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A.  Administratiivsed küsimused. 

 
(i) EKL volinike 30.05.2012 koosoleku päevakord. 
 
Toimus arutelu EKL volinike 30.05.2012 koosoleku päevakorra üle. 
 
(ii) EKL volinike 30.05.2012 koosoleku kodukord. 
 
Toimus arutelu EKL volinike 30.05.2012 koosoleku kodukorra üle. Lepiti kokku: 

- koosolek lõpetatakse 21.00, ajast võib üle minna vaid juba käsitletava 
päevakorrapunkti lõpetamiseks; 



- sõnavõtt – 3 minutit; 
- ettekanne – 10 minutit; 
- ühe inimese poolt esitatavate küsimuste piirarv – ei ole. 

 
(iii) EKL volinike 30.05.2012 koosoleku häältelugeja. 
 
EKL volinike 30.05.2012 koosoleku häältelugeja on Katleen Lukin. 
 
1. EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi kinnitamiseks. 

 
Tõnis Türk tegi märkuse EKL ringikorraldajate statuudis esinevate puuduste kohta 
(defineerimata terminid aktiivse ringikorraldaja ja passiivse ringikorraldaja, põhjendamata 
aktiivsete ringikorraldajate nimekirjas püsimiseks nõutavate näituste arv, määratletud pole 
ühistranspordi kasutamine töölejõudmiseks, isikliku autoga tulemisel on ebamõistlik alampiir 
0,15 senti/km, pole välja toodud põhikoolituse sisu ega koolituskava, ebamõistlik on 
põhikoolitus lõpetada teoreetilise testi ning mitte praktilise tööga). 
 
Toimus arutelu T. Türki poolt väljatoodud teemade üle. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada EKL-RKK taotlust EKL ringikorraldajate statuudi kinnitamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 14 
  vastu – 0 
  erapooletu – 3 
  ei osalenud – 2 
 
Otsustati: 
1.1. Mitte rahuldada EKL-RKK taotlust EKL ringikorraldajate statuudi kinnitamiseks. 
 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt.  

 
Astrid Lundava andis ülevaate 05.04.2012 valitud EKL juhatuse koosseisu tegevusest 
(alustatud on tööd advokaadibüroo Laus ja partnerid poolt koostatud analüüsis välja toodud 
probleemide lahendamiseks; omal soovil lahkus senine büroo juhataja Jaak Siinmaa, välja on 
kuulutatud uus konkurss, seniks asendab büroo juhatajat võimaluse piires juhatuse esimees; 
büroosse on kavas luua näitusesekretäri töökoht, kes tegeleks EKL näituste korraldamisega 
algusest lõpuni; üle on vaadatud eelmise EKL juhatuse koosseisu ebamõistlikud otsused ning 
need vajadusel muudetud (nt. büroo töötajatele õigusliku aluseta tehtud noomitused); üle on 
vaadatud ning vastatud EKL vaidlusasjade töörühma poolikud materjalid; korrastatud on 
standardite tõlkega seotud temaatikat; jätkuvalt tegeletakse 14.-15.04.2012 korraldatud 
rahvusvahelisel näitusel toimkonna ja näitusel hinnanud Poola kohtunike vahelise konflikti 
lahendamisega; juhatus tegeleb EKL ruumide ventilatsioonitemaatikaga).  
 
Toimus arutelu EKL näituste korralduslike küsimuste (EKL näitusetoimkonna esimehe 
reglement, EKL näitusetoimkonna esimehe ja toimkonna liikmetega olemasolevate lepingute 
ja nende kehtivuse/mittekehtivuse üle, 14.-15.04.2012 korraldatud rahvusvahelisel näitusel 
toimunud konfliktiga seotud kirjavahetusega seotud temaatika) ning EKL juhatuse poolt 
langetatud otsuste (19.05.2012 toimumuma pidanud üldkoosoleku ärajätmine seoses samal 
kuupäeval toimunud mitmete näituste ja võistlustega, büroo kaheks nädalaks 
kollektiivpuhkusele lubamise, Helle Kärdi poolt esitatud teabenõuete lülitamine EKL juhatuse 



korralise koosoleku päevakorda, EKL 05.04.2012 volikogu koosoleku protokolli ja 
allkirjalehtede originaalide andmine äriregistrisse jm). 
 
EKL volinikud otsustasid võtta EKL juhatuse esimehe ülevaate EKL juhatuse tegevusest (lisa 
1) teadmiseks. 
 
3. EKL 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. 

 
Carolin Kullarand informeeris EKL volinikke, et koosoleku toimumise hetkeks ei olnud EKL 
revisjonikomisjon veel saanud tutvuda kõigi vajalike dokumentidega ning seega ei saa 
kinnitada toodud summade õigsust. Esitas EKL revisjonikomisjoni poolsed kirjalikud 
ettepanekud (lisa 2). 
 
Ettepanek: mitte kinnitada EKL 2011. aasta majandusaasta aruannet. 
 
Hääletamine: poolt  – 13 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 4 
 
Otsustati: 
3.1. EKL 2011. aasta majandusaasta aruannet mitte kinnitada. 
 
4. EKL-KKK taotlus EKL-KKK põhimääruse kinnitamiseks. 

 
Vilve Roosioks andis lühiülevaate EKL-KKK põhimäärusesse tehtud muudatustest 
(muudetud allüksuse aadress, termin „EKL nõukogu“ asendatud terminiga „EKL volinike 
koosolek“, lisatud elektroonilise koosoleku läbiviimise võimalus). 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL-KKK põhimäärus (lisa 3). 
 
Hääletamine: poolt – 15 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 3 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL-KKK põhimäärus (lisa 3). 
 
5. EKL-KKK taotlus FCI rahvusvahelise teenistuskoerte katsete ja rahvusvahelise 

jäljekoerte töökatse eeskirja kinnitamiseks. 

 
Vilve Roosioks andis lühiülevaate FCI rahvusvahelise teenistuskoerte katsete ja 
rahvusvahelise jäljekoerte töökatsete eeskirjast (tegemist on FCI vastava eeskirja tõlkega, 
muudetud on korralduslikku osa puudutavaid punkte – eksami/võistluse toimumiseks vajalik 
koerte miinimumarv, eksamite toimumise aeg jm – kohandades neid Eesti oludele vastavaks). 
Eeskirjade tutvustamiseks on läbi viidud juba kolm koolitust, enne eeskirjade jõustumist 
toimub veel üks eeskirju tutvustav koolitus. 
  
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI rahvusvahelise teenistuskoerte 



katsete ja rahvusvahelise jäljekoerte töökatse eeskiri (lisa 4). 
 
Hääletamine: poolt – 15 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 3 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI rahvusvahelise teenistuskoerte katsete 

ja rahvusvahelise jäljekoerte töökatse eeskiri (lisa 4). 
 
6. EKL-KKK taotlus EKL põllujäljekatse (PJK) eeskirja kinnitamiseks. 

 
Vilve Roosioks põhjendas EKL põllujäljekatse (PJK) eeskirja muutmise põhjust (viidud 
kooskõlasse IPO eeskirja A ja B osaga). 
 
Toimus arutelu rahvusliku koeraspordiala mõttekuse üle. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL põllujäljekatse (PJK) eeskiri 

(lisa 5). 
 
Hääletamine: poolt – 15 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 3 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL põllujäljekatse (PJK) eeskiri (lisa 5). 
 

7. EKL näituste eeskiri (projekt). 

 
Toimus arutelu, kes ei või näitusel koera esitada (kõik näitusega seotud inimesed, sh. 
koristajad vs. otseselt kohtunikega kokku puutuvad isikud). 
 
Ettepanek: ühendada EKL näituste eeskirja projekti p. 5.8. ja 5.9. alljärgnevas sõnastuses 

„Näituse toimkonna liikmed, ringikorraldajad ning ringikorraldaja- ja 
kohtunikustažöörid ei või antud näitusel koeri esitada“. 

Hääletamine: poolt – 10 
  vastu – 2 
  erapooletu – 3 
  ei osalenud – 3 
 
Toimus arutelu rahvusliku/rahvusvahelise näituse toimumise päeva õhtul korraldatavate 
erinäituste mõttekuse üle (koera- ja osalejasõbralikkus). 
 
Ettepanek:  
a) kustutada EKL näituste eeskirja projektist p 2.5.4. 

Hääletamine: poolt – 9 
b) asendada EKL näituste eeskirja projekti p 2.5.4. viimases lauses sõna „või“ sõnaga „ja“. 

Hääletamin: poolt – 7 



 
Toimus arutelu punkti sõnastuse ning selle üle, kas keelatud on registreerimine või laieneb see 
ka üritustel osalemisele. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näituste eeskirja projekti p 4.7. alljärgnevas sõnastuses:“ Isikuid 

ega koeri, kellel lasub FCI liikmes- või partnerriigis määratud näitusel osalemise 
keeld, ei või registreerida EKL ametlike ürituste kalenderplaani kantud üritustele. 
Samuti ei või nad antud üritustel osaleda. FCI-st laekunud ringkirjad taoliste 
nimekirjadega avaldatakse EKL kodulehel ning saadetakse laiali EKL 
liikmesorganisatsioonidele.“ 

Hääletamine: poolt – 14 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 4 
 
Toimus arutelu termini „tehniline põhjus“ definitsiooni üle. 
 
Ettepanek: asendada EKL näituste eeskirja projekti p 6.8. fraas „tehnilisel põhjusel“ fraasiga 

„Tingimusel, et on tõendatav tema õigeaegne registreerimine ja registreerimistasude 
õigeaegne tasumine“. 

Hääletamine: poolt – 11 
  vastu – 0 
  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 5  
 
Nenditi, et EKL näituste eeskirja projekt vajab põhjalikumat läbitöötamist ning selle arutelu 
võiks jätkata EKL volinike kogu erakorralisel koosolekul, mis kutsutakse kokku EKL 2011. 
aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks. EKL volinikel saata omapoolsed lisaettepanekud 
eeskirja täiendamiseks-parandamiseks Aire-Piret Pärnale nädala jooksul. 
 
Ettepanek: lõpetada EKL näituste eeskirja projekti arutelu ning jätkata seda 20.06.2012 
toimuval EKL volinike erakorralisel koosolekul. 
Hääletamine: poolt – 11 
  vastu – 0 
  erapooletu – 4 
  ei osalenud – 3 
 
Otsustati: 
7.1. Ühendada EKL näituste eeskirja projekti p. 5.8. ja 5.9. alljärgnevas sõnastuses:„Näituse 

toimkonna liikmed, ringikorraldajad ning ringikorraldaja- ja kohtunikustažöörid ei või 
antud näitusel koeri esitada“. 

7.2. Kustutada EKL näituste eeskirja projektist p. 2.5.4. 
7.3. Kinnitada EKL näituste eeskirja projekti p 4.7. alljärgnevas sõnastuses:“ Isikuid ega 

koeri, kellel lasub FCI liikmes- või partnerriigis määratud näitusel osalemise keeld, ei või 
registreerida EKL ametlike ürituste kalenderplaani kantud üritustele. Samuti ei või nad 
antud üritustel osaleda. FCI-st laekunud ringkirjad taoliste nimekirjadega avaldatakse 
EKL kodulehel ning saadetakse laiali EKL liikmesorganisatsioonidele.“ 

7.4. Asendada EKL näituste eeskirja projekti p 6.8. fraas „tehnilisel põhjusel“ fraasiga 
„Tingimusel, et on tõendatav tema õigeaegne registreerimine ja registreerimistasude 
õigeaegne tasumine“. 



7.5. Lõpetada EKL näituste eeskirja projekti arutelu ning jätkata seda 20.06.2012 toimuval 
EKL volinike erakorralisel koosolekul. 

 
8. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p. 2.3. muutmine. 

 
Toimus arutelu välismaistele töökoertele EST V CH tiitli kinnitamisel töökatse nõude 
säilitamise mõttekuse üle. 
 
Ettepanek:  
a) Muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 2.3. sõnastust peale mida kõlab 

antud punkt alljärgnevalt:“Koertele, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi 
välimikutšempioni või FCI lepingulise partneri välimikutšempioni tiitel, omistatakse 
EST V CH tiitel ühe SERT-iga, mis on saadud vähemalt 24 kuu vanusena (v.a. riigid, 
kellega EKL on sõlminud vastavasisulised erilepingud) eeldusel, et koera 
registrijärgse maa kennelliit kinnitab oma riigi välimikutšempioni tiitli EST-registris 
olevatele koertele samuti ühe vastava maa SERT-i alusel. Töökoerad, kellelt FCI 
nõuab töökatsete sooritamist, peavad olema läbinud tõukohased töökatsed (lisa 1)“. 
EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 2.3. antud uus sõnastus kehtib 
alates 01.07.2012. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokandjates. 

Hääletamine: poolt – 4 
b) Muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 2.3. sõnastust peale mida kõlab 

antud punkt alljärgnevalt:“ Koertele, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi 
välimikutšempioni või FCI lepingulise partneri välimikutšempioni tiitel, omistatakse 
EST V CH tiitel ühe SERT-iga, mis on saadud vähemalt 24 kuu vanusena (v.a. riigid, 
kellega EKL on sõlminud vastavasisulised erilepingud) eeldusel, et koera 
registrijärgse maa kennelliit kinnitab oma riigi välimikutšempioni tiitli EST-registris 
olevatele koertele samuti ühe vastava maa SERT-i alusel.“ EKL poolt omistatavate 
tšempionitiitlite statuudi p 2.3. antud uus sõnastus kehtib alates 01.07.2012. Otsus 
avaldatakse kõigis EKL infokandjates. 

 Hääletamine: poolt – 8 
 
Otsustati: 
8.1. Muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 2.3. sõnastust peale mida kõlab 

antud punkt alljärgnevalt:“ Koertele, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi 
välimikutšempioni või FCI lepingulise partneri välimikutšempioni tiitel, omistatakse EST 
V CH tiitel ühe SERT-iga, mis on saadud vähemalt 24 kuu vanusena (v.a. riigid, kellega 
EKL on sõlminud vastavasisulised erilepingud) eeldusel, et koera registrijärgse maa 
kennelliit kinnitab oma riigi välimikutšempioni tiitli EST-registris olevatele koertele 
samuti ühe vastava maa SERT-i alusel)“. 

8.2. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 2.3. antud uus sõnastus kehtib alates 
01.07.2012. 

8.3. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokandjates. 
 
9. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 "tõukohased aretuserinõuded" täiendamine: alaska 

malamuudid. 

 
Ettepanek: tulenevalt Eesti Alaska Malamuutide Liidu taotlusest ning EKL juhatuse otsusest 

nr 11, 19.04.2012 kinnitada alaska malamuutide aretuserinõuded: puusaliigeste 
düsplaasiauuring (mõlemad vanemad): tulemusega A, B või C. Tulemuse C saanud 
koera võib paaritada ainult koeraga, kelle HD-uuringu tulemus on A; küünarliigeste 



düsplaasiauuring (mõlemal vanemal): tulemusega 0 või 1. Pärilike silmahaiguste 
uuring (mõlemal vanemal): tulemusega „leiuta“ päriliku katarakti (HC), RD ja PRA 
osas. Silmauuring ei või paaritushetkel olla vanem kui 24 kuud. Silmauuringu 
tegemise hetkeks ei või koer olla noorem kui 12 kuud. Näitusehinne (mõlemal 
vanemal): (i) üks näitusehinne „SP“ VÕI (ii) üks näitusehinne vähemalt „VH“ 
rahvusvaheliselt näituselt või erinäituselt VÕI (iii) üks näitusehinne vähemalt „VH“ 
juhul, kui koer on sooritanud FCI liikmes- või partnerriigis aktsepteeritud tõukatse. 
Kinnituse hinde/katse kohta väljatab Eesti Alaska Malamuutide Liit. Juhul, kui koer 
on paarituse hetkeks vanem kui 2 aastat, peab näitusehinne olema saadud ava-, 
kasutus- või tšempionklassis. Kõik nõuded peavad olema täidetud paaritushetkeks. 
Aretuserinõuded kehtivad 01.07.2012-30.06.2017. Otsus avaldatakse kõigis EKL 
infokanalites. 

 
Hääletamine: poolt – 14 
  vastu – 1 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 3 
 
Otsustati: 
9.1. Tulenevalt Eesti Alaska Malamuutide Liidu taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 11, 

19.04.2012 kinnitada alaska malamuutide aretuserinõuded: 
9.1.2. puusaliigeste düsplaasiauuring (mõlemad vanemad): tulemusega A, B või C. 

Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle HD-uuringu tulemus on 
A; 

9.1.3. küünarliigeste düsplaasiauuring (mõlemal vanemal): tulemusega 0 või 1. 
9.1.4. pärilike silmahaiguste uuring (mõlemal vanemal): tulemusega „leiuta“ päriliku 

katarakti (HC), RD ja PRA osas. Silmauuring ei või paaritushetkel olla vanem kui 24 
kuud. Silmauuringu tegemise hetkeks ei või koer olla noorem kui 12 kuud; 

9.1.5. Näitusehinne (mõlemal vanemal): (i) üks näitusehinne „SP“ VÕI (ii) üks 
näitusehinne vähemalt „VH“ rahvusvaheliselt näituselt või erinäituselt VÕI (iii) üks 
näitusehinne vähemalt „VH“ juhul, kui koer on sooritanud FCI liikmes- või 
partnerriigis aktsepteeritud tõukatse. Kinnituse hinde/katse kohta väljatab Eesti Alaska 
Malamuutide Liit. Juhul, kui koer on paarituse hetkeks vanem kui 2 aastat, peab 
näitusehinne olema saadud ava-, kasutus- või tšempionklassis. 

9.1.6. Kõik nõuded peavad olema täidetud paaritushetkeks. 
9.2. Aretuserinõuded kehtivad 01.07.2012-30.06.2017 . 
9.3. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 
10. EKL volinike ettepanekud Balti riikide kennelliitude vahel sõlmitud Balti lepingu 

täiendamiseks. 

 
Nenditi, et enne täiendusettepanekute tegemist tuleb põhjalikumalt tutvuda Balti riikide 
kennelliitude vahel sõlmitud Balti lepinguga ning otsustati jätkata teema arutelu 20.06.2012 
toimuval EKL volinike erakorralisel koosolekul. 
 
11. Tõnis Türgi järelpärimine EKL juhatusele seoses EKL saali ventilatsiooniga. 

 
Sulev Puumeiser andis lühiülevaade EKL ruumide ventilatsioonitemaatikast (ruumid osteti 
koos juba majja paigaldatud ventilatsioonisüsteemiga – kahjuks ei ole see ruumide jaoks 
piisava tugevusega ning samuti põhjustab ventilatsioon liigselt vibratsiooni; tuleks otsustada, 



kas tellida kõigi EKL ruumide ekspertiis ning vajadusel midagi ümber ehitada). 
 
Nenditi, et ekspertiishinnangu saamine on hädavajalik ning edasise tegevusplaani saab 
koostada alles peale selle laekumist. 
 
Otsustati võtta Sulev Puumeistri vastus Tõnis Türgi järelepärimisele teadmiseks. 
 
12. Sõnavõtud. 
 
Maret Kärdi informeeris EKL volinikke, et Soomes on ilmunud ringikorraldajate käsiraamatu 
inglise keelne variant. 
 
 
EKL volinike erakorraline koosolek toimub 20.06.2012 algusega kell 18.00. 
 
 
Alar Müürisepp      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


