevikus 
kordumist.  

4.2. Teavitada Jüri Loomakliinikut, et avalduses märgitud piltide põhjal on EKL usaldusarst koera 
liigestele düsplaasiauuringu tulemuse andnud. Juhul, kui tulemus Jüri Loomakliinikut ei rahulda, 
edastatakse avaldus käsitlemiseks EKL teadus- ja aretusnõukogule. 

 
5. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
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(i) Tartu Spanjeliklubi pöördumine seoses klubi 2017. aasta näitusetaotlustega. 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste 

kalenderplaani 14.01.2017 Jõgevamaal korraldatav VIII ja IX rühma näitus. 
Hääletamine:  poolt – 6 
  Vastu – 1   
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste 

kalenderplaani 15.01.2017 Jõgevamaal korraldatav VIII ja IX rühma näitus. 
Hääletamine:  poolt – 4 
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 1    
 
(ii) EKL-VKK taotlus õppenäituse korraldamiseks. 
 
Ettepanek: paluda EKL-VKK-l täpsustada statuudis, kas tegemist on õppe- või koolitusnäitusega 

ning EKL-VKK ja EKL näitusetoimkonna vaheline tööjaotus (kes konkreetselt millise osaga 
õppe/koolitusnäituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel tegeleb, kes mille eest vastutab ning 
kuidas toimub näitusega seotud kulude kompenseerimine). 

Hääletamine:  poolt – 6  
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani 

alljärgnevad näitused: (i) 14.01.2017 VIII ja IX rühma näitus, Jõgeva mk (korraldaja: Tartu 
Spanjeliklubi); (ii) 15.01.2017 VIII ja IX rühma näitus, Jõgeva mk (korraldaja: Tartu 
Spanjeliklubi). 

5.2. Paluda EKL-VKK-l täpsustada statuudis, kas tegemist on õppe- või koolitusnäitusega ning 
EKL-VKK ja EKL näitusetoimkonna vaheline tööjaotus (kes konkreetselt millise osaga 
õppe/koolitusnäituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel tegeleb, kes mille eest vastutab ning 
kuidas toimub näitusega seotud kulude kompenseerimine). 

 


