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EKL VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn         26.03.2013 nr 12 
 
Algus kell 18.10, lõpp kell 20.50. 
 
Juhatas: Alar Müürisepp. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Terje Erdmann, Juta  Haranen, Ülle Kell, Kristin Kerem, Mihhail Knut, Katri 

Koitver, Jelena Kruus, Kätlin Kull, Monica Kullarand, Hedi Kumm, Maret 
Kärdi, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Anne 
Naarits, Iren Naarits, Margit Oja, Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn, Katrin 
Raie, Erik Samel, Inga Siil, Helina Simberg, Urve Tipp, Maire Tõnurist, Tõnis 
Türk. 

Külalised: Mare Meldre (Eesti Dobermanniühing), Eve Roossaar, Tarmo Roossaar, Liina 
Vaher (EKL-RKK), Sirje Veiman. 

 
PÄEVAKORD: 
1. LKF-i ja LKD poolt EKL-le saadetud pöördumise arutamine ning sellest lähtuvate otsuste 
langetamine. 
 
Toimus arutelu, milliseid otsuseid EKL volinike 26.03.2013 koosolekul on võimalik vastu 

võtta. Nenditi, et EKL näituste eeskirja muudatusi antud koosolekul teha ei saa ning 

keskendutakse 02.03.2013 näitusel toimunule ning Balti lepingu jätkamisele-mittejätkamisele. 
 

1. LKF-i ja LKD poolt EKL-le saadetud pöördumise arutamine ning sellest lähtuvate 

otsuste langetamine. 

 
Toimus arutelu LKF-i ja LKD poolt 06.03.2013 lähetatud kirja (lisa 1) üle. Tõdeti, et LKF-i ja 
LKD poolt saadetud kirjast ei ole võimalik aru saada, konkreetselt millised Balti lepingu 
sätteid EKL nende meelest rikkunud on. 
 
Toimus arutelu kupeeritud koerte näitustel osalemise keelu üle. Nenditi, EKL lähtub oma 
näituste eeskirjas võrdse kohtlemise põhimõttest. Kõigis kolmes Balti riigis on kupeerimine 
keelatud – kuna alates 01.01.2006 Eestis sündinud kupeeritud koerad näitustel osaleda ei saa, 
siis ei ole millegagi põhjendatud ka Läti ja/või Leedu kupeeritud koerte näitusele lubamine. 
EKL kalenderplaani kantud näituste korraldajad peavad oma tegevuses lähtuma EKL näituste 
eeskirjast. 
Sedastati, et isegi FCI-l ei ole õnnestunud koostada täiesti usaldusväärset nimekirja, millistes 
riikides ning mis ajast on kupeerimine keelatud. Eelnevast tulenevalt on näituse korraldajatel 
keeruline kontrollida, milliste riikide kupeeritud koerad näitusel osaleda ei saa. Kaaluti 
võimalust kehtestada edaspidi näitusekeeld kõigile alates 01.07.2013 sündinud kupeeritud 
koertele. 
 
Toimus arutelu Balti lepingu ning selle jätkamise üle. EKL volinike koosolek asus 
seisukohale, et Eesti on Balti lepingu jätkamisest huvitatud. Nenditi, et tekkinud olukorra 
lahendamisel tuleb lähtuda eelkõige Balti lepingu § 26 sätestatud korrast, mille kohaselt 
lahkhelide tekkimisel moodustavad lepingupartnerid erimeelsuste lahendamiseks ühise 
komisjoni. 
 
EKL volinikud nentisid, et EKL-le sobib Balti leping praegusel kujul, kuid kui LKF ja LKD 
soovivad lepingut muuta, on EKL valmis alustama vastavasisulisi läbirääkimisi. Balti lepingu 
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hetkel kehtiv versioon on sõlmitud 2007. aastal – sellest ajast alates on muutunud kõigi kolme 
riigi seadused ja eeskirjad ning eelnevast tulenevalt oleks tõenäoliselt mõttekas Balti lepingut 
kaasajastada. Enne lepingu muutmist sooviks EKL siiski teada, milliste Balti lepingu punktide 
vastu EKL on LKF-i ja LKD meelest eksinud – Balti lepingu kohaselt aktsepteerivad kõik 
osapooled teiste riikide näituste eeskirju ning seega on näituste eeskirja muutmine EKL 
siseasi, mida ei pea LKF-i ja LKD-ga kooskõlastama. Otsustati teha LKF-ile ja LKD-le 
ettepanek kohtuda Tallinnas ning arutada tekkinud situatsiooni lähtuvalt Balti lepingus 
sätestatud korrale. 
 
Ettepanek: moodustada EKL töörühm koosseisus Alar Müürisepp, Kristin Kerem, Maret 

Kärdi, Valentina Pikkov ja Katrin Raie. Töörühm koostab LKF-i ja LKD kirjale 

vastuse lähtuvalt EKL volinike 26.03.2013 koosolekul võetud seisukohtadest ning 

esindab EKL-i läbirääkimistes LKF-i ja LKD-ga. 

 

Hääletamine: poolt – 24 

  vastu – 0 

  erapooletu – 2 

 

Otsustati: 
1.1. Moodustada EKL töörühm koosseisus Alar Müürisepp, Kristin Kerem, Maret Kärdi, 

Valentina Pikkov ja Katrin Raie.  
1.2. Töörühm koostab LKF-i ja LKD kirjale vastuse lähtuvalt EKL volinike 26.03.2013 

koosolekul võetud seisukohtadest ning esindab EKL-i läbirääkimistes LKF-i ja LKD-ga. 
  
 
Alar Müürisepp      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 




