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PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade EKL juhatuse tegevusest. 
2. EKL volinike koosolekute kuupäevad. 
3. EKL 2013. aasta eelarve (projekt). 
4. EKL ringikorraldajate statuut (projekt). 
5. Tõnis Türki ettepanek EKL koolitusi toetava fondi loomiseks. 
6. Eesti Takside TÜ taotlus EKL volinike koosoleku protokolli nr 9, 26.09.2012 

muutmiseks. 
7. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendamine. 
8. EKL näituste eeskirja täiendamine. 
9. EKL näituste eeskirja lisa 1 “EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate 

rosettide standard” muutmine. 
10. EKL tõuraamatumääruse p 2.1. täiendamine. 
11. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 “Tõukohased aretuserinõuded” täiendamine. 
12. EKL tõuraamatumääruse lisa 8 “Ühest tõust või tõuvariatsioonist teise üleviimise 

kord” täiendamine.  
13. Sõnavõtud. 

 
1. Ülevaade EKL juhatuse tegevusest. 
 
Astrid Lundava andis ülevaate EKL juhatuse tegevusest (lisa 1). 
 
Seoses Sulev Puumeistri avaldusega EKL juhatuse liikme kohalt tagasiastumiseks ning EKL 
juhatuse liikme lepingu lõpetamisega, kutsub EKL juhatus kokku EKL volinike erakorralise 
koosoleku 20. veebruaril 2013 algusega kell 18.00 EKL ruumides (Tuisu 2A, Tallinn). 
 
2. EKL volinike koosolekute kuupäevad. 
 
Toimus arutelu EKL volinike koosolekute kuupäevade ning selle üle, kas koosolekud peaksid 
edaspidi toimuma tööpäeval või nädalavahetusel (tööpäevadel väljastpoolt Tallinnat tulla 
keeruline, nädalavahetustel toimuvad aga näitused/võistlused). Nenditi, et lähtuvalt EKL 



EKL volinike koosolek 30.01.2013, protokoll nr 10 

 2

ajakirja “Koer” ilmumisgraafikust võiksid EKL volinike koosolekud edaspidi toimuda 
jaanuari, mai ja oktoobri viimasel nädalal.  
 
3. EKL 2013. aasta eelarve (projekt). 
 
Astrid Lundava andis ülevaate EKL 2013. aasta eelarveprojekti (lisa 2) koostamise 
põhisuundadest – tulenevalt uutest algatustest EKL-i, kui organisatsiooni arendamiseks (sh. 
IT-pargi uuendamine, bürooruumide ventilatsioonisüsteemi korrastamine, büroo töötajate 
täiendkoolitamine, dokumendihaldusprogrammi juurutamine) on tegemist negatiivse 
eelarvega. 
 
Toimus arutelu EKL 2013. aasta eelarve projekti üle (elektrihinna muutuse mõju EKL büroo 
halduskuludele, tööjõukulu, koolituskulud jm). 
 
Ettepanek: kinnitada EKL 2013. aasta eelarve suuruses tulud – 495 519 EUR, kulud – 

574 873 EUR. 
 
Hääletamine: poolt – 15 
  vastu – 0 
  erapooletu – 3  
 
Otsustati: 
3.1. Kinnitada EKL 2013. aasta eelarve suuruses tulud – 495 519 EUR, kulud – 574 873 EUR. 
 
4. EKL ringikorraldajate statuut (projekt). 
 
Toimus arutelu EKL ringikorraldajate statuudi projekti üle (aktiivne vs. passiivne 
ringikorraldaja; ringikorraldaja töötasu arvestamine lähtuvalt ringis osalenud eksponentide 
arvust jm). Nenditi, et statuuti on jäänud sisse mõned tehnilised vead ning EKL 
ringikorraldajate statuudi võib kinnitada eeldusel, et sõnastus viiakse kooskõlasse uue EKL 
näituste eeskirjaga.  
 
Ettepanek: kinnitada EKL ringikorraldajate statuut koos tehniliste parandustega (lisa 3). 

Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. EKL ringikorraldajate statuut avaldatakse EKL-
RKK kodulehel. 

  
Hääletamine: poolt – 17 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
4.1. Kinnitada EKL ringikorraldajate statuut koos tehniliste parandustega (lisa 2). 
4.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
4.3. EKL ringikorraldajate statuut avaldatakse EKL-RKK kodulehel. 
 
5. Tõnis Türki ettepanek EKL koolitusi toetava fondi loomiseks. 
 
Toimus arutelu Tõnis Türki ettepaneku üle moodustada EKL juurde fond, mis toetaks EKL 
liikmesorganisatsioonidele kuuluvatele koolitusplatsidele inventari muretsemist ning 
(välis)koolitajatega korraldatavate ürituste kulude katmist. Nenditi, et tegemist on hea ideega, 
kuid kuna osaliselt kaetakse taolisi (koolitustega seotud) kulutusi EKL allüksuste kaudu ning 
ei ole kaardistatud koolitusplatsidega soetud vajadusi, siis peaks täpsemalt määratlema nii 
tegevussuunad, taotluste läbivaatamise korra kui rahavoogude kontrolli tagamise reeglistiku 
(kes kontrollib, kes vastutab). 
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Sedastati, et vaja oleks luua töörühm ning volitati T. Türki leidma/valima töörühma tegevuses 
osaleda soovivaid isikuid. EKL koolitusi toetava fondi teema käsitlemist jätkatakse mais 
2013. toimuval EKL volinike koosolekul. 
 
6. Eesti Takside TÜ taotlus EKL volinike koosoleku protokolli nr 9, 26.09.2012 
muutmiseks. 
 
Toimus arutelu Eesti Takside TÜ taotluse üle. TÜ esindajate väitel on EKL volinike 
26.09.2012 koosoleku protokolli takside erinõudeid käsitlevast otsusest jäänud välja punktid 
küüliku- ja kääbustakside ristandaretamise jaoks eriloa saamise korra (loa väljastab TÜ) ja 
tõust üleviimise korra kohta ning juurde on lisatud klausel, et tõendi pesakonna 
aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab TÜ. 
 
Toimus arutelu, mille käigus sedastati, et lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 8 annab 
aretuseriloa EKL juhatus ning eriloa saamise kuupäevaks on EKL juhatuse vastava otsuse 
kuupäev – eelnevast tulenevalt ei ole ainult TÜ poolt antav eriluba kooskõlas EKL 
tõuraamatumäärusega. Ühest tõust- või tõuvariatsioonist teise üleviimise kord kajastub EKL 
tõuraamatumääruse lisas 8 “Ühest tõust- või tõuvariatsioonist teise üleviimise kord”, mitte ei 
kuulu (vastava tõu) aretuserinõuetesse.  
 
Toimus diskussioon, kas TÜ peaks väljastama sündivate pesakondade aretuserinõuetele 
vastavuse kohta tõendi või ei (laekuvad andmed, mille põhjal edaspidi aretuserinõudeid 
täiendada/parandada vs. ühingu haldussuutlikkus). 
 
Ettepanek: tõendi takside (kõik suurused, kõik karvatüübid) pesakondade aretuserinõuetele 
vastavuse kohta väljastab Eesti Takside TÜ. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 6 
 
Otsustati: 
6.1. Tühistada EKL volinike koosoleku otsus nr 9.3.5., 26.09.2012 (protokoll nr 9). 
6.2. Eesti Takside TÜ ei väljasta tõendit takside (kõik suurused, kõik karvatüübid) 

pesakondade aretuserinõuetele vastavuse kohta. 
  
7. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendamine. 
 
Ettepanek: teha EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti alljärgnevad täiendused ja 

parandused: (i) muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 1.2.1 ja 
1.2.2. peale mida kõlab see alljärgnevalt „p 1.2.1. JUN SERT omistatakse vastava 
vanuseklassi ringis parimale „sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale 
vastavalt F.C.I. või EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes 
võivad selle vastu võtta“; (ii) muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi 
p 3.1.  peale mida kõlab see alljärgnevalt:“p 3.1. Tiitel „Eesti Veterantšempion“ (EST 
Vet CH omistatakse koerale, kes on saanud kolm veteransertifikaati (VET SERT) 
kolmelt erinevalt kohtunikult. p 3.2. VET SERT omistatakse vastava vanuseklassi 
ringis parimale „sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. 
või EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu 
võtta“. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01.2013. Otsus avaldatakse kõigis EKL 
infokanalites. 

 
Hääletamine: poolt – 14 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 3   
 
Otsustati: 
7.1. Teha EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti alljärgnevad täiendused ja 

parandused: 
7.1.1. Muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 1.2.1 ja 1.2.2. peale mida 

kõlab see alljärgnevalt „p 1.2.1. JUN SERT omistatakse vastava vanuseklassi ringis 
parimale „sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. või 
EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu 
võtta“. 

7.1.2. Muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 3.1.  peale mida kõlab see 
alljärgnevalt:“p 3.1. Tiitel „Eesti Veterantšempion“ (EST Vet CH omistatakse koerale, 
kes on saanud kolm veteransertifikaati (VET SERT) kolmelt erinevalt kohtunikult. p 
3.2. VET SERT omistatakse vastava vanuseklassi ringis parimale 
„sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. või EKL-i 
tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu võtta“.  

7.2. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01.2013. 
7.3. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 
8. EKL näituste eeskirja täiendamine. 
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 5.8. peale mida kõlab see alljärgnevalt:”Näituse 

toimkonna liikmed ja harjutushindamist sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel 
koeri esitada. Ringikorraldajad ja ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada 
koeri sel päeval, kui nad antud näitusel töötavad”. 

Hääletamine: poolt – 12 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 5   
 
Ettepanek: kustutada EKL näituste eeskirja p 7.4. läbivalt fraas “või väljavõte hurtade raja- 

ja maastikujooksuvõistluse võistlusraamatust”. 
Hääletamine: poolt – 17 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1   
 
Toimus arutelu CACIB ja Res-CACIB rosettide üle (tegemist peaks olema SERT-iga 
võrdväärse suuruse ja kujuga rosetiga). EKL juhatus valmistab ette rosetinäidised ning teema 
käsitlemist jätkatakse mais 2013 toimuval EKL volinike koosolekul. 
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 8.4. peale mida kõlab see alljärgnevalt: „Kõik EKL 

kalenderplaani kantud näitustel jagatavad rosetid peavad vastama EKL 
kalenderplaanis kinnitatud näitustel kasutatavate rosettide standardile (lisa 1) ja EKL 
näituste eeskirja p 8.3. toodud värvidele.“  Kustutada EKL näituste eeskirja p 8.5. 

Hääletamine: poolt – 14 
  vastu – 1 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 2   
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 10.6.3. peale mida kõlab see alljärgnevalt:” 

Esimeseks tulnud isase ja emase beebikutsika seast, kellele on omistatud 
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ERIAUHIND, valitakse tõu parim beebi (TPB) (kes osaleb Näituse Päeva Parima 
Beebi võistlusel) ning vastassugupoole parim beebi (VSPB).” 

Hääletamine: poolt – 13 
  vastu – 2 
  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 1   
 
Ettepanek: kustutada EKL näituste eeskirja p 10.17.3 lause “Mitme rühmaga rühmanäitustel 

on Best In Show`l  õigus osaleda rühma võitjatel” ning lisada antud lause punktile 
10.17.2. 

Hääletamine: poolt – 16 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1   
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 10.10.1. peale mida kõlab punkt 

alljärgnevalt:”Juuniorklassis, noorteklassis, avaklassis, kasutusklassis, 
tsempioniklassis ja veteranklassis tulemusega SK  1-4 kohale tulnud koertest järjestab 
kohtunik neli paremat koera (isased ja emased eraldi) ja omistab sertifikaadi vastavalt 
p. 7.2.1 ja p.9.2.2.” 

Hääletamine: poolt – 14 
  vastu – 4 
  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 1   
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 11.4.3 asendades fraasi “tõu päritolumaal 

kasutatavat nimetust” fraasiga “FCI poolt inglise keeles kasutatavat nimetust”. 
Hääletamine: poolt – 13 
  vastu – 1 
  erapooletu – 3  
 
Otsustati: 
8.1. Teha EKL näituste eeskirja alljärgnevad täiendused ja parandused: 

8.1.1. Muuta EKL näituste eeskirja p 5.8. peale mida kõlab see alljärgnevalt:”Näituse 
toimkonna liikmed ja harjutushindamist sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel 
koeri esitada. Ringikorraldajad ja ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada 
koeri sel päeval, kui nad antud näitusel töötavad”. 

8.1.2. Kustutada EKL näituste eeskirja p 7.4. läbivalt fraas “või väljavõte hurtade raja- ja 
maastikujooksuvõistluse võistlusraamatust”. 

8.1.3. Muuta EKL näituste eeskirja p 8.4. peale mida kõlab see alljärgnevalt: „Kõik EKL 
kalenderplaani kantud näitustel jagatavad rosetid peavad vastama EKL 
kalenderplaanis kinnitatud näitustel kasutatavate rosettide standardile (lisa 1) ja EKL 
näituste eeskirja p 8.3. toodud värvidele.“ 

8.1.4. Kustutada EKL näituste eeskirja p 8.5. 
8.1.5. Muuta EKL näituste eeskirja p 10.6.3. peale mida kõlab see alljärgnevalt:” 

Esimeseks tulnud isase ja emase beebikutsika seast, kellele on omistatud 
ERIAUHIND, valitakse tõu parim beebi (TPB) (kes osaleb Näituse Päeva Parima 
Beebi võistlusel) ning vastassugupoole parim beebi (VSPB).” 

8.1.6. Kustutada EKL näituste eeskirja p 10.17.3 lause “Mitme rühmaga rühmanäitustel 
on Best In Show`l  õigus osaleda rühma võitjatel” ning lisada antud lause punktile 
10.17.2. 

8.1.7. Muuta EKL näituste eeskirja p 10.10.1. peale mida kõlab punkt 
alljärgnevalt:”Juuniorklassis, noorteklassis, avaklassis, kasutusklassis, 
tsempioniklassis ja veteranklassis tulemusega SK  1-4 kohale tulnud koertest järjestab 
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kohtunik neli paremat koera (isased ja emased eraldi) ja omistab sertifikaadi vastavalt 
p. 7.2.1 ja p.9.2.2.” 

8.1.8. Muuta EKL näituste eeskirja p 11.4.3 asendades fraasi “tõu päritolumaal 
kasutatavat nimetust” fraasiga “FCI poolt inglise keeles kasutatavat nimetust”. 

 
9. EKL näituste eeskirja lisa 1 “EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate 
rosettide standard” muutmine. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standardi 

muudatused ja täiendused. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. EKL kalenderplaani 
kantud näitustel kasutatavate rosettide standard (lisa 4) avaldatakse EKL kodulehel. 

 
Hääletamine: poolt – 16 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 2  
 
Otsustati: 
9.1. Kinnitada EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standardi 

muudatused ja täiendused. 
9.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
9.3. EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate rosettide standard (lisa 4) avaldatakse 

EKL kodulehel. 
 
10. EKL tõuraamatumääruse p 2.1. täiendamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL tõuraamatumääruse p 2.1. toodud pesakonna registreerimiseks nõutud 

dokumentide loendise „EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest 
teavitamise blankett“. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. Otsus avaldatakse kõigis 
EKL infokanalites. 

 
Hääletamine: poolt – 16 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1  
Otsustati: 
10.1. Lisada EKL tõuraamatumääruse p 2.1. toodud pesakonna registreerimiseks nõutud 

dokumentide loendise „EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest 
teavitamise blankett“. 

10.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
10.3. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 
11. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 “Tõukohased aretuserinõuded” täiendamine. 
 
EKL volinikud nentisid, et nõue aretuserinõuete täitmise kohta enne paaritust peaks kehtima 
läbivalt kõigile tõugudele. 
 
Ettepanek: lähtuvalt Eesti Setterite Klubi taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 3, 

17.01.2013 (protokoll nr 1) lisada iiri punaste setterite aretuserinõuetesse klausel, et 
kõik erinõuded peavad olema täidetud enne paaritust. Otsus jõustub 01.07.2013. 
Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

 
Hääletamine: poolt – 14 
  vastu – 0 
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  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 2  
 
Otsustati: 
11.1. Lähtuvalt Eesti Setterite Klubi taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 3, 17.01.2013 

(protokoll nr 1) lisada iiri punaste setterite aretuserinõuetesse klausel, et kõik erinõuded 
peavad olema täidetud enne paaritust. 

11.2. Otsus jõustub 01.07.2013. 
11.3. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 
12. EKL tõuraamatumääruse lisa 8 “Ühest tõust või tõuvariatsioonist teise üleviimise 
kord” täiendamine.  
 
Ettepanek: kinnitada EKL tõuraamatumääruse lisa 8 „Ühest tõust- või tõuvariatsioonist teise 

üleviimise kord“ täiendused ja parandused. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. EKL 
tõuraamatumääruse lisa 8 avaldatakse EKL kodulehel. 

 
Hääletamine: poolt – 16 
   vastu – 0 
   erapooletu – 1 
   ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
12.1. Kinnitada EKL tõuraamatumääruse lisa 8 „Ühest tõust- või tõuvariatsioonist teise 

üleviimise kord“ täiendused ja parandused. 
12.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
12.3. EKL tõuraamatumääruse lisa 8 avaldatakse EKL kodulehel. 
 
13. Sõnavõtud. 
 
(i) EKL volinike 20.02.2013 erakorraline koosolek. 
 
Tõnis Türk tegi ettepaneku viia EKL volinike 20.02.2012 erakorralise koosoleku hääletus läbi 
elektrooniliselt. 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et elektroonilise hääletuse puhul peavad osalema kõik EKL 
volinikud ning olema ettepanekute poolt. 
 
(ii) Näitusele registreeritud koerte omanike nimekirjade avaldamine enne näitust. 
 
Maret Kärdi informeeris EKL volinikke, et tema tähelepanu juhiti sellele, et näitusel osalevate 
koerte omanike nimekirja eelnev avaldamine on vastuolus EKL näituste eeskirja punktiga 6.9.  
 
Toimus arutelu antud väite üle. Nenditi, et tegemist on eeskirja erineva tõlgendamise 
küsimusega, kuna omanike nimekiri ei sisalda osalevate koerte andmeid. 
 
 
Alar Müürisepp       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


