
EKL volinike korralise koosoleku protokoll 

Tallinnas, 08.09.2015 

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 21.00 

Koosolekut juhatas Helen Tonkson-Koit, protokollis Aire-Piret Pärn, häältelugeja  Külli Ragel 

Koosolekust võtsid osa: Juta Haranen, Katri Koitver, Jelena Kruus, Kätlin Kull, Maret Kärdi, Helle Kärdi-

Paabo, Reet Lint, Katleen Lukin, Merike Moldau, Anne Naarits, Margit Oja, Janne Orro-Taruste, Mari 

Palgi, Aire-Piret Pärn, Külli Ragel, Katrin Raie, Helen Tonkson-Koit, Liisa Vesik. 

Puudusid: Ülle Kell, Marko Lepasaar, Alar Müürisepp, Valentina Pikkov, Eve Roossaar, Maire Tõnurist 

Külalised: Agne Mägi (EKL liige), Tõnis Türk (EKL juhatuse liige), Astrid Lundava (EKL juhatuse 

esimees), Kristin Kerem (revisjonikomisjoni esindaja). 

Päevakord:  

1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 

3. EKL revisjonikomisjoni ettekanne 

4. 2014.a. majandusaasta aruanne (jätkuv käsitlus) 

5. EKL juhatuse tegevusele hinnangu andmine 

6. EKL volinike koosoleku töörühmade tegevusplaanid  

7. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „Tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: 

1) inglise setterite aretuserinõuded;  

2) gordoni setterite aretuserinõuded;  

3) yorkshire’i terjerite aretuserinõuded;  

4) vene toy’de aretuserinõuded;  

5) takside  aretuserinõuded. 

Maret Kärdi palub lisada päevakorda p.8 – Ettepanekud ja teemad järgmise koosoleku päevakorda. 

Otsustati: Lisada päevakorda p.8 – Ettepanekud ja teemad järgmise koosoleku päevakorda. Kinnitada 

koosoleku päevakord alljärgnevalt:  

1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 

3. EKL revisjonikomisjoni ettekanne 

4. 2014.a. majandusaasta aruanne (jätkuv käsitlus) 

5. EKL juhatuse tegevusele hinnangu andmine 

6. EKL volinike koosoleku töörühmade tegevusplaanid  

7. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „Tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: 

8. Ettepanekud ja teemad järgmise koosoleku päevakorda. 

Poolt – 19 häält. 

 

 



1. Helen Tonkson-Koit andis ülevaate  FCI Euroopa sektsiooni koosolekust Oslos. Oslos toimus 

järgmise Euroopa Võitja korraldaja valimine. Hääletus toimus kolmes voorus ja võitis Austria. 

Austria on lubanud kutsuda vähemalt ühe kohtuniku igast Euroopa sektsiooni kuuluvast 

liikmesriigist.  Oodati suuremat konflikti Hiina teemal, kuid seda ei olnud. Norra KL avaldab 

pressiteate vastavalt koosolekul räägitule. Norra tagasihoidlikkus ilmselt tingitud eelmisel 

päeval toimunud Põhjamaade Kennelliitude koosolekul toimunust.  Euroopa sektsiooni 

esimehel Jorgen Hindsel on jõuline nägemus nii FCI kui sektsiooni tegevusest ja välissuhetest. 

Tehakse ettepanek moodustada vastavad töörühmad FCI juurde. Muutus Euroopa sektsiooni 

audiitor, kuna Rootsi ei ole kindel jätkamisest FCI koosseisus.  Näitasin Põhjamaade 

esindajatele ka FCI Milaano koosoleku protokolli, kus on märgitud häälteenamuseks 35 häält 

ja Hiina sai Maailmavõitja hääletusel 33 häält. Seda siiani ei oldud tähele pandud. Mis edasi 

sellega tehakse, ei tea. EKL tutvustamiseks oli tehtud väike voldik, mida siis jagasin 

koosolekul. Voldikul tutvustame eesti hagijat, EKL-i ja sees on ka meie kohtunike nimekiri. 

Voldikul oli edu – vaadati kohtunike nimekirja ja ei visatud kohe prügikasti, vaid pandi mapi 

vahele.  Meie kirja FCI-le kiideti. Juhul, kui nüüd hakatakse moodustama erinevaid töörühmi, 

võiks EKL ennast välja pakkuda nii mõnegi koosoleku korraldajamaana. 

2. Astrid Lundava: Kutse juhatusele osaleda täies koosseisus volinike koosolekul tuli hilja, kutse 

saabumise ajaks olid osad liikmed juba ära sõitnud ja tänaseks ei ole osad inimesed ei ole 

veel Oslost tagasi. Kui soovitakse, et juhatus igal koosolekul osaleks täies koosseisus, siis 

võiks selle kokku leppida. Sõnavõtt (protokolli lisa nr.1) 

Maret Kärdi: Kas juhatus võtab vastutuse aastaaruandega juhtunu eest (3 erinevat aruannet 

jne.)? Ütlesid, et uus raamatupidaja asub tööle – kas selleks on juhatuse otsus 

töölevõtmiseks olemas? Kas töökoosolekul võetakse vastu ametlikke otsuseid? 

Astrid Lundava: Juhatus leidis olukorrast väljapääsu.  Töökoosolekul toimunud hääletus 

kinnitatakse homsel juhatuse koosolekul. Revisjonikomisjon on andnud oma arvamuse, 

samuti oli inimese töölevõtmise poolt komisjon, kes kandidaatidega vestles. 

Maret Kärdi: Millised allüksused on ummikus? 

Astrid Lundava: Koolitust Koordineeriv Kogu. 

Helen Tonkson-Koit:  „Kalevi“ staadion jääb näitustele kitsaks ja läheb aasta pärast remonti, 

krundi ost ja arendus on pikaajaline protsess – mis saab vahepeal? 

Astrid Lundava: Viljar Krohv hakkab tegelema lähteülesannete kaardistamisega –  milline 

oleks optimaalne suurus, kommunikatsioonid jne. 

Helen Tonkson-Koit: Põhikirjaliselt on minul õigus juhatusele nõu anda. Kuidas ma saan seda 

teha, kui töökoosolekud on kinnised ja avalikel juhatuse koosolekutel toimub ainult otsuste 

kinnitamine. Kuidas juhatus oma töökorraldust edaspidi näeb? 

Astrid Lundava: Töökoosolekud on materjalide läbitöötamiseks ja avalikul koosolekul on 

nõuandeid väga vaja. 

Helen Tonskon-Koit: Juhatuse otsused peavad olema läbipaistvad, seda need praegu ei ole. 

Juhatuse koosolekul viibides ei saa aru, mida arutatakse, kuidas otsuseni jõuti ja miks nii 

otsustatakse. Juhatuse avalikud koosolekud peavad olema kõikidele külalistele jälgitavad ja 

arusaadavad. 

Maret Kärdi: Kuidas sa tead, et terve juhatus on samal nõul? Kust tulevad kinnised 

koosolekud? 



Astrid Lundava: Kinnised on töökoosolekud, kus juhatus arutab omavahel asju ja juhatuse 

liikmed on seda ise tahtnud, et need oleks kinnised. Töökoosolekul vaieldaksegi kõik 

erimeelsused ära. Võtan omaks, et avalik koosolek peab olema kõikidele arusaadav. 

Merike Moldau: Juhatuse liikmed saavad tasu. Juhatuse põhiülesanne on finantsmajanduse 

juhtimine – kuidas sai 2014.a. aruanne olla juhatusele üllatus? 

Astrid Lundava: Et tunnistada raamatupidamine ja aruanne vigaseks, peab ise andmeid 

sisestama. 2013.a. ei antud häirekella. Juhatus ei istunud niisama, jälgiti eelarve täitmist ja 

esitati eelarve täitmine ka volinike koosolekule. 

Aire-Piret Pärn: Kas juhatus ei küsinud terve aasta jooksul tulemiaruannet ja bilanssi ? 

Astrid Lundava: Ei. 

Merike Moldau: Iga juhatuse liige on nüüd võtnud teema, millega tegelda. Aga millega 

igapäevaselt juhatus tegeleb? 

Astrid Lundava: Põhiliselt liikmete avalduste ja kaebustega. Juhatus on suures osas avalduste 

lahendamise organ. 

Maret Kärdi: Kuskohast saab volinike koosoleku liige teada avalduse või pöördumise sisu? 

Protokollis on märgitud ainult teema ja hääletustulemus. 

Astrid Lundava: Kõik vastavad materjalid on büroos olemas. 

Liisa Vesik: Kas volinike koosoleku protokollide lisad on ka olemas? Miks ned ei ole avalikult 

kodulehel? 

Helen Tonkson-Koit: EKL leht on avalik, meil oleks vaja intranetti, kuhu pääsevad ligi ainult 

EKL liikmed ID kaardi põhiselt. 

Helle Kärdi-Paabo: Millisel juhatuse koosolekul võetakse tegelikult otsused vastu? 

Astrid Lundava: Olenevalt küsimusest, üldjuhul avalikul koosolekul. 

Helle Kärdi-Paabo: Pärnu Piirkondlik Koertekasvatajate klubi sai süüdistuse registriandmete 

avaldamises. Töökoosoleku arutelu alusel pidi pöördutama PKK ja Maret Kärdi poole, 

tegelikult pöörduti hoopis PKK palgalise töötaja poole. 

Liisa Vesik: Palun lõpetame ebahuvitava teema, mis ei ole volinike koosoleku pädevuses. 

Helen Tonkson-Koit: Tuleme nende teemade juurde tagasi päevakorrapunkti 5 juures. 

 

3. Kristin Kerem: Aastaaruandes ja raamatupidamises on suuremad vead parandatud. Kõike 

päris põhjalikult ei jõutud, kuna sellisel juhul tuleks kõik 2014.a. andmed algusest peale 

uuesti sisestada. Arvete poolt on korras, põhivara on korrigeeritud. Edaspidi peaks kogu 

aruandlus tulema raamatupidamisprogrammist, kaasa arvatud eelarve täitmine. Käibemaksu 

arvestus ilmselt ei ole lõpuni korrektne. 

Juhatus peab tugevdama kontrolli finantsmajandusliku poole üle, 2015.a. andmed tuleks 

algusest peale uuesti sisestada. Jõulushow registreerimise saab teha juba korrektselt, 

eelnevate näituste laekumised on ilmselt mõttekas teha ühe summaarse kandena, mitte iga 

laekumine eraldi. Kvartaalsed aruanded, ka ürituste kaupa, saab võtta otse programmist. 

Kummastav on, et EKL juhatus andis EKL-ile loa logo kasutamiseks, olles ise ürituse 

korraldajate seas. Paljud normatiivdokumendid vajavad täpsustamisi ja parandamisi – EKL 

kodulehelt ei ole leitav näiteks jahikatsete kohtunike nimekiri.  Kas on üige, et EKL 

liikmesorganisatsioon täidab EKL funktsiooni? Puudub normatiivaktide kinnitamise kord – 

kust jookseb piir dokumentide vahel, mida kinnitab juhatus ja mida peaks kinnitama volinike 

koosolek? Juhatuse liikme lepingud on kõik ühesugused ja sisaldavad ainult põhikirjas toodud 

5 punkti, aga kes tegeleb finantsjuhtimisega? Investeeringute tegemine – raha on vähenenud 



nii arveldusarvel kui ka tulemis. Kui kaaluda uut investeeringud maa ostmiseks, siis oleks 

otstarbeks nõu pidada naaberriikide kennelliitudega, kes on seda teinud. Investeerimine 

tuleks planeerida vähemalt 10 aastaks – kõike ei saa ühekorraga. 

Juhatus tegeleb avalduste lahendamisega, aga peaks tegelema rohkem eesmärkide 

paikapanemisega – mis peaks juhtuma 2 aasta pärast,  mis 5 või rohkema aasta pärast. 

Keskenduma peab sellele, kuhu EKL tahab suunduda, mida teha. 

Revisjonikomisjon annab juhatuse tööle hindeks 3 – meil on oma toimiv näitustele 

registreerimise süsteem, online andmebaas – palju on panustatud just nendes suundades. 

Tõnis Türk:  Kas revisjon tegeles ka dokumentide sisulise poolega? 

Kristin Kerem: Siiani ei ole jõudnud, kuid on plaanis. 

Maret Kärdi: Ei ole nõus revisjonikomisjoni hindega juhatuse tööle. Miks revisjon ei ole 

koostanud täpset loendit leitud vigadest? Miks käibemaksule ei pööratud tähelepanu? 

Kristin Kerem:  Selleks oleks pidanud sisestama ka kogu 2014.a. andmed uuesti  algusest 

peale, mis oleks olnud väga töö- ja ajamahukas töö ja aastaaruanne ei oleks täna ka veel 

valmis. Käibemaksuvead tulenevad CACIB ja FCI maksudest – kord neid arvestati 

käibemaksustatava käibe hulka, kord mitte. 

Helen Tonkson-Koit: Kas revisjonikomisjoni akt sisaldab päris kõike, mida see peaks 

sisaldama? 

Kristin Kerem: Akt sisaldab täpselt niipalju kui ta peab sisaldama. 

 

4. Ettepanek – kinnitada EKL 2014.a. majandusaasta aruanne. 

Hääletamine : poolt -17, vastu – 1, erapooletu – 1 

Otsustati: kinnitada EKL 2014.a. majandusaasta aruanne. 

 

5. Helen Tonkson –Koit: Juhatusele laialisaadetud kutse osaleda volinike koosolekul sisaldas ka 

palvet mitteosalemise korral edastada oma arvamus kirjalikult.  Kirjalikult saime arvamuse 

kolmelt juhatuse liikmelt – Kristina Varik-Kilm, Kalvo Kriisk ja Viljar Krohv. Maris Siilmann 

teavitas telefoni teel oma abist juhatuse esimehe aruande koostamisel ja Tõnis Türk on ise 

kohal. 

Tõnis Türk: Ei oskagi midagi öelda. Igal juhatuse koosolekul tuleb ette üllatusi. Majandusaasta 

aruanne oleks pidanud olema rohkem juhatuse teha, tegi aga revisjonikomisjon.  EKL 

asjaajamiskord on pärit aastast 1995 ja seda ei ole uuendatud siiani, nüüd alles on hakatud 

sellega tegelema. Palju on tegemata, ka eelmiste juhatuste poolt jäetud tegemata. 

Blankettidel on siiani EKL aadressiks Siili 21-100. Sellega peaks tegelema juhatuse korraldusel 

büroo. Korraldused peaksid olema täpsed ja kindla tähtajaga. Juhatuse liikmed ei adu, et 

juhatuse töö ei ole mitte avalduste lahendamine. 

Maret Kärdi: Millise hinde te ise enda tööle annaksite? 

Astrid Lundava: Ühinen revisjonikomisjoni arvamusega – rahuldav. 

Tõnis Türk: Nõrk. 

Ettepanekud juhatuse tööle hinde andmiseks: rahuldav, mitterahuldav. 

Maret Kärdi palub kinnist hääletust. 

Kinnise hääletuse tulemusena tunnistati juhatuse töö rahuldavaks (11 häält). 

 

 



7. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „Tõukohased aretuse erinõuded“ täiendamine: 

7.1 Lähtudes Eesti Setterite Klubi taotlusest kinnitada inglise setterite alljärgnevad aretuse 

erinõuded: 

7.1.1. Terviseuuringud:  Paarituseelne puusaliigeste düsplaasiauuring tulemusega A, B või C. C-

puusadega koera võib paaritada ainult A- või B-puusadega koeraga. 

7.1.2 Näitusehinne: mõlemal vanemalt vähemalt kaks hinnet „väga hea“ 

7.1.3 Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust. 

7.1.4 Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2016 kuni 31.12.2020 

7.1.5 Otsus avaldatakse EKL kodulehel ja ajakirjas „Koer“. 

Hääletamine: Poolt – 16, ei hääleta – 3. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

7.2 Lähtudes Eesti Setterite Klubi taotlusest kinnitada gordoni setterite alljärgnevad aretuse 

erinõuded:  

7.2.1. Terviseuuringud:  Paarituseelne puusaliigeste düsplaasiauuring tulemusega A, B või C. C-

puusadega koera võib paaritada ainult A- või B-puusadega koeraga. 

7.2.2 Näitusehinne: mõlemal vanemalt vähemalt kaks hinnet „väga hea“ 

7.2.3 Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust. 

7.2.4 Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2016 kuni 31.12.2020 

7.2.5 Otsus avaldatakse EKL kodulehel ja ajakirjas „Koer“. 

Hääletamine: Poolt – 18, ei hääleta – 1. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 

7.3 Lähtudes Eesti Yorkshire Terjerite Tõuühingu taotlusest täiendada kehtivaid yorkshire terjerite 

aretuseeskirju alljärgnevalt: 

7.3.1 Näitusehinne (mõlemad vanemad): vähemalt kaks näitusehinnet vähemalt VH. Vähemalt 

üks kahest hindest peab olema saadud rahvusvaheliselt- või erinäituselt. Nõue kehtib koertele, 

kes on sündinud peale yorkshire’i terjerite aretuse erinõuete kinnitamist EKL poolt. Nõue peab 

olema täidetud enne paaritust. 

 7.3.2 Aretuses kasutatavate koerte kohta, kes ei ole osalenud näitusel, tuleb esitada loomaarsti 

tõend normaalse käärhambumuse kohta. Nõue peab olema täidetud enne paaritust. 

7.3.3 Otsus avaldatakse EKL kodulehel ja ajakirjas „Koer“. 

Hääletamine: Poolt – 19. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest 

. 



7.4. Lähtudes Eesti Vene Toy Klubi taotlusest täiendada vene toy`de kehtivaid aretuseeskirju 

alljärgnevalt: 

7.4.1 Muu (kõik muud aretuse eeskirjast tulenevad erinõuded): Isast paaritada alates 12 

elukuust. Emast paaritada alates 18 elukuust. Nõuded laienevad koertele, kes on sündinud 

alates 01.01.2012.a. Nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist. 

7.4.2 Otsus avaldatakse EKL kodulehel ja ajakirjas „Koer“. 

Hääletamine: Poolt – 15, ei hääleta – 4. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest 

. 

7.5. Lähtudes Eesti Takside Tõuühingu taotlusest kinnitada takside alljärgnevad aretuse erinõuded: 

7.5.1 Terviseuuringud: Aretuses on lubatud kasutada koeri, kellel on sooritatud silmauuring 

tulemusega "pärilike haigusteta" või vastava haiguse DNA test (PRA, HC, RD).  

7.5.2 Näitusehinne: Aretuses on lubatud kasutada koeri, kellel on saadud näituselt hinne 

"suurepärane", emastel vähemalt "väga hea" või aretusülevaatuse läbimine tulemusega 

"aretuskasutus lubatud" või "aretuskasutus lubatud tingimustega". 

7.5.3 Tõukohased töökatsed: On soovitatav, et aretuses kasutatavatel koertel on sooritatud 

tõuomane jahikatse 

7.5.4 Muud nõuded: Seoses küüliku- ja kääbustakside vähese populatsiooniga lubada paaritada sama 

karvatüübiga kääbus- ja küülikutakse kasvataja äranägemisel tingimusel, et enne paaritust 

informeeritakse sellest kirjalikult Tõuühingut ja Eesti Kennelliitu 

7.5.5 Aretuse erinõuded kehtivad 01.01.2016 kuni 31.12.2020 

7.5.6 Otsus avaldatakse EKL kodulehel ja ajakirjas „Koer“ 

Toimus arutelu aretuserinõuete sõnastuse üle. Teadus-ja aretusnõukogu on andnud pika 

kommentaari Takside Tõuühingule ja soovitab aretuserinõuded vastu võtta. Jahikatsed on 

soovituslikud, kuna enamuses riikides on need samuti soovituslikud, k.a. tõu emamaal.  

Hääletamine: Poolt – 14, vastu – 2, erapooletu – 2, ei hääleta – 1. Otsus jõustub vastuvõtmise 

hetkest. 

6. Helen Tonkson-Koit: Normatiivaktide töörühm hakkab uuesti tegelema põhikirjaga. 15.09 

toimuval koosolekul saame ehk lõpetada VKK koolitusjuhendi teema. Järgmisel koosolekul 

tuleb arutusele EKL juhtimine ja allüksused. Täna saabus ka büroolt uus asjaajamiskord, mis 

saab töörühma poolt üle vaadatud ja ettepanekud esitatud. Välissuhete töörühma tegevus – 

Maret Kärdi kaardistab Euroopa sektsiooni liikmete nõudeid CH tiitli saamiseks. Tasapisi 



uuendatakse  1-serdi lepinguid, sellega tegeleb Marko Lepasaar.  Järgmiseks tuleb välja 

töötada nägemus FCI töörühmade teemal. 

 

Koosolek jätkub 16.09 kell 18.00 

16.09.2015 jätkukoosolek, algus kell 18.00, lõpp kell 21.00 

Koosolekut juhatas Maret Kärdi, protokollis Aire-Piret Pärn, häältelugeja Külli Ragel. 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver, Jelena Kruus, Maret Kärdi, Helle Kärdi-

Paabo, Reet Lint, Katleen Lukin, Merike Moldau, Anne Naarits, Margit Oja, Janne Orro-Taruste, Mari 

Palgi, Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn, Külli Ragel, Katrin Raie, Liisa Vesik 

Puudusid: Kätlin Kull, Hedi Kumm, Marko Lepasaar, Alar Müürisepp,  Eve Roossaar, Helen Tonkson-

Koit, Maire Tõnurist 

Külalised: Kristin Kerem, Agne Mägi 

6.Helle Kärdi- Paabo andis laialisaadetud materjalidele tuginedes põhjaliku ülevaate 2015.a. 

läbiviidud ümarlaudadel esilekerkinud teemadest ja valupunktidest (lisad 2 ja 3). Oluline on visiooni 

küsimus – kas EKL on ainult näitustele orienteeritud organisatsioon või tegeleb ka aretusküsimustega. 

Samuti on tasakaalust väljas näitused vs.koerasport.  Kampaania „Enne, kui võtad koera“ peaks 

olema järjepidev, aga mitte ühekordne. Koostööd tuleb teha kohalike omavalitsustega, propageerida 

koerte elementaarset koolitamist. 

Toimus arutelu EKL normatiivaktide tõlkimise üle – kas tõlkida, mida tõlkida ja mis keelde. 

Toimus arutelu näituste korraldamise juhendi üle – leiti, et see dokument on vajalik. On olemas 

kinnitamata dokument aastast 2002, mida ei ole tänaseni muudetud, parandatud ega ka kinnitatud. 

Katleen Lukin: Meil ei ole võimalik teha jahikatseid hagijaga – küll ei ole jänest, ei ole lund või ei ole 

kohtunikku. Töökoerad ja näituste CH tiitel tuleks lahutada, sest kui ei ole tingimusi katsete 

sooritamiseks, ei saa neid ka nõuda. Jahikoerte omanike seas on inimesi, kes on huvitatud jahikatsete 

CH statuudi välja töötamisest ja aretusse pääsemiseks on kindlasti vaja tõukohast töökatset. 

Arutelu Tõuraamatumäärust, asjaajamiskorda ja kasvatajakoolitust puudutavate teemade üle. Kuidas 

kuvatakse informatsiooni EKL registris – kasvatajakaardil peaks olema märked nii koolituste läbimise 

kui ka TRM rikkumiste kohta. 

EKL koduleht – vastavalt viimasele juhatuse otsusele hakkab sellega tegelema Tõnis Türk. Koduleht 

sai kriitika osaliseks igal ümarlaual. Kodulehel peaks olema ka lugemisrubriik esimese koera võtjatele. 

Arutelu büroo tööaegade ja telefonidele vastamise üle – vajab koosarutamist nii juhatuse kui büroo 

töötajatega. 

Terviseuuringud – miks neid ei või teha mujal, kus on odavam? Ülle Kella sõnade kohaselt ei ole 

probleeme Põhjamaades (Soome, Rootsi, Norra) tehtud terviseuuringute tunnustamisel. 

Aretuserinõuded -  koostamise juhend on vananenud, on koostatud uus ja kaasaegsem, mis  küll 

baseerub vana põhimõtetele, kuid millesse on lisatud uusi teemasid – eriti statistikat populatsiooni 



varieeruvuse osas. Aretustoimkond on nõus tegema tõuühingutega igakülgset koostööd 

aretuserinõuete koostamise algfaasist alates, et vältida hilisemat dokumentide ümbertegemist ja –

sõnastamist. Siiani saab aretustoimkond  juba TÜ-de üldkoosolekutel kinnitatud aretuserinõudeid. 

Aretuseeskiri peaks sisaldama ka viiteid vastavatele normatiividele. Aretustoimkond peaks olema 

kajastatud ka EKL kodulehel, et tõuühingud saaksid toimkonnaga ühendust võtta juba eeskirjade 

koostamise algfaasis. 

Janne Orro-Tartuste: Peab juhtima koeraomanike suuremat tähelepanu sellele, et koerad tuleb 

kanda registrisse. Automaatselt ei saa sinna kanda mitte ühtegi kiipi – kiip peab olema seotud 

omanikuga ja omanik peab avaldama soovi koera registrisse kandmiseks. EVLS on koostanud väikese 

bukleti vastavalt teemal ja palub seda jagada kõikidele pesakondade registreerijatele koos 

väljastatavate tõutunnistustega. 

Liisa Vesik: Lisada tõutunnistuse hinnale registrisse kandmise hind? 

Maret Kärdi: LLR või KOV registrisse ei saa kanda koera, kellel ei ole omanikku. Seda saab teha ainult 

omanik ise.  

Helle Kärdi-Paabo: Oleme koostanud vastavalt ümarlaudadelt laekunud ettepanekutele 

otsuseprojektid, kuid ei jõudnud neid kõikidele volinike koosoleku liikmetele laiali saata. 

Otsuseprojektid on tahvlile kuvatavad. 

Maret Kärdi: ettepanek hakata otsuseprojekte läbi vaatama. Neid, mida täna ei arutata/hääletata, 

arutame järgmisel koosolekul. 

Hääletamine: poolt – 12, vastu – 0, erapooletuid – 3, ei hääleta – 3 

 

Otsustati: 

6.1. Anda juhatusele ülesandeks korrigeerida  EKL näituste eeskirja ja esitada volinike 

koosolekule kinnitamiseks alljärgnevalt: 

6.1.1 CACIBi omistamine kirjeldada Näituse eeskirjades korrektselt, ehk selliselt nagu 

protseduur on kirjeldatud FCI näituste eeskirjades. 

6.1.2 BIS juuniori valimine muuta näitusekorraldajale vabatahtlikuks. 

6.1.3 kohtunike (ja ringikorraldajate) töö piirmääraks on 80 eksponenti. Täpsustada 

eksponendi tähendus selliselt, et kasvatajaklassis, järglasteklassis ja paaride võistlusel 

osalejaid ei loetaks enam eksponentideks (nad on korra juba eksponendina näitusel 

esinenud ja kirjelduse-hinde saanud) ning seega ei lähe nad ka päevapiirmäära arvestusse. 

Poolt – 18 

6.2. Anda juhatusele ülesandeks kaasajastada, korrigeerida ja viia vastavusse EKL näituste 

eeskirjadega Näituste korraldamise juhend (olemasolev projekt aastast 2002). 

 

Poolt – 18 

 



6.3 EKL töötajate (ja ka muudele) ametlikele e-postiaadressidele seadistada automaatvastus 

kirja kättesaamise kohta. Tähtaeg mitte hiljem kui  01.10.2015.  

 

Poolt – 17, ei hääleta – 1 

 

6.4 Seoses juhatuse koosoleku protokollidega anda juhatusele ülesandeks: 

6.4.1. esitada juhatuse koosoleku päevakord veebilehel sellisel moel, et näha oleks teemad, 

mida käsitletakse. 

6.4.2. koostada juhatuse koosolekutest nö täisprotokoll, kust selgub päevakorrapunkti sisu, 

arutluskäik jne. See protokoll peab olema koos lisadega büroos kättesaadav kõikidele EKL 

liikmetele ja lisaks EKL online süsteemis ning kodulehel avaldada juhatuse koosolekul 

vastuvõetud otsused.  

6.4.3. korraldada juhatuse „töökoosolekute” memode koostamine ja tagada vajadusel nende 

kättesaadavus õigustatud osapooltele EKL büroos.  

6.4.4. avaldada juhatuse otsused kodulehel hiljemalt 7 päeva jooksul peale koosoleku 

toimumist. 

6.4.5 juhatuse koosolekud salvestatakse helikandjal ja säilitatakse vähemalt 6 kuud 

 

Poolt – 13, vastu – 3, erapooletu – 2 

 

6.5 Seoses EKL kodulehega anda juhatusele ülesandeks korrigeerida praegu toimival lehel 

hiljemalt 31.12.2015 

� Printimine – formaat (kirjastiil jne) väiksemaks ning EKL logo eemaldada (või printida 

nii, et see ei kataks prinditava lehe pealkirja) 

� Mobiilivaate korrastamine 

� Menüüpunkt „avaleht” lisada, mis viiks tagasi esilehele 

� Dokumentide lisamine pdf failidena  

� Senini kodulehele lisatud dokumendid vajadusel vahetada pdf failiks.  

� Dokumendid ja lingid panna avanema uuel vahelehel. 

� Kodulehele uus ja toimiv otsingumootor! 

� Esilehel olev uudisvoog pikendada minimaalselt viimase 10 uudiseni, olulisemad 

teemad vajadusel ettepoole. 

� Kodulehel avaldada töörühmade koosolekute teated.  

 

Poolt -16, erapooletu – 2 

 

6.6 Seoses vajadusega liikmeid operatiivselt informeerida anda juhatusele ülesandeks  

korraldada regulaarse uudiskirja saatmise võimalus (leida sobiv programm, platvorm vms).  

ja lisada kodulehele võimalus uudiskirjaga liitumiseks.  

 

Poolt – 16, erapooletu – 2 

 
8.Maret Kärdi: Selle aasta jaanuaris tähistati EKL 25. aastapäeva.  Aastapäeva ürituste 

organiseerimine jäi hiljapeale, mistõttu toimus üritus väikese hilinemisega.  Varsti on tulemas EKL 

30.aastapäev – sellele võiks täna juba mõtlema hakata – kuidas tähistada, milliseid üritusi korraldada, 

kes oleks organisatoorse poole juht. 



Katleen Lukin: Aasta Koera punktide arvetus on ebaõiglane – osadel näitustel on 300, osadel 700 ja 

osadel üle 1000 osaleja – ja sellest tuleb punktiarvestuse ebaõiglus.  Teha punktiarvestus 

kolmeastmeliseks ja jätta välja alla 500 osalejaga näitused. Sportkoera osas piisav osalemisest ühel 

võistlusel – Eesti Meistrivõistlustel. Töökoertele peaks olema aastas vähemalt 2 punktivõistlust kui 

mitte rohkem. 

Hedi Kumm saatis e-posti teel oma ettepanekud (lisa 4). Arutada teemat põhjalikumalt järgmisel 

koosolekul. 

 

 

Koosoleku juhatajad:       Protokollija: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


