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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 
Tallinn          15.03.2012 nr. 6 
 
Juhatas: Kristin Kerem. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Helle Kärdi, Merike Moldau, Piret Rosumovski, Helen Tonkson-Koit, Maire 

Tõnurist. 
Puudus: Rein Kikerpill. 
Külalised: Juta Haranen (Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi), Katri Koitver (Põhja-Eesti 

Koertekasvatajate Klubi, EKL volinike koosolek), Carolin Kullarand (EKL 
revisjonikomisjon), Johanna Laak (Alaska Malamuutide Liit), Katleen Lukin 
(EKL volinike koosolek, Eesti Dobermanniühing), Aivo Oblikas, Liisa-Reet 
Piirimäe (Maire Piirimäe volitatud esindaja), Marika Proover (Alaska 
Malamuutide Liit), Ain Reppo (Alaska Malamuutide Liit), Vilve Roosioks 
(EKL-KKK), Liina Vaher (EKL-RKK). 

 
PÄEVAKORD: 
A.   EKL juhatuse 15.03.2012 koosoleku päevakord. 
1.    Maire Piirimäe avaldus. 
2.    EKL-HRMKK taotlus. 
3.    Eesti Dobermanniühingu märgukiri. 
4.    EKL-KKK taotlused ja järelpärimised.     
5.    EKL- RKK taotlus.  
6.    EKL-VKK taotlused.    
7.    Aivo Oblika järelpärimine.  
8.    PKKK taotlus. 
9.    Eesti Jahikoerte TÜ taotlus (metssea aiakatse juhend).  
10.    LKF ja LKD kiri.  
11.    Valgevene Kennelliidu kaebus. 
12.    Uute liikmete vastu võtmine. 
13.    Alaska malamuutide aretuse erinõuete vaidlus*.  
14.    Näitusetaotlused.  
15.    EKL hinnakiri (jätkuv käsitlemine). 
16.    EKL büroost väljastatavate tõendite, kinnituste jne väljastamise kord ja tasud.  
17.    Muud küsimused.  
 
*päevakorrapunktide järjekord muudetud EKL juhatuse otsusega nr A, 15.03.2012. 

 
A. EKL juhatuse 15.03.2012 koosoleku päevakord. 
 
Helle Kärdi: edastas Alaska Malamuutide Liidu taotluse käsitleda nendega seotud 
päevakorrapunkti peale AML esindaja kohalejõudmist. 
 
Ettepanek: käsitleda päevakorrapunkti „Alaska malamuutide aretuse erinõuete  vaidlus 

päevakorras 11. punktina“. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse 15.03.2012 koosoleku päevakord koos tehtud 

muudatusega. 
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Hääletamine: poolt – 6  
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Käsitleda päevakorrapunkti „Alaska malamuutide aretuse erinõuete  vaidlus päevakorras 

11. punktina“. 
B. Kinnitada EKL juhatuse 15.03.2012 koosoleku päevakord koos tehtud muudatusega. 
 
1.    Maire Piirimäe avaldus. 
 
Ettepanek: edastada Maire Piirimäe avaldus vastamiseks EKL vaidlusasjade töörühmale. 
 
Hääletamine: poolt – 5 

vastu – 0 
erapooletu – 0 
ei osalenud – 1 

 
Otsustati: 
1.1. Maire Piirimäe avaldus vastamiseks EKL vaidlusasjade töörühmale. 
 
2.    EKL-HRMKK taotlus. 
 
Helle Kärdi: vastavalt EKL juhatuse 28.02.2012 vastu võetud otsusele on EKL-HRMKK oma 
taotlust täiendanud (koolitus avatud kõigile huvilistele, kulud-tulud kannab täies mahus EKL). 
  
Ettepanek: rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kompenseerida 24.03.2012 EKL-HRMKK ja 

Eesti Hurtade Liidu poolt Tallinnas korraldatava koolituse kulud kuni 280 EUR 
ulatuses. 

 
Hääletamine: poolt – 6 

vastu – 0 
erapooletu – 0 

 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kompenseerida 24.03.2012 EKL-HRMKK ja Eesti 

Hurtade Liidu poolt Tallinnas korraldatava koolituse kulud kuni 280 EUR ulatuses. 
 
3.    Eesti Dobermanniühingu märgukiri. 
 
Ettepanek: saata kennelis Stay In Style 08.12.2011 sündinud dobermannipesakonda (isa: 

EST-00041/06; ema: EST-02976/07) üle vaatama EKL esindajad (koordinaator: Helle 
Kärdi). 

 
Hääletamine: poolt – 6 

vastu – 0 
erapooletu – 0 

 
Otsustati: 
3.1. Saata kennelis Stay In Style 08.12.2011 sündinud dobermannipesakonda (isa: EST-

00041/06; ema: EST-02976/07) üle vaatama EKL esindajad (koordinaator: Helle Kärdi). 
 
4.    EKL-KKK taotlused ja järelpärimised.     
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(i) esindajate saatmine FCI koolitusalade komisjonide koosolekutele. 
 
Toimus arutelu EKL-KKK poolt tõstatatud küsmuste üle: (i) millistel alustel otsustab EKL 
juhatus FCI koolitusalade komisjonidesse delegaatide nimetamise vajaduse ja konkreetsete 
isikute kinnitamise/tagasikutsumise; (ii) kuidas peavad käituma EKL-KKK ja delegaat, kui 
toimub vastava komisjoni koosolek, kus delegaat sooviks osaleda; (iii) kuidas toimida 
komisjoni koosolekult saadud infoga, kas selle kohta tuleb esitada EKL juhatusele  aruannet 
(kui jah, siis kelle poolt ja millises vormis). 
 
EKL juhatus nentis, et FCI koolitusalade töökomisjonide koosolekutel osalemise vajalikkuse 
üle otsustab EKL juhatus iga kord eraldi lähtudes vastava koosoleku päevakorrast. Juhul, kui 
päevakorras toodud teemasid peetakse ebaoluliseks, esindajat koosolekule ei lähetata. 
Taotluse FCI koolitusalade töökomisjonide koosolekul osalemiseks peab delegaat esitama 
EKL-KKK-le, kes selle koos omapoolse seisukohaga edastab EKL juhatusele. Taotluse 
esitamisel tuleks lähtuda üldistest asjaajamisreeglitest, jättes EKL juhatusele piisavalt aega 
taotluse läbitöötamiseks. Peale lähetust esitab delegaat oma kuluaruande EKL 
raamatupidajale ning vabas vormis tegevusaruande EKL-KKK-le, kes edastab selle omakorda 
EKL juhatusele.   
 
EKL-KKK tõstatas küsimuse, mis põhjustel otsustati EKL esindajat FCI töökoerte komisjoni 
veebruarikuisele koosolekule mitte saata ning kas ja kes on hetkel EKL esindaja FCI 
töökoerte komisjonis. EKL juhatus informeeris EKL-KKK esindajat, et neile esitatud 
koosoleku päevakorra alusel ei peetud EKL esindaja koosolekule saatmist põhjendatuks ning 
et EKL juhatus ei ole oma esindajat antud komisjonis – Aivo Oblikat – sellelt kohalt tagasi 
kutsunud.   
 
Toimus arutelu Aivo Oblika poolt EKL juhatusele esitatud taotlusega seotud tähtaegade üle. 
 
Tekkis mõttevahetus EKL juhatuse esimehe Kristin Keremi, FCI töökoerte komisjoni esimehe 
Frans Janseni ning FCI töökoerte komisjoni EKL esindaja Aivo Oblika vahel toimunud 
elektroonilise kirjavahetuse tõlgenduste üle. EKL juhatuse nõusolekul avaldab Aivo Oblikas 
antud kirjavahetuse internetilehel ning informeerib selle asukohast EKL juhatust.  
 
(ii) FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti meeskonna kapten. 
 
Ettepanek: kinnitada FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti meeskonna kapteniks Kairi Raamat. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti meeskond. 
 
Toimus arutelu FCI 2012. aasta agility MM-i eesti meeskonna suuruse ja kulude 
kompenseerimise ulatuse üle. Nenditi, et kulude kompenseerimise üle saab arutelu jätkata 
peale seda, kui registreerimine antud üritusele avatakse ning selguvad osalemistasud. 
 
Ettepanek: kinnitada FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti meeskonna suuruseks 12+1.  
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
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Otsustati: 
4.1. Kinnitada FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti meeskonna kapteniks Kairi Raamat. 
4.2. Kinnitada FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti meeskonna suuruseks 12+1. 
 
5.    EKL- RKK taotlus.  
 
Ettepanek: edastada EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi kinnitamiseks EKL 

volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Edastada EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi kinnitamiseks EKL volinike 

koosolekule. 
 
6.    EKL-VKK taotlused.    
 
(i) EKL-VKK taotlus Valeri Ratšihhini kustutamiseks FCI kohtunike nimekirjast. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-VKK otsus kustutada FCI kohtunik Valeri Ratšihhin kohtunike 

nimekirjast seoses tema EKL-liikmelisuse lõppemisega. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK taotlus kohtunike pädevuseksamite vastuvõtmise seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-VKK eestseisuse ettepanek ning  tasustada veebruaris 2012 

välimikukohtunike pädevuseksameid vastu võtnud FCI kohunikke alljärgnevalt 
vastavalt lepingulisele tasule eksamite vastuvõtmise eest netos 35 EUR/päev: (i) Juta 
Haranen 105 EUR (3 päeva); (ii) Iren Naarits  105 euri (3 päeva); (iii) Maret Kärdi 
145 EUR (2 päeva +250 km x 0.30 senti = 75 EUR); (iv) Jelena Kruus 35 EUR (1 
päev). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osale – 1  
 
Otsustati: 
6.1. Kinnitada EKL-VKK otsus kustutada FCI kohtunik Valeri Ratšihhin kohtunike 

nimekirjast seoses tema EKL-liikmelisuse lõppemisega. 
6.2. Kinnitada EKL-VKK eestseisuse ettepanek ning  tasustada veebruaris 2012 

välimikukohtunike pädevuseksameid vastu võtnud FCI kohunikke alljärgnevalt vastavalt 
lepingulisele tasule eksamite vastuvõtmise eest netos 35 EUR/päev: (i) Juta Haranen 105 
EUR (3 päeva); (ii) Iren Naarits  105 euri (3 päeva); (iii) Maret Kärdi 145 EUR (2 päeva 
+250 km x 0.30 senti = 75 EUR); (iv) Jelena Kruus 35 EUR (1 päev). 

 
7.    Aivo Oblika järelpärimine.  
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Toimus arutelu FCI töökoerte komisjoni poolt saadetavate protokollide korrektse adressaadi 
üle. 
 
Maire Tõnurist palus lisada EKL juhatuse järgmise koosoleku päevakorda punkti „Isikute 
suhtumisest EKL juhatusse, selle suhtimise väljanäitamisest ning väljanäitamise 
tagajärgedest“. 
 
Otsustati jätkata teema arutelu peale EKL juhatuse esimehe Kristin Keremi, FCI töökoerte 
komisjoni esimehe Frans Janseni ning FCI töökoerte komisjoni EKL esindaja Aivo Oblika 
vahel toimunud elektroonilise kirjavahetusega põhjalikumat tutvumist. 
 
8.    PKKK taotlus. 
 
Ettepanek: tunnustada ametlikuna tiitleid „Winter Cup Juunior- aastaarv“, „Winter Cup – 

aastaarv“, „Winter Cup Veteran – aastaarv“ (lisa 1). 
 
Hääletamine: poolt – 4 
  vastu – 1 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
8.1. Tunnustada ametlikuna tiitleid „Winter Cup Juunior- aastaarv“, „Winter Cup – aastaarv“, 

„Winter Cup Veteran – aastaarv“ (lisa 1). 
 
9.    Eesti Jahikoerte TÜ taotlus (metssea aiakatse juhend).  
 
Katleen Lukin ja Mari Ann Rehk juhtisid EKL juhatuse tähelepanu Eesti Jahikoerte TÜ poolt 
esitatud eeskirja mitmetele puudujääkidele (puudub kasutatava terminoloogia seletustega 
nimekiri ning sellest tulenevalt on eeskiri sageli mitmetimõistetav; eeskirjas toodud tõud ei 
vasta jahiseaduses toodud tõugude töötamisõigusega jm). 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlust „Jahikoerte jahiomaduste 

kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias“ kinnitamiseks. Määrata EKL 
poolseteks teemakoordinaatoriteks Katleen Lukin ja Mari Ann Rehk ning edastada 
neile kõik saabunud jahikoeri puudutavad normdokumendid. 

 
Hääletamine: poolt – 6  
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Mitte rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlust „Jahikoerte jahiomaduste akindlakstegemine 

metssea leidmisel 4-ha suuruses aias“ kinnitamiseks.  
9.2. Määrata EKL poolseteks teemakoordinaatoriteks Katleen Lukin ja Mari Ann Rehk ning 

edastada neile kõik saabunud jahikoeri puudutavad normdokumendid. 
  
10.    LKF ja LKD kiri.  
 
Toimus arutelu LKF-i ja LKD nõude üle lubada Balti Võitja näitusele ka kupeeritud koeri 
ning nende ähvarduse üle vastasel korral Balti Leping lõpetada. Nenditi, et Balti riikide 
kennelliitude vahel sõlmitud leping vajab kaasajastamist (määratleda, milliste näituse 
eeskirjade alusel korraldatakse Balti Võitja näitust; ühtlustada välimikutšempioni tiitli 
kinnitamiseks töökoertele esitatavad nõuded jm). 
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Ettepanek: volitada EKL volinike koosoleku juhatajat Alar Müüriseppa alustama 
läbirääkimis Läti Künoloogilise Föderatsiooniga (LKF) ning Leedu Kennelliiduga 
(LKD) Balti lepingu kaasajastamise osas. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Volitada EKL volinike koosoleku juhatajat Alar Müüriseppa pidama läbirääkimisi Läti 

Künoloogilise Föderatsiooni (LKF) ning Leedu Kennelliiduga (LKD) Balti lepingu 
kaasajastamise osas. 

 
11.    Valgevene Kennelliidu kaebus. 
 
Ettepanek: edastada Valgevene Kennelliidu (BCU) kaebus vastamiseks EKL-VKK-le. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Edastada Valgevene Kennelliidu (BCU) kaebus vastamiseks EKL-VKK-le. 
 
12.    Uute liikmete vastu võtmine. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 02.02.-15.03.2012 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisa 2). 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada ajavahemikus 02.02.-15.03.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 

(lisa 2). 
 
13.    Alaska malamuutide aretuse erinõuete vaidlus.  
 
Toimus arutelu alaska malamuutide aretuserinõuete kinnitamise problemaatika üle (olemas 
kaks tõugu esindavat organisatsiooni, kellest üks – Eesti Alaska Malamuutide TÜ – enam 
aktiivselt ei tegutse ning ei ole näidanud üles ka huvi erinõuete väljatöötamisel reaalselt  
osaleda). 
 
Ettepanek: kuna Eesti Alaska Malamuutide TÜ ei ole näidanud üles aktiivset huvi osaleda 

alaska malamuutide erinõuete väljatöötamises ja kinnitamises, lubada Alaska 
Malamuutide Liidul erandkorras esitada alaska malamuutide aretuserinõuete taotlus 
ainuisikuliselt. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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Otsustati: 
13.1. Kuna Eesti Alaska Malamuutide TÜ ei ole näidanud üles aktiivset huvi osaleda alaska 

malamuutide erinõuete väljatöötamises ja kinnitamises, lubada Alaska Malamuutide 
Liidul erandkorras esitada alaska malamuutide aretuserinõuete taotlus ainuisikuliselt. 

 
14.    Näitusetaotlused.  
 
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

15.06.2013 V ja VIII rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Eesti Ameerika 
Kokkerspanjelite TÜ); (ii) 04.-05.05.2013 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing); (iii) 02.06.2013 VI rühma näitus, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu koerteklubi „Happy Dog“ näitusetaotluste üle. Nenditi, et EKL juhatus ei pea 
põhjendatuks oma jaanuaris 2012 tehtud otsuse ümbervaatamiseks ning äsja EKL liikmeks 
saanud organisatsioonile näituste kinnitamist. 
 
Ettepanek: rahuldada koerteklubi „Happy Dog“ taotlused ning kanda EKL 2013. aasta 

näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 23.02.2013 IX rühma näitus, Tartu 
(korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“); (ii) 24.02.2013 IX rühma näitus, Tartu 
(korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“).  

Hääletamine: poolt – 0 
   vastu – 6 
   erapooletu – 0 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ taotlust V rühma näituse 

korraldamiseks, kuna see on vastuolus EKL näituste eeskirja punktiga 2.4.2. 
Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Ettepanek: jätkata Tartu Spanjeliklubi poolt esitatud 2013. aasta näituste taotluste arutelu 

nende poolt jaanuaris 2012. korraldatud näitustel toimunud Beebide BIS osas 
selgituste ära kuulamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 15.06.2013 V 

ja VIII rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ); (ii) 04.-
05.05.2013 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa Lambakoerte 
Ühing); (iii) 02.06.2013 VI rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte 
TÜ). 

14.2. Mitte rahuldada koerteklubi „Happy Dog“ poolt esitatud näitusetaotlusi. 
14.3. Mitte rahuldada Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ taotlust V rühma näituse 

korraldamiseks, kuna see on vastuolus EKL näituste eeskirja punktiga 2.4.2. 
14.4. Jätkata Tartu Spanjeliklubi poolt esitatud 2013. aasta näituste taotluste arutelu nende 

poolt jaanuaris 2012. korraldatud näitustel toimunud Beebide BIS osas selgituste ära 
kuulamist. 
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15.    EKL hinnakiri (jätkuv käsitlemine). 
 
Toimus arutelu EKL poolt osutatava teenuste hinnakirja paljundusteenust käsitleva osa üle 
(teenuse osutamise reaalne maht ning hinnad). 
 
Ettepanek: kustutada EKL poolt osutatavate teenuste hinnakirjast read koodiga 1066-1069 

(paljundusteenus). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: muuta EKL poolt osutatavate teenuste hinnakirja kood 1005 sõnastust, peale mida 

kõlab see alljärgnevalt „Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine 
registreerimistunnistusele, v.a. juhul, kui pesakonna registreerimise avaldusele on 
koheselt selgelt märgitud, millistele kutsikatele taotletakse Export Pedigree“. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: lisada EKL poolt osutatavate teenuste hinnakirja alljärgnevad read: (i) 

kirjeldusleht – 0,10 senti/tk; (ii) rosetikaardid (v.a. TP B ja VSP B) – 0,13 senti/tk; (iii) 
TP B ja VSP B rosetikaardid – 0,50 senti/tk. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Nenditi, et hinnakirjas on eraldiseisva osana vaja välja tuua koolitusalade eksamite/võistluste 
stardimaks. 
 
Otsustati: 
15.1. Kustutada EKL poolt osutatavate teenuste hinnakirjast read koodiga 1066-1069 

(paljundusteenus). 
15.2. Muuta EKL poolt osutatavate teenuste hinnakirja kood 1005 sõnastust, peale mida kõlab 

see alljärgnevalt „Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine 
registreerimistunnistusele, v.a. juhul, kui pesakonna registreerimise avaldusele on 
koheselt selgelt märgitud, millistele kutsikatele taotletakse Export Pedigree“. 

15.3. Lisada EKL poolt osutatavate teenuste hinnakirja alljärgnevad read: (i) kirjeldusleht – 
0,10 senti/tk; (ii) rosetikaardid (v.a. TP B ja VSP B) – 0,13 senti/tk; (iii) TP B ja VSP B 
rosetikaardid – 0,50 senti/tk. 

 
16.    EKL büroost väljastatavate tõendite, kinnituste jne väljastamise kord ja tasud.  
 
Toimus arutelu EKL büroos tõendite väljastamise korra ja vormi üle ning selle üle, kes peaks 
koostama EKL asjaajamiskorra. 
 
Ettepanek: jätkata teema arutelu. Paluda EKL büroo juhataja seisukohta antud küsimuses.  
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
16.1. Jätkata teema arutelu. Paluda EKL büroo juhataja seisukohta antud küsimuses. 
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17.    Muud küsimused.  
 
EKL volinikud Katri Koitver, Katleen Lukin ning Aire-Piret Pärn tõstatasid küsimuse EKL 
juhatuse poolt 28.02.2012 tehtud otsuse üle likvideerida EKL büroost kööginurk ning 
joogiveeautomaat. Nenditi, et taoline otsus ei ole ei kliendi- ega töötajasõbralik lahendus ning 
seega ei saa kuidagi olla põhjendatud. 
EKL juhatus informeeris volinikke, et tegemist oli juhatuse ühisotsusega kujundada praeguse 
kööginurga asemele lisa-nõupidamisruum. 
 
Toimus arutelu uue nõupidamiste ruumi loomise ning joogiveeautomaadi valikkuse üle.   
 
Koosolekult lahkusid Piret Rosumovski ja Helen Tonkson-Koit. 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse erakorraliste koosolekute sageduse ning nende päevakordade 
eelneva mitteavaldamise üle. EKL juhatus teavitas volinikke, et tulenevalt EKL põhikirjast ei 
ole määratletud, et EKL juhatuse koosolekud peavad olema avalikud – sätestatud on vaid see, 
et neid tuleb pidada vähemalt korra kuus. Ühelgi EKL juhatuse erakorralisel koosolekul ei ole 
käsitletud teemasid, mis oleksid vajanud (positiivse otsuse langetamiseks) avaldajapoolseid 
lisaselgitusi. 
 
Toimus arutelu EKL tegevuse auditeerimise, selleks valitud advokaadibüroo Laus ja Partnerid 
sobivuse ning töö mahu (lepinguga ette nähtud 40 tundi) ja hinna üle. EKL juhatus teavitas 
kohalviibijaid, et audiitorfirma valiti lähtuvalt tööde teostamiseks vajaliku tasu suurusest ja 
kiirusest ning neilt oodatakse soovitusi EKL-le sobiva raamatupidamisprogrammi valiku osas, 
hinnangut EKL majandusliku seisu ja sõlmitud lepingute ning sularaha kasutamise-
mittekasutamise üle). 
 
 
 
Kristin Kerem       Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 


