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EKL VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          25.01.2012 nr 3 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 22.15. 
 
Juhatas: Alar Müürisepp. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Juta Haranen, Jekaterina Kantijevaskaja, Ülle Kell, Siim 

Kinnas, Mihhail Knut, Katri Koitver, Kalvo Kriisk, Jelena Kruus, Monica 
Kullarand, Silvi Kupinskaja. Maret Kärdi, Marko Lepasaar, Reet Lint, Katleen 
Lukin, Astrid Lundava, Anne Naarits, Iren Naarits, Valentina Pikkov, Aire-
Piret Pärn, Katrin Raie, Erik Samel, Inga Siil, Maris Siilmann, Urve Tipp, 
Tõnis Türk. 

Puudusid: Kätlin Kull, Hedi Kumm, Siret Lepasaar, Leelo Ratas, Raija Raun, Helina 
Simberg. 

Külalised: Kristin Kerem (EKL juhatuse esimees), Helle Kärdi (EKL juhatuse 
aseesimees), Janne Orro (EKL aretustoimkond), Vilve Roosioks (EKL-KKK 
esimehe kt), Piret Rosumovski (EKL juhatus), Anne Sume (EKL-VKK 
esimees), Liina Vaher (EKL-RKK sekretär). 

 
PÄEVAKORD: 
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1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
2. EKL 2012.a. eelarve arutamine. 
3. Tõnis Türgi järelpärimine EKL juhatusele EKL uute näituste eeskirja väljatöötava 

komisjoni senise tegevuse kohta. 
4. Tõnis Türgi järelpärimine EKL juhatusele 2011. aastal toimunud välislähetuste kohta. 
5. Aire-Piret Pärna järelpärimine EKL juhatusele seoses sularahamaksete vastuvõtmisest 

keeldumisega. 
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13. Kristi Ludvigi märgukiri düsplaasiauuringute hindamise kohta. 
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15. EKL allüksuste poolt esitatavate normatiivdokumentide kinnitamise korra arutamine. 
16. EKL-KKK taotlus SK rahvusvahelise eeskirja ja rahvusliku eeskirja EVÕI klassi 

kinnitamiseks. 
17. Sõnavõtud. 

 
A. Administratiivsed küsimused. 
 
(i) EKL volinike koosoleku 25.01.2012 koosoleku protokollija ja häältelugeja. 
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EKL volinike 25.01.2012 koosoleku protokollijaks valiti Elo Lindi ning häältelugejaks 
Katleen Lukin. 
 
Toimus arutelu koosoleku reglemendi kinnitamise vajalikkuse üle. Nenditi, et sõnavõtud 
võiksid jääda 5 minuti piiresse; vajadusel pikendab koosoleku juhataja sõnavõtuks ette nähtud 
aega. 
 
(ii) EKL volinike 25.01.2012 koosoleku päevakord. 
 
Toimus arutelu EKL volinike 25.01.2012 koosoleku päevakorra üle. 
 
Ettepanek: käsitleda EKL volinike koosoleku päevakorra p 2 „EKL 2012. aasta eelarve 

arutamine“. 
Hääletamine: poolt – 15 
  vastu – 2 
  erapooletu 7 
  ei osalenud – 3 
 
Ettepanek: käsitleda päevakorra p 6, 12, 13, 14 pärast punkti „EKL 2012. aasta eelarve 

arutamine“. 
Hääletamine: poolt – 24 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 3 
 
Ettepanek: lisada EKL volinike 24.01.2012 koosoleku päevakorda punkt „EKL-KKK taotlus 

SK rahvusvahelise eeskirja ja rahvusliku eeskirja EVÕI klassi kinnitamiseks“. 
Hääletamine: poolt – 24 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 3 
 
Otsustati: 
A. EKL volinike 25.01.2012 koosoleku protokollija on Elo Lindi, häältelugeja on Katleen 

Lukin. 
B.  Käsitleda EKL volinike koosoleku päevakorra p 2 „EKL 2012. aasta eelarve arutamine“. 
C. Käsitleda päevakorra p 6, 12, 13, 14 pärast punkti „EKL 2012. aasta eelarve arutamine“. 
D. Lisada EKL volinike 24.01.2012 koosoleku päevakorda punkt „EKL-KKK taotlus SK 

rahvusvahelise eeskirja ja rahvusliku eeskirja EVÕI klassi kinnitamiseks“. 
 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
 
Kristin Kerem andis ülevaate EKL juhatuse tegevusest november 2011–jaanuar 2012 
(vaadatud üle büroo töökorraldus, võimalike vajalike muudatustega tegeletakse peale audiitori 
aruande saamist; sularahamaksed EKL büroos peatatud kuni audiitor on teinud omapoolsed 
ettepanekud; EKL juhatus korraldas 2011. aasta jõulushow ning aasta edukaimate koerte 
konkursside võitjate autasustamise ühise üritusena; näituste korraldamiseks on sõlmitud 
lepingud Kalevi Keskstaadioniga ning AS Optimeriga; 2011. aasta eelarve täitmine oli 
edukas). 
 
Toimus arutelu EKL volinike koosolekule tööfoorumi loomise ning EKL juhtorganite poolt 
loodud komisjonide tegevuse ja nende tagasikutsumise üle. 
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2. EKL 2012.a. eelarve arutamine. 
 
Kristin Kerem andis ülevaate EKL 2012. aasta eelarve projektist ning EKL 2011. aasta 
eelarve täitmisest (lisa 1). 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse liikmetega juhatuse liikme lepingu sõlmimise ning juhatuse 
liikmete võimaliku kuluhüvitise suuruse üle. Nenditi, et enne otsuse langetamist peaks juhatus 
esitama antud küsimuses omapoolsed ettepanekud. Otsustati jätkata teema arutelu mais 2012 
toimuval EKL volinike koosolekul. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL 2012. aasta eelarve suuruses tulud – 408 000 EUR, kulud – 

396 000 EUR. 
 
Hääletamine: poolt – 24 
  vastu – 1 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
2.1. Kinnitada EKL 2012. aasta eelarve suuruses tulud – 408 000 EUR. kulud – 396 000 EUR. 
 
3. Tõnis Türgi järelpärimine EKL juhatusele EKL uute näituste eeskirja väljatöötava 
komisjoni senise tegevuse kohta. 
 
Toimus arutelu EKL uute näituste eeskirjade töörühma senise tegevuse üle (koostatud mitu 
projekti; neist esimene EKL nõukogu poolt tagasi lükatud 25.11.2009; praegu 
kooskõlastusringil oleva projekti aluseks 1993. aastal kehtinud EKL näituste eeskiri, millele 
lisatakse juunior- ning veteranklassi sertifikaat; planeeritult peaks uus eeskirja projekt jõudma 
tutvumiseks EKL volinike koosolekule maiks 2012). 
 
Tõnis Türk tänas järelepärimisele antud vastuse eest. 
 
4. Tõnis Türgi järelpärimine EKL juhatusele 2011. aastal toimunud välislähetuste 
kohta. 
 
Kristin Kerem andis ülevaate 2011. aasta lähetuskuludest (lisa 2) ning FCI töökomisjonide 
delegaatide aruannetest (lisad 3-5). 
 
Toimus arutelu aruandluskorra üle (kellele on delegaadid aruandluskohuslased). Nenditi, et 
tulevikus tuleks koostada aruandluse reegleid täpsemalt sätestav reglement. 
 
Tõnis Türk tänas järelepärimisele antud vastuse eest. 
 
5. Aire-Piret Pärna järelpärimine EKL juhatusele seoses sularahamaksete 
vastuvõtmisest keeldumisega. 
 
Toimus arutelu EKL büroos sularahamaksete keelustamise mõttekuse, EKL büroos kasutusel 
oleva raamatupidamisprogrammi ning Tarbijakaitseameti (TKA) märgukirja üle. 
 
Piret Rosumovski teavitas EKL volinike koosolekut, et EKL-le ettekirjutuse tegemisega on 
TKA läinud vastuolusse oma põhimääruse § 14.3-ga, ning sellest tulenevalt ei ole ettekirjutus 
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EKL-le kohustuslik (liikmed võivad omavahel sõlmida kokkulepped, sh. maksevahendite 
aktsepteerimise-mitteaktsepteerimise osas). 
 
Vaheaeg 19.35 – 19.50. 
 
6. EKL nõukogu poolt loodud EKL teadusnõukogu ümberformeerimine EKL 
allüksuseks. 
 
Toimus arutelu EKL teadusnõukogu ning EKL aretustoimkonna funktsioonide ning nende 
võimaliku kattumise üle. Nenditi, et enne lõpliku otsuse tegemist on vajalik analüüsida 
mõlema üksuse tegevust ja luua vajadusel uue allüksuse põhimäärus. 
 
Ettepanek: luua komisjon valmistamaks ette EKL teadusnõukogu ning EKL aretustoimkonna 

võimalikuks ümberformeerimiseks ühtseks EKL allüksuseks. 
 
Hääletamine: poolt – 26 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
6.1. Luua komisjon valmistamaks ette EKL teadusnõukogu ning EKL aretustoimkonna 

võimalikuks ümberformeerimiseks ühtseks EKL allüksuseks. 
 
7. EKL välimikukohtunike kogu 2011. a. tegevusaruanne. 
 
Anne Sume: andis ülevaate EKL-VKK tegevusest aastal 2011 (lisa 6). 
 
8. EKL ringikorraldajate kogu 2011. a. tegevusaruanne. 
 
Liina Vaher: andis ülevaate EKL-RKK tegevusest aastal 2011 (lisa 7). 
 
9. EKL koerte koolitust koordineeriva kogu 2011. a. tegevusaruanne. 
 
Vilve Roosioks: andis ülevaate EKL-KKK tegevusest aastal 2011 (lisa 8). 
 
10. EKL hurtade raja- ja maastikujooksu kohtunike kogu 2011.a. tegevusaruanne. 
 
Kristin Kerem: luges ette EKL-HRMKK 2011. aasta tegevuse lühiülevaate (abistatud Läti 
Hurtade Liitu hurdajooksueeskirjade väljatöötamisel; 15.-17.07.2011 osaleti Soome Hurtade 
Liidu ümarlaual; 2012. aastaks on kavandatud maastikujooksukohtunike koolitus ning 
hurdajooksude toimkonnaliikmete koolitus). 
 
11. EKL volinike koosoleku komisjonide loomine ja nendesse ning EKL juhatuse poolt 
loodud komisjonidesse liikmete valimine. 
 
Toimus arutelu EKL volinike koosoleku võimalike komisjonide ning nende liikmete üle. 
 
Ettepanek: valida komisjoni, mis  valmistab ette EKL teadusnõukogu ning EKL 

aretustoimkonna võimaliku ümberformeerimise ühtseks EKL allüksuseks, liikmeteks 
Ülle Kell, Kristin Kerem, Aire-Piret Pärn, Janne Orro, Alar Müürisepp. 

Hääletamine: poolt – 24 
  vastu – 0 
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  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 1 
Ettepanek: lisada EKL põhikirjakomisjoni alljärgnevad liikmed: Siim Kinnas, Sulev 

Puumeister, Tõnis Türk. 
Hääletamine: poolt – 19 
  vastu – 0 
  erapooletu – 7 
  ei osalenud – 1 
 
Ettepanek: moodustada EKL välisasjade töörühm. 
Hääletamine: poolt – 13 
  vastu – 2 
  erapooletu – 9 
  ei osalenud – 3 
 
Ettepanek: moodustada EKL büroo ning IT töörühm. 
Hääletamine: poolt – 12 
  vastu – 9 
  erapooletu – 3 
  ei osalenud – 3 
 
Ettepanek: moodustada EKL jahikoerte temaatikaga tegelev töörühm. 
Hääletamine: poolt – 16 
  vastu – 0 
  erapooletu – 7 
  ei osalenud - 4 
 
Ettepanek: valida EKL jahikoerte temaatika töörühma liikmeteks Jaana Aadamsoo ja Katrin 

Raie. 
Hääletamine: poolt – 22 
  vastu – 0 
  erapooletu – 4 
  ei osalenud 1 
 
Otsustati: 
11.1. Valida komisjoni, mis  valmistab ette EKL teadusnõukogu ning EKL aretustoimkonna 

võimaliku ümberformeerimise ühtseks EKL allüksuseks, liikmeteks Ülle Kell, Kristin 
Kerem, Aire-Piret Pärn, Janne Orro, Alar Müürisepp. 

11.2. Lisada EKL põhikirjakomisjoni alljärgnevad liikmed: Siim Kinnas, Sulev Puumeister, 
Tõnis Türk. 

11.3. Moodustada EKL jahikoerte temaatikaga tegelev töörühm. 
11.3.1. Valida EKL jahikoerte temaatika töörühma liikmeteks Jaana Aadamsoo ja Katrin 

Raie. 
 
12.  EKL tõuraamatumääruse lisa 2 "tõukohased aretuserinõuded" täiendamine. 
 
(i) taksid (148). 
 
Toimus arutelu Eesti Takside TÜ taotluse üle taksidele aretuserinõuete kinnitamiseks. EKL 
teadusnõukogu ei ole taotlust toetanud. EKL juhatus on Eesti Takside TÜ taotluse rahuldanud 
ning EKL volinike koosolekule kinnitamiseks edastanud. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus ning kinnitada takside (148) aretuserinõuded. 
Hääletamine: poolt – 9 
  vastu – 7 
  erapooletu – 10 
  ei osalenud – 1 
 
(ii) saksa lambakoerad (166). 
 
Toimus arutelu Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotluse üle saksa lambakoerte 
aretuserinõuete pikendamiseks viie aasta võrra. EKL teadusnõukogu ja EKL aretustoimkond 
ei toeta automaatset pikendamist, vaid soovivad seni kehtinud erinõuete tulemuste analüüsi. 
EKL juhatus on ESLÜ taotluse rahuldanud ning edastanud selle EKL volinike koosolekule 
kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: pikendada saksa lambakoerte (166) aretuserinõuete kehtivust kuni 30.06.2012.  
Hääletamine: poolt – 20 
  vastu – 0 
  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 5 
 
(iii) chihuahuad (218). 
 
Toimus arutelu Eesti Chihuahua Klubi ja Chihuahua TÜ taotluse üle chihuahuade 
aretuserinõuete kinnitamiseks. EKL teadusnõukogu on taotlust toetanud, EKL aretustoimkond 
on taotlust toetanud reservatsioonidega. EKL juhatus on Eesti Chihuahua Klubi ja Chihuahua 
TÜ taotluse rahuldanud ning edastanud selle EKL volinike koosolekule kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Chihuahua Klubi ning Chihuahua TÜ taotlus ning kinnitada 
chihuahua (218) aretuserinõuded. 
Hääletamine: poolt – 9 
  vastu – 4 
  erapooletu – 12 
  ei osalenud – 2 
 
 
(iv) cavalier king charles spanjelid (136). 
 
Toimus arutelu Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ taotluse üle cavalier king charlesi 
spanjelite aretuserinõuete kinnitamiseks. EKL teadusnõukogu ja EKL aretustoimkond on 
taotlust toetanud. EKL juhatus on Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ taotluse 
rahuldanud ning edastanud selle kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Ettepanek: lähtuvalt Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ ja Eesti Spanjeliühingu 

taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 4, 05.01.2012 (protokoll nr 1) kinnitada 
cavalier king charles spanjelite aretuserinõuded: (i) südameuuring. Esimene uuring 
teostatakse kui koer on vähemalt 12-kuune. Kuulamise teel teostatud uuring kehtib 12 
kuud, ultrahelis teostatud uuring kehtib 24 kuud. Uuring, mis on teostatud enne 
01.03.2011 kehtib ka juhul, kui see on teostatud alla 12-kuusele isasele; (ii) 
silmauuring. Esimene uuring teostatakse kui koer on vähemalt 12-kuune ja seejärel 
kordusuuringud kolmeaastaste intervallidega. Uuring, mis on teostatud enne 
01.03.2011 kehtib ka juhul, kui see on teostatud alla 12-kuusele isasele; (iii) 
põlveuuring. Uuring teostatakse alates 12. elukuust. Põlveuuringut ei ole vaja korrata. 
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Uuring, mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul, kui see on teostatud alla 
12-kuusele isasele. Kõik uuringud peavad olema teostatud enne paaritust. Erinõuded 
kehtivad 01.07.2012-30.06.2017. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 22 
  vastu – 1 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 4 
 
Otsustati: 
12.1. Mitte rahuldada Eesti Takside TÜ taotlust takside (148) aretuserinõuete kinnitamiseks. 
12.2. Pikendada saksa lambakoerte (166) aretuserinõuete kehtivust kuni 30.06.2012. 
12.3. Mitte rahuldada Eesti Chihuahua Klubi ja Chihuahua TÜ taotlust chihuahua (218) 

aretuserinõute kinnitamiseks. 
12.4. Lähtuvalt Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ ja Eesti Spanjeliühingu taotlusest 

ning EKL juhatuse otsusest nr 4, 05.01.2012 (protokoll nr 1) kinnitada cavalier king 
charles spanjelite aretuserinõuded: 
12.4.1. südameuuring: esimene uuring teostatakse kui koer on vähemalt 12-kuune. 

Kuulamise teel teostatud uuring kehtib 12 kuud, ultrahelis teostatud uuring kehtib 24 
kuud. Uuring, mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul, kui see on teostatud 
alla 12-kuusele isasele. 

12.4.2. silmauuring: esimene uuring teostatakse kui koer on vähemalt 12-kuune ja seejärel 
kordusuuringud kolmeaastaste intervallidega. Uuring, mis on teostatud enne 
01.03.2011 kehtib ka juhul, kui see on teostatud alla 12-kuusele isasele; 

12.4.3. põlveuuring: uuring teostatakse alates 12. elukuust. Põlveuuringut ei ole vaja 
korrata. Uuring, mis on teostatud enne 01.03.2011 kehtib ka juhul, kui see on teostatud 
alla 12-kuusele isasele. 

12.4.4. Kõik uuringud peavad olema teostatud enne paaritust.  
12.4.5. Erinõuded kehtivad 01.07.2012-30.06.2017.  
12.4.6. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

 
13. Kristi Ludvigi märgukiri düsplaasiauuringute hindamise kohta. 
 
Toimus arutelu Kersti Ludvigi märgukirja üle ning selle üle, millise organi pädevusse taolise 
märgukirja menetlemine kuulub. 
 
Ettepanek: tagastada Kersti Ludvigi märgukiri lahendamiseks EKL juhatusele. 
 
Hääletamine: poolt – 17 
  vastu – 0 
  erapooletu – 4 
  ei osalenud – 6  
 
Otsustati: 
13.1. Tagastada Kersti Ludvigi märgukiri lahendamiseks EKL juhatusele. 
 
14. 2015. aastal Eestis Hurtade Maastikujooksu Euroopa Meistrivõistluste 

korraldamine. 
 
Iren Naarits andis lühiülevaate võimalusest korraldada 2015. aasta FCI Hurtade 
Maastikujooksu Meistrivõistluste EM Eestis (üritus korraldatakse koostöös Soome Hurtade 
Liiduga, täpsemad läbirääkimised võimaliku koostöö ulatuse ja sisu üle algavad mais 2012). 
 



EKL volinike koosolek 25.01.2012 

 8

Toimus arutelu FCI meistrivõistluste taotlemise kooskõlastamise üle EKL-ga. 
 
Nenditi, et FCI hurtade maastikujooksu EM on suurüritus, mille edukas korraldamine tuleks 
Eesti mainele kindlasti kasuks.  
 
Ettepanek: olles ära kuulanud Iren Naaritsa ülevaate, asuda Eestis 2015. aastal FCI hurtade 

maastikujooksu EM-i korraldamise osas toetavale seisukohale. 
 
Hääletamine: poolt – 19 
  vastu – 1 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 6 
 
Otsustati; 
14.1. Olles ära kuulanud Iren Naaritsa ülevaate, asuda Eestis 2015. aastal FCI hurtade 

maastikujooksu EM-i korraldamise osas toetavale seisukohale. 
 
15. EKL allüksuste poolt esitatavate normatiivdokumentide kinnitamise korra 
arutamine.. 
 
Toimus arutelu vajaduse üle koostada EKL (allüksustelt) laekuvate normatiivdokumentide 
käsitlemiseks eraldi reglement, mis määratleks ära võimalike paranduste esitamise korra ja 
tähtaja.  
 
Otsustati jätkata teema arutelu EKL volinike koosoleku tööfoorumis. 
 
16. EKL-KKK taotlus SK rahvusvahelise eeskirja ja rahvusliku eeskirja EVÕI klassi 

kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada sõnakuulelikkuse rahvusvaheliste ja rahvuslike võistluste EVÕI klassi 

eeskirjad (lisa ). Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. Eeskiri avaldatakse EKL-KKK 
kodulehel. 

 
Hääletamine: poolt – 21 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
   ei osalenud – 6  
 
Otsustati: 
16.1. Kinnitada sõnakuulelikkuse rahvusvaheliste ja rahvuslike võistluste EVÕI klassi 

eeskirjad (lisa ). Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. Eeskiri avaldatakse EKL-KKK 
kodulehel. 

 
17. Sõnavõtud. 
 
(i) Katleen Lukin teavitas EKL volinike koosolekut soovist lõpetada oma tegevus EKL 
volinike koosoleku liikmena (lisa 9). 
 
(ii) Maret Kärdi teavitas EKL volinike koosolekut, et FCI poolt välja antud juubeliraamatus 
„FCI – 100“ oli EKL kohta olemas vaid nimi, logo ja kontaktandmed, kuid puudus pikem 
tutvustus. 
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Alar Müürisepp      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


