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EKL VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Tallinn         29.05.2013, nr. 13 
 
Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 21.15 
 
Koosolekust võtsid osa: Terje Erdmann, Juta Haranen, Ülle Kell, Siim Kinnas, Katri Koitver, 
Taimi Leib, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Alar Müürisepp, Anne 
Naarits, Margit Oja, Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn, Katrin Raie, Urve Tipp 
 
Külalised: Liina Vaher (EKL RKK), Astrid Lundava (EKL juhatuse esimees), Raija Raun 
(EKL juhatuse liige), Mare Meldre (EDÜ), Anne-Ly Palits (EYTTÜ), Vilve Roosioks (EKL 
KKK), Katrin Ratt (ELTÜ), Marju Ellik (ELTÜ), Ülle Aaslav-Kaasik (EKL PKKK), Marju 
Ojaste (EFTÜ) 
 
Koosolekut juhataja: Alar Müürisepp 
Koosoleku protokollija: Aire-Piret Pärn 
 
Päevakord:  

1. EKL volinike koosoleku esimehe informatsioon FCI üldkogu ja FCI Euroopa 
sektsiooni koosolekutest. 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
3. EKL 2012. aasta majandusaasta aruanne. 
4. EKL revisjonikomisjoni ettekanne. 
5. EKL-VKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
6. EKL-HRMKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
7. EKL-RKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
8. EKL-KKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
9. EKL-HRMKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
10. EKL-PKKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
11. Tõnis Türki ettepanek EKL koolitusi toetava fondi loomiseks (jätkuv käsitlus). 
12. Tõnis Türki ettepanek EKL allüksuste reglemendi tühistamiseks. 
13. EKL-KKK taotlus sõnakuulelikkuse võistlustel ja eksamitel ALG klassis ja 

klassides 1 ning 2 osalemise eeskirjade kinnitamiseks. 
14. EKL-KKK taotlus koerte sõnakuulelikkuse võistluste ja eksamite korraldamise 

juhendite kinnitamiseks. 
15. EKL-KKK taotlus koerte sõnakuulelikkuse (sk) võistluste / eksamite eeskirjade ja 

juhendite kinnitamiseks. 
16. EKL tõuraamatumääruse p 1.5. ja p 6 täiendamine. 
17. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: (i) 

yorkshire’i terjer, (ii) leonberger. 
18. EKL näituste eeskirja täiendused ja muudatused. 
19. Arutelu EKL, LKF ja LKD vahelise lepingu (Balti lepingu) üle. 
20. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlus EKL juhatuse 6.12/11.12.2012.a otsuse 

osas seisukoha võtmiseks. 
21. Eesti Foksterjerite TÜ taotlus EST V CH tiitli kinnitamiseks foksterjeritele 

töökatse nõude tühistamiseks. 
22. EKL uus tõuraamatumäärus ja selle lisad (projekt). 
23. Sõnavõtud. 
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Alar Müürisepp: Töötame kella 21-ni ja kui siis on näha, et me ei jõua päevakorraga lõpule 
kella 22-ks, jätkame erakorralise koosolekuna 03.07.2013.a. Alustame nendest 
päevakorrapunktidest, millised on külalistega seotud. Päevakorrast välja arvata p.4, kuna 
revisjonikomisjoni esindajat ei ole kohal. On laekunud avaldus HRMKK-lt  (lisa 1)  
EKL tšempionitiitlite statuudi muutmiseks koos palvega võtta see täna päevakorda. 
 
Ettepanek: 
Lisada EKL volinike 26.05.2013 koosoleku päevakorda punkt EKL-HRMKK avaldus EKL 
tšempionitiitlite statuudi täiendamiseks. 
 
Poolt – 16, erapooletu – 1 
 
Teen ettepaneku kinnitada alljärgnev päevakord: 

1. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: (i) 
yorkshire’i terjer, (ii) leonberger. 
2. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlus EKL juhatuse 6.12/11.12.2012.a otsuse 

osas seisukoha võtmiseks. 
3. Eesti Foksterjerite TÜ taotlus EST V CH tiitli kinnitamiseks foksterjeritele 

töökatse nõude tühistamiseks. 
4. EKL-PKKK 2012. aasta tegevuse aruanne 
5. EKL volinike koosoleku esimehe informatsioon FCI üldkogu ja FCI Euroopa 

sektsiooni koosolekutest. 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt 
7. EKL-VKK 2012. aasta tegevuse aruanne 
8. EKL-HRMKK 2012. aasta tegevuse aruanne 
9. EKL-RKK 2012. aasta tegevuse aruanne 
10. EKL-KKK 2012. aasta tegevuse aruanne 
11. EKL 2012. aasta majandusaasta aruanne 
12. EKL-KKK taotlus sõnakuulelikkuse võistlustel ja eksamitel ALG klassis ja 

klassides 1 ning 2 osalemise eeskirjade kinnitamiseks. 
13. EKL-KKK taotlus koerte sõnakuulelikkuse võistluste ja eksamite korraldamise 

juhendite kinnitamiseks. 
14. EKL-KKK taotlus koerte sõnakuulelikkuse (sk) võistluste / eksamite eeskirjade ja 

juhendite kinnitamiseks. 
15. EKL tõuraamatumääruse p 1.5. ja p 6 täiendamine 
16. EKL näituste eeskirja täiendused ja muudatused 
17. EKL uus tõuraamatumäärus ja selle lisad (projekt). 
18. EKL-HRMKK avaldus EKL tšempionitiitlite statuudi täiendamiseks 
 

Poolt – 16, erapooletu – 1 
 
 

1. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: (i) 
yorkshire’i terjer, (ii) leonberger. 

 
Ettepanek: 
1.1. Rahuldada Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus ning kustutada yorkshire’i terjerite 
aretuserinõuetest klassid, kus näitusehinne peab olema saadud. 

1.1.1. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
Poolt -14, vastu - 0, erapooletu – 3 
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1.2.ELTÜ esindaja vastas volinike küsimustele: Koerad, kellede HD uuringu tulemused 
on A või B, on andnud samade tulemustega järglasi. C tulemused on olnud tingitud 
traumadest. Ühingud ei leia, et aretuserinõuded oleksid geenibaasi kitsendavad ning 
alati on võimalik taotleda  halvema HD uuringutulemusega koera kasutamiseks 
aretuses eriluba. 

Ettepanek: 
Rahuldada Eesti Leonbergerite Klubi ja Eesti Leonbergerite TÜ taotlus ning kinnitada 
leonbergerite aretuserinõuded: 

1.2.1. HD uuringud tulemusega A või B,  ED uuringud tulemusega 0 või 1;  
1.2.2. silmauuringud (HC, PRA, RD, entroopium, ektroopium, PHTVL/PHPV) 

tulemusega „leiuta“. Uuringu teostamise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune. 
Paaritushetkel ei või silmauuring olla vanem kui 24 kuud;  

1.2.3. näitusehinne (mõlemal vanemal) a) hinne SP kahelt erinevalt näituselt ja 
kohtunikult. Hinded peavad olema saadud vähemalt 19-kuusena. Üks näitusehinne 
peab olema saadud rahvusvaheliselt- või erinäituselt, b) koer omab EST V CH tiitlit;  

1.2.4. aretuses võib kasutada koeri 24. elukuust;  
1.2.5. emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 10-kuune;  
1.2.6. isasel koeral võib Eestis olla kuni 40 järglast;  
1.2.7. emasel koeral võib Eestis olla kuni neli pesakonda. Viimase paarituse hetkel ei või 

emane koer olla vanem kui 7 aastat;  
1.2.8. aretuseriloa taotlus peab olema eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi 

või Eesti Leonbergerite TÜ-ga. Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele 
ühingule, tuleb avaldajal taotlusest teavitada ka teist ühingut;  

1.2.9. erinõuded peavad olema täidetud enne paaritust. Tõendi pesakonna nõuetele 
vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ;  

      17.2.10. aretuserinõuded kehtivad 01.07.2013-30.06.2018.  
1.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning EKL koduleheküljel. 
 
Poolt – 15, vastu – 1, erapooletu – 1, ei hääleta – 1 
 
 

2. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlus EKL juhatuse 6.12/11.12.2012.a otsuse 
osas seisukoha võtmiseks. 

 
Astrid Lundava selgitas juhatuse otsuse tagamaid – meie ei saa keelata Eestis sündinud 
pesakonna teise riigi tõuraamatusse kandmist, kui selle riigi kennelorganisatsioon on andnud 
selleks oma nõusoleku.  
Katri Koitver: Leian, et juhatus oleks pidanud taunima sellist tegevust ning juhtima kasvataja 
tähelepanu kasvataja-eetikale. 
Siim Kinnas: Volinikel ei ole piisavalt informatsiooni antud teemas seisukoha võtmiseks. 
Juhatus peaks volinikele laiali saatma kogu teemat puudutava dokumentatsiooni ja 
informatsiooni, et saaksime aruteluga jätkata sügisesel volinike koosolekul. 
 
Ettepanek: 
EKL juhatusel edastada EKL volinikele kogu antud teemat puudutav dokumentatsioon. 
Teema käsitlemist jätkatakse KEL volinike 30.10.2013 toimuval koosolekul. 
 
Poolt – 10, vastu – 6, ei hääleta – 1 
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3. Eesti Foksterjerite TÜ taotlus EST V CH tiitli kinnitamiseks foksterjeritele 
töökatse nõude tühistamiseks. 

 
Marju Ojaste: Eesti on ainuke riik, kus foksterjeritel on välimikutšempioni kinnitamiseks 
nõutav jahikatse. Jahti nendega ei peeta, koerte iseloom muutub peale jahikatse sooritamist, 
omanikud ei saa hakkama karvahooldusega, näitustel võidavad selgelt ülemõõdulised koerad, 
inimesed kulutavad asjatult raha ja aega jahikatsete sooritamiseks, kuna koerad ei mahu urgu. 
 
Toimus arutelu, kus märgiti ära, et tõuühing peaks korraldama kohtunikele tõualaseid 
koolitusi ning tehti tõuühingule ettepanek koostada foksterjeritele aretuserinõuded, millega 
saaks määratleda vastavalt Soome eeskujule lisaks välimikutšempionile ka töötšempioni tiitli. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Foksterjerite TÜ taotlus EST V CH tiitli kinnitamiseks 
foksterjeritele töökatse nõude tühistamiseks. 
 
Poolt – 0, vastu – 16, ei hääleta – 1 
 

4. EKL-PKKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
 
Võtta PKKK 2012.a. tegevusaruanne teadmiseks ning teha PKKK-le ülesandeks töötada välja 
põhjamaiste kelgukoerte võistluskate lühend. 
 
Poolt – 17 
 

5. EKL volinike koosoleku esimehe informatsioon FCI üldkogu ja FCI Euroopa 
sektsiooni koosolekutest. 

 
Alar Müürisepp andis põhjaliku ülevaate Budapestis toimunud FCI Euroopa sektsiooni 
üldkoosolekul ja FCI peaassambleel toimunust koos valmistulemustega. Kinnitati 
aastaaruanne ja otsustati, et FCI-ga seonduvaid makseid liikmesorganisatsioonidele ei tõsteta. 
Juhiti kohtunike tähelepanu, et hindamisel tuleks arvestada koerte tervist ning rõhutati, et 
kohtunikke tuleb pidevalt koolitada. Nenditi, et koerte terviseprobleeme tuleb vähendada 
õigete aretusvalikute tegemise teel, mitte lihtsalt tõud nn. ära lõpetada. Tõsine arutelu toimus 
mitme erineva maa sertide jagamise üle ühel näitusel. Seni on FCI olnud seisukohal, et sertide 
jagamine ei puuduta FCI-d, kuid vastavalt hääletustulemustele (selliste näituste keelamise 
poolt 41 liikmesriiki, vastu 17) tuleb FCI-l sellega tegelema hakata. Näiteks Venemaa on 
keeldunud sellistel näitustel saadud tiitleid tunnustamast. 
WW näituste kinnitamine – 2017 Equador, 2018 Amsterdam. 
EKL peab ennast rohkem  rahvusvaheliselt  näitama – osalema suurematel näituste-üritustel, 
kindlasti naabrite juures, kuid miks mitte ka kaugemal. Ja delegatsioonid peaksid olema 
suuremad kui 1-2 inimest. 
 

6.  EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
 

Astrid Lundava andis ülevaate EKL tegevusest (lisa 2). Toimus arutelu käibemaksukohusluse 
üle, sest maksustava käibe suurus ületab 16 000 euro piirnormi aastas. Seoses büroo juhataja 
pika-ajalise haiguslehel viibimisega on EKL juhatuse esimees asendanud EKL büroo juhatajat 
ning pöördus volinike koosoleku poole taotlusega talle tehtud töö eest tasu maksmiseks. 
 
Otsustati: välja maksta Astrid Lundavale EKL büroo juhataja asendamise eest 75% büroo 
juhataja brutotöötasust 
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Poolt – 16, ei hääletanud – 1 
 

7. EKL-VKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
 
Võtta EKL-VKK 2012.aasta tegevusaruanne teadmiseks. 
 

8. EKL-HRMKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
 

Võtta EKL-HRMKK 2012.a. tegevusaruanne teadmiseks. 
 

9. EKL-RKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
Võtta EKL-RKK 2012.a. tegevusaruanne teadmiseks. 
 

10. EKL-KKK 2012. aasta tegevuse aruanne. 
 
Võtta EKL-KKK 2012.a. tegevusaruanne teadmiseks. 
 

11. EKL 2012. aasta majandusaasta aruanne 
 
Kinnitada EKL 2012.a. majandusaasta aruanne. 
 
Poolt – 16, ei hääleta – 1 
 

12.- 14. EKL-KKK taotlused sõnakuulelikkuse võistlustel ja eksamitel ALG klassis 
ja klassides 1 ning 2 osalemise eeskirjade,  koerte sõnakuulelikkuse võistluste ja 
eksamite korraldamise juhendite ja koerte sõnakuulelikkuse (sk) võistluste / 
eksamite eeskirjade ja juhendite kinnitamiseks. 

 
Volinike koosoleku liikmed juhtisid tähelepanu ebatäpsustele sõnastuses, mis esinevad kõigis 
kolmes dokumendis (Üldised eeskirja p.3.2,  Võistluste ja eksamite korraldamise juhend p.15, 
SK võistluste/eksamite juhend p.3.4). 
 
Ettepanek: saata kõik 3 dokumenti tagasi EKL-KKK-le täpsustuste ja paranduste 
sisseviimiseks. 
 
Poolt – 17 
 

15. EKL tõuraamatumääruse p 1.5. ja p 6 täiendamine. 
 

Seoses uue tõuraamatumääruse valmimise venimisega (projekt on alles seekord volinike 
koosoleku liikmetele laiali saadetud) on vajalik pidevalt täiendada praegu kehtivat 
tõuraamatumäärust, et EKL suudaks säilita ja hallata eelnevalt juhatuse esimehe aruandes 
välja toodud probleeme. 
 
Ettepanek: 
Lisada EKL tõuraamatumääruse punkti 1.5. alljärgnev lause:„ Välisriigist Eestisse üle toodud 
kennelnimega kasvataja peab kolme aasta vältel alates kennelnime Eestis registreerimisest 
teavitama  EKL bürood pesakonna sünnist kirjalikult seitsme päeva jooksul peale selle 
sündimist“. 
 Poolt – 13, vastu – 1, ei hääleta – 3 
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Lisada EKL tõuraamatumääruse punkti 6 alljärgnev lause:“ Erinevaid tõuge ja tõuvariatsioone 
võib ristata lähtuvalt FCI ringkirjast nr 4/2012 (09.01.2012). Enne paaritust tuleb sellest 
kirjalikult teavitada EKL bürood ning (selle olemasolul) tõuorganisatsiooni“. 
Poolt – 16, ei hääleta – 1 
 
Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 

16. EKL näituste eeskirja täiendused ja muudatused. 
 

Juhatuse esimees Astrid Lundava selgitas, miks on vajalikud käesolevad parandused EKL 
Näituste eeskirja sisse viia. 
 
Ettepanek: 

16.1 Lisada EKL näituste eeskirja p 15.7.“EKL juhatusel on õigus tagant järele tühistada 
koera näitusel saavutatud tulemused, kui selgub, et antud koeral ei olnud õigust sellel 
näitusel osaleda“; Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

Poolt – 13, vastu – 1, ei hääleta – 3 
 
Ettepanek: 

16.2.1. muuta p 10.11.2. sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt:“Igale koerterühmale 
tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta võib omistada 
ERIAUHINNA.“;  

16.2.2.. kustutada p 10.11.3;  
16.2.3.. muuta p 10.11.4 (uus punkt 10.11.3). sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt 

„Esimeseks tulnud rühm, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb 
näituse parima kasvatajaklassi võistlusel;  

16.2.4.. muuta p 10.12.2. sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt:“Igale 
koerterühmale tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta 
võib omistada ERIAUHINNA.“;  

16.2.5.. kustutada p 10.12.3;  
16.2.6.. muuta p 10.12.4 (uus punkt 10.12.3). sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt 

„Esimeseks tulnud rühm, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb 
näituse parima järglasteklassi võistlusel;  

16.2.7.. muuta p 10.13.2. sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt:“Igale 
koerterühmale tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta 
võib omistada ERIAUHINNA.“;  

16.2.8.. kustutada p 10.11.3;  
16.2.9. muuta p 10.13.4 (uus punkt 10.13.3). sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt 

„Esimeseks tulnud paar, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb 
näituse parima paari võistlusel. 

16.3. Otsus jõustub alates 01.07.2013 
 
Poolt - 17 
 

17. EKL uus tõuraamatumäärus ja selle lisad (projekt). 
 

Toimus arutelu uue tõuraamatumääruse projekti üle. Tõnis Türk, Valentina Pikkov ja Raija 
Raun on esitanud uue „Kennelnime määruse“ projekti. Volinikud tõdesid, et tegelikkuses on 
kennelnime määrus tõuraamatumääruse lisa (uues TRM projektis märgitud lisana nr. 3). 
Kahjuks on uue tõuraamatumääruse valmimine võtnud praeguseks aega juba 4 aastat ning 
sellises tempos ei saagi see valmis. 
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Otsustati: luua volinike koosoleku liikmetest töörühm, kes töötab praeguse projekti läbi, 
arvestab praeguseks laekunud ettepanekuid ning esitab volinike koosoleku liikmetele 
võimalikult kiiresti täienduste ja parandustega tõuraamatumääruse projekti erakorraliseks 
koosolekuks 03.07.2013.  Töörühma liikmeteks on Siret Lepasaar, Katleen Lukin, Katri 
Koitver, Valentina Pikkov ja Aire-Piret Pärn 
 
Poolt – 15, ei hääleta – 2 
 

18. EKL-HRMKK avaldus (lisa 3) EKL tšempionitiitlite statuudi p.7.3 muutmiseks. 
 

Ettepanek: sõnastada EKL tšempionitiitlite statuudi p.3. alljärgnevalt: 
„Koerad, kes ei võistle Eestis väljastatud võistlusraamatuga ja kellele onjuba omistatud FCI 
liikmesriigi hurtade maastikujooksu võistluste tšempioni või FCI poolt tunnustatud maa 
hurtade maastikujooksu võistluste tšempioni tiitel, vajavad EST M CH tiitli saamiseks ühte 
SERT-i“. 
Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
Poolt – 15, ei hääleta – 2 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Alar Müürisepp 
 
 
Koosoleku protokollija    Aire-Piret Pärn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




