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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          08.09.2016 nr 9 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.25. 
 
Juhatasid: Astrid Lundava/Maris Siilmann. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Ülle Aliorg (Eesti Saksa Spitside Klubi), Mai Roos Baum (Eesti Saksa Spitside Klubi), 

Piret Hanson (Eesti Saksa Spitside Klubi), Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Marko 
Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku 
assistent), Kaspar Rammo (Aretusklubi Eesti Bernhardiin), Mariann Rammo 
(Aretusklubi Eesti Bernhardiin), Piret Rosumovski, Svetlana Steptsenko (Eesti Saksa 
Spitside Klubi). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 08.09.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Saksa Spitside Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
2. Piret Rosumovski pöördumine 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. Tõnu Väli taotlus kennelis Kasemetsa 29.05.2016 sündinud lääne-siberi laika pesakonna (isa: 

EST-01509/16, ema: EST-00849/E13) esimese hinnaga registreerimise tähtaja pikendamiseks.  
6. Jekaterina Paramonova pöördumine. 
7. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid. 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
9. FCI Agility MM-i Eestis korraldamise aktiivgrupi ning EKL-KKK pöördumine. 
10. LEKK-i taotlus EKL kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
12. EKL-KKK taotlus normdokumentide ja blankettide kinnitamiseks: a) EKL-KKK eelarvest 

kulude hüvitamise kord; b) EKL-KKK lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude 
hüvitamise protseduur; c) Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste vahendite 
taotlemise ja kulude hüvitamise protseduur; d) EKL-KKK lähetuse taotluse/aruande vorm; e) 
EKL-KKK-lt ürituse eelarvevahendite taotluse/kulude aruande vorm 

 
A. EKL juhatuse 08.09.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 08.09.2016 koosoleku päevakorda alljärgnevad EKL-KKK 

taotlused: (i) taotlus normdokumentide ja blankettide kinnitamiseks: a) EKL-KKK eelarvest 
kulude hüvitamise kord; b) EKL-KKK lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude 
hüvitamise protseduur; c) Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste vahendite 
taotlemise ja kulude hüvitamise protseduur; d) EKL-KKK lähetuse taotluse/aruande vorm; e) 
EKL-KKK-lt ürituse eelarvevahendite taotluse/kulude aruande vorm; (ii) kinnitada EKL-KKK 
taotlus FCI 2018. aasta Agility MM-i Eestis korraldamiseks taotluse esitamine FCI 
agilitykomisjonile. 

 
Hääletamine: poolt – 7  
   Vastu – 0 



EKL juhatuse protokoll nr 9, 08.09.2016 

2 
 

   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 08.09.2016 koosoleku päevakorda alljärgnevad EKL-KKK taotlused: (i) 

taotlus normdokumentide ja blankettide kinnitamiseks: a) EKL-KKK eelarvest kulude hüvitamise 
kord; b) EKL-KKK lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur; 
c) Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste vahendite taotlemise ja kulude 
hüvitamise protseduur; d) EKL-KKK lähetuse taotluse/aruande vorm; e) EKL-KKK-lt ürituse 
eelarvevahendite taotluse/kulude aruande vorm;  

B. Kinnitada EKL-KKK taotlus FCI 2018. aasta Agility MM-i Eestis korraldamiseks taotluse 
esitamine FCI agilitykomisjonile. 

 
1. Eesti Saksa Spitside Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Eesti Saksa Spitside Klubi on EKL juhatuse palvel esitanud kirjalikult omapoolse nägemuse 
tulevasest koostööst Eesti Kennelliidu ning hetkel spitside tõuge EKL-is kureeriva Euroopa ja Aasia 
Spitside Ühinguga. Nenditi, et tõu arenguks on oluline kõikide tõuga seotud klubide aktiivne koostöö 
ning otsustati koostöövõimaluste arutamiseks septembrikuu jooksul kutsuda kokku ümarlaud, kuhu 
oodatakse Eesti Saksa Spitside Klubi ning Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu esindajaid. 
 
Ettepanek: kutsuda septembrikuu jooksul kokku Eesti Saksa Spitside Klubi ning Euroopa ja Aasia 

Spitside Ühingu ümarlaud (koordinaator: Jekaterina Kantijevskaja). Jätkata Eesti Saksa 
Spitside Klubi EKL liikmeks astumise taotluse käsitlemist EKL juhatuse oktoobrikuisel 
koosolekul. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Kutsuda septembrikuu jooksul kokku Eesti Saksa Spitside Klubi ning Euroopa ja Aasia Spitside 

Ühingu ümarlaud (koordinaator: Jekaterina Kantijevskaja).  
1.2. Jätkata Eesti Saksa Spitside Klubi EKL liikmeks astumise taotluse käsitlemist EKL juhatuse 

oktoobrikuisel koosolekul. 
 
2. Piret Rosumovski pöördumine. 
 
EKL juhatuse tähelepanu juhiti asjaolule, et samanimeline koer ei ole kõigis registris sama 
kiibinumbriga. Asuti seisukohale, et EKL tõuraamatus olevate andmete õigsuse kontrollimiseks on 
mõttekas kontrollida koera kiipi ning selle vastavust registreerimistunnistusel ja lemmikloomapassis 
olevatele numbritele. 
 
Ettepanek: kontrollida koera EST-01372/16 kiibinumber ning selle vastavust 

registrstreerimistunnistusele ja EL lemmikloomapassi kantud kiibinumbrile. Teavitada 
avaldajat, et juhul kui tal on kahtlus, et koer ei ole nende vanemate järeltulija, mis EKL 
tõuraamatusse märgitud on, saab ta taotleda koera suunamist DNA-põlvnemisuuringutele.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
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   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Kontrollida koera EST-01372/16 kiibinumber ning selle vastavust registrstreerimistunnistusele 

ja EL lemmikloomapassi kantud kiibinumbrile. Teavitada avaldajat, et juhul kui tal on kahtlus, et 
koer ei ole nende vanemate järeltulija, mis EKL tõuraamatusse märgitud on, saab ta taotleda koera 
suunamist DNA-põlvnemisuuringutele.  

 
Koosolekult lahkus Astrid Lundava, koosoleku juhtimist jätkas Maris Siilmann. 
 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) 20.-21.08.2016 Tallinnas korraldatud rahvusvahelised näitused. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 20.-21.08.2016 Tallinnas korraldatud rahvusvahelistest näitustest 
(näitused toimusid sujuvalt ning märkimisväärseid probleeme ei täheldatud). 
 
Ettepanek: eraldada 20.-21.08.2016 korraldatud rahvusvaheliste näituste toimkonna 

tulemustasudeks 10% nimetatud näituste tulemist (summa sisaldab kõiki makse ning jaotub 
toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe poolt esitatud nimekirjale). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
(ii) Jõulushow ja Gala Show „Champion of Champions“. 
 
Ettepanek: korraldada Jõulushow 16.12.2017 ning Gala Show „Champion of Champions“ 

17.12.2017. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
(iii) 2018. aasta näitusetaotlused. 
 
EKL online süsteemis on valminud näitusetaotluste esitamise moodul, mille kaudu tuleks edaspidi 
esitada kõik EKL näituste kalenderplaani kantavate näituste taotlused. 
 
(iv) EKL infoboksid. 
 
Toimus arutelu, kas ning millistele välismaistele näitustele võiks välja minna EKL infoboksid ning 
milliselt eelarverealt kulud kaetakse. EKL näitusetoimkonna esimees saadab EKL juhatusele 
omapoolse nägemuse ning teema arutelu jätkatakse EKL juhatuse oktoobrikuisel koosolekul. 
 
Otsustati: 
3.1. Eraldada 20.-21.08.2016 korraldatud rahvusvaheliste näituste toimkonna tulemustasudeks 10% 

nimetatud näituste tulemist (summa sisaldab kõiki makse ning jaotub toimkonna liikmete vahel 
lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe poolt esitatud nimekirjale). 
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3.2. Korraldada Jõulushow 16.12.2017 ning Gala Show „Champion of Champions“ 17.12.2017. 
 
4. EKL juhatuse aseesimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL 2017. aasta eelarve töörühm. 
 
Ettepanek: moodustada EKL 2017. aasta eelarve väljatöötamise töörühm koosseisus: Ene Kaups, 

Astrid Lundava, Aire-Piret Pärn, Signe Šadeiko, Külli Ragel, Tõnis Türk. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
   Ei osalenud – 1  
 
(ii) EKL revisjonikomisjoni päringud. 
 
Ettepanek: kiita heaks vastused EKL revisjonikomisjoni päringutele seoses EKL blankettide ning 

EKL-KKK kasutatava domeeniga. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
(iii) ajavahemikus 11.08.-08.09.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 11.08.-08.09.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
(iv) ajavahemikus 01.06.-31.08.2016 lõppenud liikmelisusega isikute väljaarvamine. 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle EKL liikmelisus lõppes ajavahemikus 

01.06.-31.08.2016 (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
4.1. Moodustada EKL 2017. aasta eelarve väljatöötamise töörühm koosseisus: Ene Kaups, Astrid 

Lundava, Aire-Piret Pärn, Signe Šadeiko, Külli Ragel, Tõnis Türk. 
4.2. Kiita heaks vastused EKL revisjonikomisjoni päringutele seoses EKL blankettide ning EKL-

KKK kasutatava domeeniga. 
4.3. Rrahuldada ajavahemikus 11.08.-08.09.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 

1). 
4.4. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle EKL liikmelisus lõppes ajavahemikus 01.06.-

31.08.2016 (lisa 2). 
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5. Tõnu Väli taotlus. 
 
Ettepanek: rahuldada Tõnu Väli taotlus ning pikendada kennelis Kasemetsa 29.05.2016 sündinud 

lääne-siberi laika pesakonna (isa: EST-01509/16, ema: EST-00849/E13) esimese hinnaga 
registreerimise tähtaega kuni 30.09.2016. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada Tõnu Väli taotlus ning pikendada kennelis Kasemetsa 29.05.2016 sündinud lääne-

siberi laika pesakonna (isa: EST-01509/16, ema: EST-00849/E13) esimese hinnaga 
registreerimise tähtaega kuni 30.09.2016. 

 
6.  Jekaterina Paramonova taotlus.  

Pesakond on sündinud ning kiibistatud Lätis. Pesakonna sünni hetkel ei olnud J. Paramonova emase 
koera omanik (ostu-müügi leping tehtud juunis 2016). EKL tõuraamatumäärus ei näe ette võimalust 
kanda EKL tõuraamatusse välismaal sündinud pesakonda, v-a eelnevalt kinnitatud eriloa puhul või 
TRM p-s 1.2. ette nähtud juhul.  

Ettepanek: mitte rahuldada Jekaterina Paramonova taotlust 25.05.2016 sündinud kääbusbullterjeri 
pesakonna (isa: EST-04046/15, ema: PKR.III-68792) erandkorras EKL tõuraamatusse 
kandmiseks, kuna selleks puudub alus. Edastada info pesakonna kohta nende sünnimaa 
kennelliidule. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
6.1. Mitte rahuldada Jekaterina Paramonova taotlust 25.05.2016 sündinud kääbusbullterjeri 

pesakonna (isa: EST-04046/15, ema: PKR.III-68792) erandkorras EKL tõuraamatusse 
kandmiseks, kuna selleks puudub alus. Edastada info pesakonna kohta nende sünnimaa 
kennelliidule. 

 
7. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid. 
 
(i) Laborid, mille tehtud DNA-testide tulemused kantakse EKL tõuregistrisse.  

Nenditi, et on vaja selgust (nimekirja), milliste laborite tehtud DNA-testide tulemusi tunnustatakse 
ning EKL tõuregistrisse kantakse. Vastavat nimekirja ei ole teadaolevalt koostatud ka 
rahvusvahelisel tasandil ning seega tuleks kokku leppida üldised põhimõtted, millele DNA-test 
vastama peaks. 
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Ettepanek: aktsepteerida ning kanda EKL tõuregistrisse DNA-testide tulemused eeldusel, et 
veterinaararst võtab testi jaoks proovi ja saadab laborisse ning vastuse saadab labor otse 
EKL-i või veterinaarile. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
7.1. Aktsepteerida ning kanda EKL tõuregistrisse DNA-testide tulemused eeldusel, et veterinaararst 

võtab testi jaoks proovi ja saadab laborisse ning vastuse saadab labor otse EKL-i või veterinaarile. 
 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen – inglise kokkerspanjel (5), inglise springerspanjel 
(125), ameerika akita (344), portugali podengo – kõik suurused ja karvatüübid (94); (ii) 
Linda Jürgens – landseer (226); (iii) Anne Klaas – cavalier king charles spanjel (136), 
pekingi koer (207); (iv) Dina Korna – kääbuspinšer (185), landseer (226), newfoundlandi 
koer (50), saksa bokser (144); (v) Kalvo Kriisk – taks – kõik suurused ja karvatüübid (148), 
chihuahua – mõlemad karvatüübid (218); (vi) Marko Lepasaar – foksterjer, karmikarvaline 
(169), šoti terjer (73), itaalia väikehurt (200), saluki (269); (vii) Siret Lepasaar – saksa spits 
– kõik suurused ja värvitüübid (97), ameerika kokkerspanjel (167), inglise kokkerspanjel (5), 
itaalia väikehurt (200); (viii) Inga Siil – jack russelli terjer (345), samojeedi koer (212); (ix) 
Helen Tonkson-Koit – leonberger (145), newfoundlandi koer (50), rottweiler (147), šnautser 
– mõlemad värvused (182). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Jelena Kruusile kohtunikutegevuse keeld 

ajavahemikus 01.11.2016-30.04.2017. Teavitada otsusest FCI-d. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 1 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
8.1.1. Juta Haranen – inglise kokkerspanjel (5), inglise springerspanjel (125), ameerika akita 

(344), portugali podengo – kõik suurused ja karvatüübid (94);  
8.1.2. Linda Jürgens – landseer (226);  
8.1.3. Anne Klaas – cavalier king charles spanjel (136), pekingi koer (207);  
8.1.4. Dina Korna – kääbuspinšer (185), landseer (226), newfoundlandi koer (50), saksa bokser 

(144);  
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8.1.5. Kalvo Kriisk – taks – kõik suurused ja karvatüübid (148), chihuahua – mõlemad 
karvatüübid (218);  

8.1.6. Marko Lepasaar – foksterjer, karmikarvaline (169), šoti terjer (73), itaalia väikehurt (200), 
saluki (269);  

8.1.7. Siret Lepasaar – saksa spits – kõik suurused ja värvitüübid (97), ameerika kokkerspanjel 
(167), inglise kokkerspanjel (5), itaalia väikehurt (200);  

8.1.8. Inga Siil – jack russelli terjer (345), samojeedi koer (212);  
8.1.9. Helen Tonkson-Koit – leonberger (145), newfoundlandi koer (50), rottweiler (147), šnautser 

– mõlemad värvused (182). 
8.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Jelena Kruusile kohtunikutegevuse keeld 

ajavahemikus 01.11.2016-30.04.2017. Teavitada otsusest FCI-d. 
 
9. FCI Agility MM-i Eestis korraldamise aktiivgrupi ning EKL-KKK pöördumine. 
 
FCI Agility MM-i Eestis korraldamise aktiivgrupp on koostanud planeeritava ürituse eelarve 
projekti. EKL-KKK toetab ürituse korraldamiseks taotluse esitamist. Agility MM-i korraldamise 
taotlus tuleb esitada 27.09.2016 Saragozas (Hispaania) toimuval FCI agilitykomisjoni koosolekul. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK ja FCI Agility MM-i Eestis korraldamise aktiivgrupi pöördumine 

ning lubada esitada FCI agilitykomisjonile taotlus 2018. aasta Agility MM-i Eestis 
korraldamiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada EKL-KKK ja FCI Agility MM-i Eestis korraldamise aktiivgrupi pöördumine ning 

lubada esitada FCI agilitykomisjonile taotlus 2018. aasta Agility MM-i Eestis korraldamiseks. 
 
10. LEKK-i taotlus EKL kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada LEKK-i taotlus ning lubada neil korraldada oktoobris-detsembris 2016 Tartus 

EKL algkasvatajakoolitus. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada LEKK-i taotlus ning lubada neil korraldada oktoobris-detsembris 2016 Tartus EKL 

algkasvatajakoolitus. 
 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: (i) 04.06.2017 dobermannide erinäitus, Harju mk (Eesti Dobermanniühing, 
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registreerimine algab märtsis 2017); (ii) 04.06.2017 mastifite erinäitus (argentiina dogi, 
bordoo dogi, brasiilia fila, bullmastif, hispaania mastif, inglise mastif, itaalia corso, kanaari 
dogi, mallorca dogi, napoli mastif, pürenee mastif, tosa), Tallinn (Mastifite TÜ, registreerimine 
algab detsembris 2016); (iii) 04.06.2017 do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn (Mastifite 
TÜ, registreerimine algab detsembris 2016); (iv) 11.06.2017 landseeride erinäitus I, II ja IX 
rühma näituse raames, Harju mk (Eesti Landseeride TÜ, registreerimine algab jaanuaris 
2017); (v) 23.09.2017 V rühma näitus, Harju mk (Alaska Malamuutide Liit, registreerimine 
algab aprillsi 2017); (vi) 23.09.2017 alaska malamuutide erinäitus V rühma näituse raames, 
Harju mk (Alaska Malamuutide Liit, registreerimine algab aprillis 2017). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

11.1.1.  04.06.2017 dobermannide erinäitus, Harju mk (Eesti Dobermanniühing, registreerimine 
algab märtsis 2017);  

11.1.2. 04.06.2017 mastifite erinäitus (argentiina dogi, bordoo dogi, brasiilia fila, bullmastif, 
hispaania mastif, inglise mastif, itaalia corso, kanaari dogi, mallorca dogi, napoli mastif, 
pürenee mastif, tosa), Tallinn (Mastifite TÜ, registreerimine algab detsembris 2016);  

11.1.3. 04.06.2017 do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn (Mastifite TÜ, registreerimine algab 
detsembris 2016);  

11.1.4. 11.06.2017 landseeride erinäitus I, II ja IX rühma näituse raames, Harju mk (Eesti 
Landseeride TÜ, registreerimine algab jaanuaris 2017);  

11.1.5. 23.09.2017 V rühma näitus, Harju mk (Alaska Malamuutide Liit, registreerimine algab 
aprillsi 2017);  

11.1.6. 23.09.2017 alaska malamuutide erinäitus V rühma näituse raames, Harju mk (Alaska 
Malamuutide Liit, registreerimine algab aprillis 2017). 

 
12. EKL-KKK taotlus normdokumentide ja blankettide kinnitamiseks: a) EKL-KKK eelarvest 

kulude hüvitamise kord; b) EKL-KKK lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude 
hüvitamise protseduur; c) Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste vahendite 
taotlemise ja kulude hüvitamise protseduur; d) EKL-KKK lähetuse taotluse/aruande vorm; 
e) EKL-KKK-lt ürituse eelarvevahendite taotluse/kulude aruande vorm. 

 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad dokumendid ja blanketid: a) 

EKL-KKK eelarvest kulude hüvitamise kord; b) EKL-KKK lähetusse saatmise kord, selle 
vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur; c) Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest 
rahaliste vahendite taotlemise ja kulude hüvitamise protseduur; d) EKL-KKK lähetuse 
taotluse/aruande vorm; e) EKL-KKK-lt ürituse eelarvevahendite taotluse/kulude aruande 
vorm. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
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Otsustati: 
12.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad dokumendid ja blanketid:  

12.1.1. EKL-KKK eelarvest kulude hüvitamise kord;  
12.1.2. EKL-KKK lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur;  
12.1.3. Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste vahendite taotlemise ja kulude 

hüvitamise protseduur;  
12.1.4. EKL-KKK lähetuse taotluse/aruande vorm;  
12.1.5. EKL-KKK-lt ürituse eelarvevahendite taotluse/kulude aruande vorm.  

 
 

 
 
Astrid Lundava 
Juhataja 
 
          Elo Lindi 
          protokollija 
Maris Siilmann 
Juhataja  

 


