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EKL VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          29.01.2014 nr 16 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 21.30. 
 
Juhatas: Alar Müürisepp. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Terje Erdmann, Juta Haranen, Ülle Kell, Katri Koitver, Monica Kullarand, 

Reet Lint, Katleen Lukin, Anne Naarits, Iren Naarits, Valentina Pikkov, Sulev 
Puumeister, Aire-Piret Pärn, Katrin Raie. 

Puudusid: Kristin Kerem, Siim Kinnas, Mihhail Knut, Jelena Kruus, Kätlin Kull, Hedi 
kumm, Silvi Kupinskaja, Maret Kärdi, Taimi Leib, Marko Lepasaar, Siret 
Lepasaar, Margit Oja, Leelo Ratas, Erik Samel, Inga Siil, Helina Simberg, 
Urve Tipp, Maire Tõnurist, Tõnis Türk. 

Külalised: Anna Demidova (Eesti Vene Toy Klubi), Carolin Kullarand (EKL 
revisjonikomisjon), Maris Siilmann (EKL juhatuse aseesimees). 

 
PÄEVAKORD: 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
2. Eesti Vene Toy Klubi avaldus tõunimetuse muutmiseks. 
3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
4. EKL põhikirjakomisjoni sõnavõtt. 
5. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 
6. Sõnavõtud. 

 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

 

Maris Siilmann andis ülevaate EKL tegevusest november 2013-jaanuar 2014 (2013. a. 
näituse- ja võistlushooajale tõmmati joon alla detsembri eelviimasel nädalavahetusel. 
21.12.2013 toimusid Jõulushow ning Eesti 2013. a. Juuniorhändlerite Meistrivõistlused. 
Esmakordselt oli võimalik jälgida nii meistrivõistlusi kui ka Jõulushow lõppvõistlusi 
videoülekandena reaalajas. Peale mitmeaastast pausi saab tänu meie liikmete heale lobbytööle 
värske meister Alexandra Daniela Õunap märtsi alguses taaskord Inglismaale Cruftsi 
näitusele Eestit juuniorhändlerite võistlusele esindama sõita. 22.12.2013 toimus ühendüritus 
Gala Show/Aasta Koer 2013 võitjate autasustamine. Üritusega võis igati rahule jääda ning 
hetkel on plaanis jätkata sama formaadi kasutamist. Möödunud aasta oli EKL-le jätkuvalt 
edukas ka majanduslikus mõttes – täpsed aruanded on hetkel küll veel koostamisel, kuid võib 
öelda, et aasta oli edukas). 
 
Toimus arutelu EKL uue tõuraamatumääruse valmimise, EKL 2014. aasta eelarveprojekti 
volinike koosolekule esitamise aja ning EKL juhatuse protokollide üle (väljakuulutatava 
päevakorra detailsus; protokollide kodulehel avaldamise kiirendamine lähtuvalt “inimeste 
huvist saada teada, mis toimus”). EKL volinikud asusid seisukohale, et EKL korralise 
üldkoosoleku hetkel kinnitatud toimumisaeg (16.09.2014) vaid sobivam oleks 
taasiseseisvumispäev 20.08.2014. 
 
2. Eesti Vene Toy Klubi avaldus tõunimetuse muutmiseks. 

 

Toimus arutelu, miks pöördus EKL juhatus keeleabi saamiseks Eesti Keele Instituudi poole. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Vene Toy Klubi avaldus ning kinnitada uueks tõunimetuseks vene 

toy (varasema vene kääbuskoer asemel). Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 

Hääletamine: poolt – 14 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati: 
2.1. Rahuldada Eesti Vene Toy Klubi avaldus ning kinnitada uueks tõunimetuseks vene toy 

(varasema vene kääbuskoer asemel).  
2.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 

3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

 

Alar Müürisepp informeeris EKL volinikke, et lähiriikide kennelliitude esindajatega on 
jätkuvalt jutuks olnud kupeeritud koerte lubamisest “Balti Võitja 2015” näitusele. 
 
EKL volinikud asusid seisukohale, et kupeeritud koertel osalemist keelava reegli osas erandi 
tegemine ei ole enam aktuaalne. 
  
4. EKL põhikirjakomisjoni sõnavõtt. 

 

Alar Müürisepp edastas EKL põhikirjakomisjonis tõstatunud küsimused EKL põhikirja 
võimalike muudatuste ja täienduste kohta ning palus EKL volinike arvamust neis küsimustes: 

- EKL büroo juhataja ja juhatuse esimehe ametikoha ühendamine: asuti seisukohale, et 
see ei vastaks võimude lahususe printsiibile. Toimus arutelu EKL põhikirjas juhatuse 
liikmel büroos töötamise keelu tühistamise üle ning selle üle, kas peaks piirama EKL 
büroo töötajate kandideerimist EKL volinikuks; 

- EKL büroo juhataja ametikoha ümbernimetamine EKL büroo majandusala juhiks: 
nenditi, et büroo juhi töökohustused määratletakse büroo põhimääruses, mitte EKL 
põhikirjas; 

- EKL põhikirjakomisjon tegi ettepaneku tühistada EKL valimiste reglement ning 
määrata volinike/juhatuse liikmete valimise ning tagasikutsumise suunised EKL 
põhikirjaga. Toimus arutelu volinike/juhatuse asendusliikmete valimisest loobumise 
üle; 

- EKL põhikirjakomisjon tegi ettepaneku tühistada EKL allüksuste reglement. Toimus 
aktiivne arutelu (seadusandluses) kasutatava terminoloogia üle (osakond vs organ vs 
allüksus). Nenditi, et kuna EKL korrektse majandamise eest lasub vastutus EKL 
juhatusel, peab allüksuste poolt rahaliste vahendite kasutamine olema allutatud EKL 
juhatuse kontrollile; 

- EKL põhikirjakomisjon tõstatas küsimuse volituste arvu piiramise üle EKL 
üldkoosolekul. Toimus arutelu taolise piirangu vajalikkuse üle: 

Ettepanek: piirata EKL üldkoosolekul ühele inimesele antavate volituste arvu. 

Hääletamine: poolt – 1 

   vastu – 7  

- Toimus arutelu, kas EKL põhikiri peaks täpsemalt sätestama, kes esindab EKL-i 
välisorganisatsioonides ning kas EKL juhatuse esimehe ja EKL volinike koosoleku 
esinduspädevused tuleks täpsemalt reglementeerida: 

Ettepanek: täpsustada EKL põhikirjas, kellel ning millises mahus on õigus EKL-i 

esindada FCI ning teiste kennelorganisatsioonidega suhtlemisel. 

Hääletamine: poolt – 9  
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- EKL põhikirjakomisjon juhtis EKL volinike tähelepanu sellele, et hetkel kehtiva EKL 
põhikirja kohaselt ei kuulu EKL juhatusele (töö)ülesannete andmine EKL volinike 
koosoleku pädevusse. 

Ettepanek: lisada EKL põhikirja punkt, mille alusel saab EKL volinike koosolek anda 

EKL juhatusele (töö)ülesandeid. 

Hääletamine: poolt – 13 

   vastu – 1 

   erapooletu – 0  

- EKL põhikirjakomisjon nentis et praegune EKL põhikirjast tulenev nõue avaldada 
EKL volinike koosoleku kuupäevad vähemalt kuus kuud varem EKL kodulehel, 
muudab EKL volinike töö liialt paindumatuks ning antud punkt tuleks kindlasti üle 
vaadata. 

Ettepanek: tühistada nõue, mille kohaselt tuleb EKL volinike koosolekute kuupäevad 

avaldada vähemalt 6 kuud enne koosoleku toimumist EKL kodulehel. 

Hääletamine: poolt – 12 

   vastu – 0 

   erapooletu – 1  

- EKL põhikirjakomisjon nentis, et käesoleval hetkel kehtivas EKL põhikirjas ei ole 
eraldi välja toodud EKL liikmesorganisatsioonide õigusi ja kohustusi. Toimus arutelu 
vajaduse ja võimaluse üle diferentseerida EKL liikmesorganisatsioone. 

 

5. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 

 

Otsustati: 
5.1. Viia EKL tõuraamatumäärusesse sisse alljärgnevad täiendused ja parandused:  

5.1.1. lisada p 1 lause „Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust“;  
5.1.2. lisada p 1.1.4. „Registrisse EST-xxxxx/Maxx kantakse tõunumbrit omavad 

tõukoerad, kellel kasvataja, tõuühingu, EKL Juhatuse või omaniku arvamuse kohaselt 
on selline viga, mis ei võimalda selle koera kasutamist aretuses (tähekombinatsioon 
MA kaldkriipsu järel näitab, et koer on kantud MITTE-ARETUSEKS registrisse) ja 
kes on kantud FCI täisliikme tõuraamatusse või FCI poolt tunnustatud klubi 
tõuraamatusse või FCI kandidaat- või partnerriikide tõuraamatusse ja kelle 
registreerimistunnistuse „Export Pedigree“ on väljastanud FCI poolt tunnustatud klubi;  

5.1.3. asendada p 1.7.1. fraas „FCI poolt kinnitatud tõukohaste erinõuete“ fraasiga „FCI 
aretuseeskirjas toodud nõuete“;  

5.1.4. muuta p 1.9. sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Kui kutsikas sünnib 
naturaalse nudisabaga, siis peab selle kohta olema loomaarsti tõend, mis on väljastatud 
hiljemalt kümnendal päeval pärast pesakonna sündi“.;  

5.1.5. kustutada p 2 fraas „ning väljastatakse EKL büroost koeraomanikule, kasvatajale 
või volitatud isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel“;  

5.1.6. lisada p 2.2. lause „Kasvataja ei või anda oma samatõulistele kasvandikele 
ühesuguseid nimesid, kui nende sünniaegade vahe ei ole vähemalt 10 aastat“;  

5.1.7. lisada p 2.2. alalõiku „Registreerimisnumber“ alljärgnev lause „MAxx tähed MA 
kaldkriipsu järel näitavad, et koer on kantud mitte-aretuseks registrisse“;  

5.1.8. muuta p 2.2. alalõik „ID-number“ sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt 
„Märgitakse registreerimistunnistusel vastavasse lahtrisse. Kõik koerad peavad olema 
märgistatud. Kõik koerad, kes on sündinud alates 01.01.2014 peavad olema 
märgistatud mikrokiibiga. Kasvataja võib lisaks taotleda igale kutsikale ID-
tätoveeringu numbri. ID-numbri märgib registreerimistunnistusele EKL registripidaja. 
Koera märgistamise meetod peab vastama FCI nõuetele. Imporditud koer peab olema 
märgistatud enne Eestisse sissetoomist mikrokiibiga.“;  

5.1.9. muuta p 2.2. alalõik „Sugupuu“ sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt 
„Märgitakse kolme eelneva põlvkonna ulatuses. Kirja pannakse koera esivanemate 
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nimed, registreerimisnumbrid, ametlike terviseuuringute tulemused, ametlikud tiitlid ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud töökatsete tulemused. Tiitlid CH ja W ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud töökatsete tulemused kantakse lühendina koera nime ette. 
Paberkandjal registreerimistunnistusele kantakse välimikutiitlitest (täis-, juunior- ja 
veteran) ainult riikide tšempionite (CH), C.I.E., C.I.B., EKL poolt korraldatud näituste 
ametlikud tiitlid, riikide võitjate (W), maailmajaovõitja (EUR W, WW) ning Balti 
(BALT) ja Põhjamaade (NORD) võitjatiitlid. Kõik muud ametlikud võitja- ja 
tšempioniitlid kantakse EKL online registrisse“;  

5.1.10. muuta p 2.4. sõnastust, peale mida kõlab see alljärgnevalt „Hilisemaid kandeid 
registreerimistunnistusele tohib teha ainult EKL büroo töötaja või Eesti Vabariigis 
tegevusluba omav veterinaar (koera ID-numbri kanne). Kandeid tehakse ainult 
tõendava dokumendi või kirjaliku avalduse alusel“;  

5.1.11. muuta p 3 sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt „Koera omandust tõendav 
dokumentatsioon peab vastama Võlaõigusseaduse müügilepingu osa käsitlevatele 
nõuetele. Juhul, kui müüakse koer, kellel lasub müügihetkel EKL tõuraamatumääruse 
rikkumine, peab see olema omandiõigust üle andvas lepingus selgelt märgitud“;  

5.1.12. kustutada p 4 lause „Kolmanda pesakonna registreerimise ajaks peab kasvatajal 
olema kinnitatud kennelnimi“;  

5.1.13. lisada p 6 alljärnevad lõigud: „Emast võib ühel innaajal paaritada mitme 
samatõulise isasega. Mitme isasega paaritamise korral tuleb kasvatajal sellest teavitada 
EKL bürood kirjalikult enne paaritust. Pesakonna registreerimisel tuleb koos 
pesakonna registreerimisavaldusega esitada kõigi aretuses kasutatud isaste, emase ja 
kutsikate põlvnemisuuringute tulemused. Põlvnemisuuringud tuleb läbi viia vastavalt 
EKL tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhendile. Sama vanemate 
kombinatsiooni võib aretuses kasutada kuni kolm korda“;  

5.1.14. lisada p 7 lause „teistkordse rikkumise korral kantakse pesakond 
tõuraamaturegistrisse vastavalt EKL juhatuse poolt kinnitatud EKL teenuste 
hinnakirjale ning kogu pesakond kantakse mitte-aretuseks (MA) registrisse“;  

5.1.15. asendada p 7 kasvataja poolt EKL tõuraamatumääruse kolmandat korda rikkumise 
alalõigus fraas „saavad kaheaastase aretuskeelu“ fraasiga „saavad nelja-aastase 
aretuskeelu“;  

5.1.16. kustutada lisa 1 „FCI ringkiri nr 36/1973“, lisa 3 „Pärilike haiguste vastu 
võitlemise programmid“, lisa 4 „Registreerimistunnistused (blanketid)“, lisa 5 
„Paaritust tõendav dokument (blankett)“, lisa 6 „Pesakonna registreerimisavaldus 
(blankett)“;  

5.1.17. lisada EKL tõuraamatumääruse lisakss: lisa 1 „FCI ringkiri nr 4/2012“. 
5.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
5.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning EKL kodulehel. 
 
6. Sõnavõtud. 

 

Sõnavõtte ei registreeritud. 
 
 
Alar Müürisepp       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 




