
EKL volinike 24.05.2016 koosoleku protokoll 

Koosoleku algus: kell 18.00     lõpp kell 21.30 

Koosolekul osalesid: Ülle Kell (saabus kell 19.50), Katri Koitver, Jelena Kruus (saabus kell 18.15), Hedi 

Kumm, Maret Kärdi, Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar, Reet Lint (saabus kell1.15), Katleen Lukin, 

Merike Moldau, Alar Müürisepp,  Margit Oja, Janne Orro, Mari Palgi (saabus kell 19.10), Aire-Piret 

Pärn, Külli Ragel (saabus kell 19.10), Katrin Raie (saabus kell 18.15), Eve Roossaar, Helen Tonkson-

Koit, Maire Tõnurist, Liisa Vesik 

Külalised: Maris Luberg (EKL-KKK eestseisus), Sirje Veinman (EKL revisjonikomisjoni liige), Maris 

Siilmann )EKL juhatuse liige), Astrid Lundava (EKL juhatuse esimees), Aleksander Andre (EKL-KKK 

eestseisuse esimees), Indrek Tirmaste (EKL-KKK eestseisus), Kristin Kerem (EKL revisjonikomisjoni 

liige), Kadi-Liis Sõre (EKL-NK eestseisus), Lada Mehikas (EKL-NK eestseisus),  Anne-Ly Palits (EYTTÜ), 

Jelena Vdovina (ETTÜ), Tatjana Tšernjakova (EKL-KKK eestseisus), Iris Luik (EKL-NK eestseisus). 

Helen Tonkson-Koit: Teen ettepaneku lisada päevakorda p. 7.5 Eesti Takside Tõuühingu taotlus 

takside aretuserinõuete täiendamiseks ning kinnitada volinike koosoleku päevakord koos lisatud 

punktiga.  Materjalid on volinike koosoleku liikmetele laiali saadetud ja päevakorras on punkt välja 

jäänud tehnilistel põhjustel.  

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0, ei hääleta – 0. 

Otsustati: kinnitada volinike koosoleku päevakord koos lisapunktiga 7.5 

Päevakord. 

1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 

 2. Juhatuse esimehe sõnavõtt  

3. Revisjonikomisjoni aruanne  

4. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine 

5. Ülevaade Noortekogu tegevusest Noortekogu eestseisuse liikmete poolt. 

6. EKL Tõuraamatumääruse täiendamine 

6.1. TRM p.1.3.1 muutmine  

6.2. TRM p.2.1 ja 2.2. muutmine  

6.3. Kennelnimede määruse arutelu ja kinnitamine  

7. Aretuseeeskirjade  kinnitamine 

7.1 Eesti Chow-Chowde Tõuühingu avalduse aretuserinõuete pikendamiseks 

7.2 Eesti Jack Russeli TerjeriteTÜ avaldus aretuseeskirja sõnastuse parandamiseks. 



7.3. Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu avaldus inglise buldogide 

aretuseeskirja kinnitamiseks. 

7.4. Eesti  Yorkshire`i terjerite Tõuühingu avaldus yorkshir e` i terjerite aretuseeskirja 

kinnitamiseks. 

7.5 Eesti Takside Tõuühingu taotlus takside aretuserinõuete täiendamiseks. 

8. EKL liikmetelt laekunud avaldused 

8.1 Made Varul´i avaldus pesakonna erandkorras registreerimiseks  

.2 Janika Mäeväli pöördumine seoses itaalia corsode aretuserinõuete tõlgendamisega 

9. EKL-KKK avaldus EKL Tšempionitiitlite statuudi muutmiseks 

10. Karjakoerte Kogu taotlus EKL allüksuseks kinnitamiseks. 

11. EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma taotlus jahikoerte 16.08.2016.a. erinäituse 

EKL kalenderplaani kandmiseks . 

12. EKL-VKK taotlused: 

12.1 Välimikukohtunike statuudi kinnitamine 

12.2 EKL näituste eeskirja p.5.8 muutmine 

 

1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt  

Helen Tonkson-Koit annab oma sõnavõtu asemel sõna Indrek Tirmastele, kes tutvustab 

volinike koosoleku liikmetele Agility MM-i Eestis korraldamise ideed ja sellega seoses juba 

tehtud tööd. 

Indrek Tirmaste:  Üritame kandideerida 2018.a. agility MM-i korraldajaks, kuna algselt 

korraldada soovinud Rootsi ütles korraldamisest ära. Kui 2018.a. meid ei valita, siis on 

järgmiseks sihiks 2020-2021. Agility MM toimub 2019.a. Soomes.  Läbiviimise kohaks oleks  

meil Saku Suurhall. Agility MM toimub tavaliselt oktoobri esimesel nädalavahetusel, kuid 

seda on võimalik nihutada ka nädal hilisemaks. Oktoobri esimesel nädalavahetusel toimub  

Saku Suurhallis Tallinn Horse Show, mille korraldajatega soovime koopereeruda teatud 

kulude jagamise osas – liivapinnas hallis, soojendustelgid, müügiboksid jne. Läbirääkimisi on 

alustatud ja Horse Show korraldajad on teemast huvitatud.  Agility MM on kindla formaadiga 

üritus – kolmapäeval treeningud, neljapäeval üks rada ja reedel, laupäeval ja pühapäeval 

võistlused. Pühapäeval loomulikult ka lõpetamine. Praeguseks on koos elementaarne 

eelarve. Tavaliselt osaleb MM-il ca 40 riiki ca 400 koeraga. Tänu EKL poolsele toetusele 

saame minna sel aastal Hispaaniasse vabatahtlikena MM-i korraldust seestpoolt jälgima. 

Toimus arutelu sügiseks kokkupandava Eesti ja EKL tutvustuse üle – mainida Eesti Vabariigi 

100.sünniaastapäeva, Eesti EL eesistujamaaks olemist ja veterinaaride Euroopa kongressi, mis samal 

aastal toimub samuti Eestis. 



Ettepanek: kiita heaks Agility MM-i Eestisse toomise projektiga edasine tegelemine. 

Hääletamine: poolt – 17, vastu – 0, ei hääleta – 3. 

Otsustati:  kiita heaks Agility MM-i Eestisse toomise projektiga edasine tegelemine. 

2. Juhatuse esimehe sõnavõtt  

Astrid Lundava: eraldi sõnavõttu ei ole, selgitan juhatuse seisukohti  edasiste 

päevakorrapunktide juures. 

 

3. Revisjonikomisjoni aruanne  

Kristin Kerem:  revisjonikomisjon tegutses ajavahemikul veebruar-mai 2016. Vaatasime 

seekord ka  põhikirjalist tegevust. Majandusaasta aruanne on korrektne ja soovitame selle 

kinnitada. (revisjonikomisjoni aruanne protokolli lisana nr.1) 

 

Helle Kärdi: Kas revisjonikomisjoni arvates on  õige, et vaatamata eelarveliselt allüksustele 

eraldatud rahalistele vahenditele teeb juhatus siiani eraldi otsuseid kulude kompensatsiooni 

väljamaksmiseks  klausliga artikli avaldamise kohta ajakirjas „Koer“? 

 

Kristin Kerem: See on arutelu koht. Tihtipeale paneb  EKL huvidest lähtuvalt lähetuses käija 

või suurvõistlustel osaleja oma isikliku raha pikaks ajaks kinni. 

 

Katri Koitver: Kas revisjonikomisjonil on ettepanekuid erinevate probleemide – näiteks 

Marika Männi juhtum – lahendamiseks? 

 

Kristin Kerem: kui me alustasime tööd, siis küsisime volinike koosolekult, kas me peame 

tegema ka ettepanekuid. Vastati, et ettepanekuid me tegema ei pea. 

Ettepanek: võtta revisjonikomisjoni ettekanne teadmiseks. 

Hääletamine: poolt – 19, vastu – 0, ei hääleta – 0. 

4.  EKL 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine. 

Ettepanek:  Kinnitada EKL 2015.a.majandusaasta aruanne 

Hääletamine: poolt – 19, vastu – 0, ei hääleta – 2 

Otsustati: kinnitada EKL 2015.a. majandusaasta aruanne. 

 

5. Ülevaade Noortekogu tegevusest Noortekogu eestseisuse liikmete poolt. 

Ülevaate annab Noortekogu eestseisuse liige Kadi-Liis Säre: Kokku on eestseisuses 7 liiget, 

täna on siin kohal 3. Noortekogu tegevusest on pandud kokku väikene powerpoint esitlus. 

Kokku on Noortekogus 31 liiget. Põhirõhk on praegu suvepäevade korraldamisel. Liikmeid 

saime juurde ka Tallinna Võitjalt. Jõulushow`l panime välja Noortekogu-poolse karika. Töös 

on juniorhändlerite võistluste korraldamise ja hindamise eeskirjad. Tartus toimus 

juniorhändlerite koolitus, samasugune tuleb ka Tallinnas. 

 

Mari Palgi: kus te reklaamite oma üritusi? 

 



Kadi-Liis Säre: Facebooki vastavalt lehel ja EKL kodulehel. 

Volinike koosoleku liikmed võtavad antud ülevaate  teadmiseks. 

 

6.  EKL Tõuraamatumääruse täiendamine 

6.1. TRM p.1.3.1 muutmine  

Toimus arutelu ettepanekute sõnastuste üle. Eriluba antakse praegu kehtiva TRM alusel emasele 

üks kord elus ja kas väljend „F.C.I. liikmesriigi või partnerriigi siseriiklikult tunnustatud siseriiklike- 

ja jahindusklubide poolt väljastatud registreerimistunnistus“  on piisavalt selge tagamaks 

alternatiivühingutesse kuuluvate koerte  mittekasutamist.  

Ettepanekud: muuta EKL Tõuraamatumääruse p.1.3., lisades sellele alljärgnevaalapunkti 1: 

a) EST-registris olevat emast eesti hagijat võib eelnevalt taotletud ja põhjendatud erandloaga 

paaritada F.C.I. liikmesriigi või partnerriigi siseriiklikult tunnustatud siseriiklike- ja 

jahindusklubide poolt väljastatud registreerimistunnistusega isase eesti hagijaga.  

 

Hääletamine: poolt – 0 
 

b) EST-registris olevat emast eesti hagijat võib paaritada F.C.I. liikmesriigi või partnerriigi siseriiklikult 

tunnustatud siseriiklike- ja jahindusklubide poolt väljastatud registreerimistunnistusega isase eesti 

hagijaga. Enne paaritust tuleb sellest kirjalikult teavitada EKL bürood ning tõuorganisatsiooni. 

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääleta – 2 

Otsustati: lisada EKL Tõuraamatumäärusesse p.1.3.1  EST-registris olevat emast eesti hagijat võib 

paaritada F.C.I. liikmesriigi või partnerriigi siseriiklikult tunnustatud siseriiklike- ja jahindusklubide 

poolt väljastatud registreerimistunnistusega isase eesti hagijaga. Enne paaritust tuleb sellest 

kirjalikult teavitada EKL bürood ning tõuorganisatsiooni. 

Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

6.2. TRM p.2.1 ja 2.2. muutmine  

Astrid Lundava: Dokumentide nimekirja uuendamine on seotus pesakondade online 

registreerimisvõimaluse avanemisega ja sellisel juhul ei ole vaja enam esitada emase koera 

originaaltõutunnistust. 

Maret Kärdi: Juhatuse otsus esitada pesakonna registreerimiseks kõik dokumendid korraga, on piirav. 

Tõuraamatumääruses sellist nõuet sees ei ole.  Miks lisatakse parandusi ühe märgi kaupa, kui samas 

on puudu karvatüübid, suurused ja värvused, mis osadel tõugudel on määrava tähtsusega. Samuti 

puudub DNA uuringute märke koht. 

Astrid Lundava: väljaprinditav tõutunnistus ei võimalda selliste väljade lisamist. Volinikekoosoleku 

liikmed võivad omapoolsed ettepanekud esitada ja nende alusel saab alustada läbirääkimisi 

registriprogrammi täiendamiseks-parandamiseks. 



Helen Tonkson-Koit: Me parandame pidevalt Tõuraamatumäärust, kuigi on juba mitu aastat räägitud, 

et tuleb  kirjutada uus Tõuraamatumäärus. 

Astrid Lundava: Otsime viimase versiooni, mis volinike koosoleku poolt tagasi lükati, üles. 

Ettepanek:  Lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 6.1., 11.02.2016 kinnitada EKL 

tõuraamatumääruse p 2.1. „Pesakonna registreerimiseks esitatavad dokumendid“ nimekiri  

Ettepanek: Muuta EKL tõuraamatumääruse p 2.2. koera nime puudutavat alalõiku, pärast 

mida kõlab see alljärgnevalt: ”Tõuregistrisse kantav nimi koosneb koera nimest ning (selle 

olemasolul) kasvataja kennelnimest. Esimesena kirjutatakse kennelnimi ja seejärel koera 

nimi. Kasvataja ei või anda oma samatõulistele kasvandikele ühesuguseid nimesid. Kui 

kasvatajal ei ole kennelnime, siis võib koera nimi olla ainult ühesõnaline, pikkusega 

maksimaalselt 15 tähemärki ning ühesugused ees- ja tagaliited ei ole lubatud. Kui kasvatajal 

on kennelnimi, võib koera nimi koos kennelnime ja tühikutega olla maksimaalselt 35 

tähemärki. Nimed kirjutatakse ladina tähestikus ja need võivad sisaldada ülakoma (’) ja 

sidekriipsu (-). Kennelnimi peab olema registreeritud FCI-s. Tõuraamatusse kantud nime ei 

saa muuta, kuid kasvataja võib lisada koera nime ette kennelnime, mis on registreeritud FCI-s 

peale pesakonna registreerimist EKL registris. EKL büroo võib keelduda registreerimast koera 

nime, mis on vastuolus hea tavaga.“  
 

Hääletamine: poolt – 19, vastu – 0, ei hääleta – 2 

Otsustati:  Lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 6.1., 11.02.2016 kinnitada EKL 

tõuraamatumääruse p 2.1. „Pesakonna registreerimiseks esitatavad dokumendid“ nimekiri. 

 

Muuta EKL tõuraamatumääruse p 2.2. koera nime puudutavat alalõiku, pärast mida kõlab 

see alljärgnevalt: ”Tõuregistrisse kantav nimi koosneb koera nimest ning (selle olemasolul) 

kasvataja kennelnimest. Esimesena kirjutatakse kennelnimi ja seejärel koera nimi. Kasvataja 

ei või anda oma samatõulistele kasvandikele ühesuguseid nimesid. Kui kasvatajal ei ole 

kennelnime, siis võib koera nimi olla ainult ühesõnaline, pikkusega maksimaalselt 15 

tähemärki ning ühesugused ees- ja tagaliited ei ole lubatud. Kui kasvatajal on kennelnimi, 

võib koera nimi koos kennelnime ja tühikutega olla maksimaalselt 35 tähemärki. Nimed 

kirjutatakse ladina tähestikus ja need võivad sisaldada ülakoma (’) ja sidekriipsu (-). 

Kennelnimi peab olema registreeritud FCI-s. Tõuraamatusse kantud nime ei saa muuta, kuid 

kasvataja võib lisada koera nime ette kennelnime, mis on registreeritud FCI-s peale 

pesakonna registreerimist EKL registris. EKL büroo võib keelduda registreerimast koera nime, 

mis on vastuolus hea tavaga.“  

 

Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 

6.3  Kennelnimede määruse arutelu ja kinnitamine 

 

Toimus arutelu volinike koosoleku liikmetele esitatud kahe dokumendi üle – üks on töörühma poolt 

tõlgitud FCI määrustik ja teine kunagise TRM lisa. 

 

Janne Orro: töörühmal on vaja nõu ja abi. 



Helen Tonkson-Koit: kas teil on inimesi juurde vaja? EKL on saanud advokaadibüroolt Cobalt õigusliku 

arvamuse kennelnimede kohta, palun saata see töörühma liikmetele. 

 

Jõuti järeldusele, et täna ei ole mitte ühtegi valmisdokumenti, mida kinnitada. Teema  jätkuv käsitlus 

toimub sügisestel koosolekutel. 

 

 

7. Aretuseeeskirjade  kinnitamine 

7.1. Ettepanek: pikendada vastavalt ECCTÜ avaldusele chow-chowde aretuserinõudeid  3 

aasta võrra kuni  30.06.2019.a 
 

Hääletamine:  poolt – 19, vastu – 0, ei hääleta - 0 

 

Otsustati: pikendada vastavalt ECCTÜ avaldusele chow-chowde aretuserinõudeid  3 

aasta võrra kuni  30.06.2019.a 
 

7.2  Ettepanek: Asendada jack russelite aretuserinõuete sõnastus alljärgnevalt:  "Aretuses 

kasutatav emane koer peab olema vanuses 24 kuud kuni 8 aastat" sõnastusega "Aretuses kasutatav 

emane koer peab olema pesakonna sünni hetkel vanuses 24 kuud kuni 8 aastat". 

Hääletamine: poolt – 17, vastu – 0, ei hääleta – 2 

Otsustati:  Asendada jack russelite aretuserinõuete sõnastus alljärgnevalt:  "Aretuses kasutatav 

emane koer peab olema vanuses 24 kuud kuni 8 aastat" sõnastusega "Aretuses kasutatav emane 

koer peab olema pesakonna sünni hetkel vanuses 24 kuud kuni 8 aastat". 

 

7.3 Volinike koosoleku liikmed tutvusid IBKMETÜ 9  liikme poolt 19.05.2016 saadetud 

taotlusega. Kuulati ära Aretus- ja teadusnõukogu seisukoht, mis pooldas aretuseeskirjas sätestatud 

koormustesti kinnitamist. 

 

Ettepanek: kinnitada inglise buldogide aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2017 – 

31.12.2021.a. 

 

Hääletamine: poolt – 19, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: kinnitada inglise buldogide aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2017 – 31.12.2021.a. 

7.4 Ettepanek: kinnitada Yorkshire terjerite aretuseeskiri ajavahemikuks 01.09.2016 – 

31.0.2021.a. 

 

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0, ei hääleta – 1 

Otsustati:  kinnitada Yorkshire terjerite aretuseeskiri ajavahemikuks 01.09.2016 – 31.0.2021.a. 

7.5 Lisada Eesti Takside Tõuühingu aretuserinõuetesse nende uuendamisel välja jäänud 

punkt: Omavahel võib paaritada ETTÜ ja EKLi eelnevalt informeerides sama karvatüübi küüliku ja 



kääbustakse. Teisti tõuvariatsioone omavahel paaritada ei tohi ilma ETTÜ juhatuse loata. Luba tuleb 

taotleda enne paaritust“. 

Hääletamine: poolt – 19, vastu – 0. 

Otsustati:  Lisada Eesti Takside Tõuühingu aretuserinõuetesse punkt: Omavahel võib paaritada ETTÜ 

ja EKLi eelnevalt informeerides sama karvatüübi küüliku ja kääbustakse. Teisti tõuvariatsioone 

omavahel paaritada ei tohi ilma ETTÜ juhatuse loata. Luba tuleb taotleda enne paaritust“. 

 

8. EKL liikmetelt laekunud avaldused 

8.1 Made Varul´i avaldus pesakonna erandkorras registreerimiseks  

Astrid Lundava: avalduses märgitud kutsikas on sündinud 3-4 päeva enne TRM täiendust, millega 

lubati registreerida ka vanemaid kui 6-kuuseid kutsikaid. 

Janne Orro: Aretus- ja teadusnõukogu on arvamusel, et sellist erandit võib teha ainult erakordse 

aretusväärtusega koerale. 

Toimus arutelu Made Varuli avalduse üle – koer on sündinud rohkem kui 2 aastat tagasi ja tema 

tõuraamatusse kandmiseks on olnud piisavalt aega. Kuna avaldaja ei ole tulnud volinike koosolekule, 

siis ei ole ka kelleltki küsida, miks seda tahetakse teha nüüd ja praegu. 

Ettepanek: rahuldada Made Varuli avaldus ja kanda erandkorras tõuregistrisse 24.05.2014 sündinud 

pikakarvaline bernhardiin ID numbriga 981098106136434 

 

Hääletamine: poolt- 0, vastu – 17, erapooletu – 2, ei hääleta – 3 

 

Otsustati:  mitte rahuldada Made Varuli avaldus ja mitte kanda erandkorras tõuregistrisse 24.05.2014 

sündinud pikakarvaline bernhardiin ID numbriga 981098106136434 

 

8.2 Janika Mäeväli pöördumine seoses itaalia corsode aretuserinõuete tõlgendamisega 

Astrid Lundava: Avaldus saadeti juhatuse poolt volinike koosolekule, kuna aretuserinõuded kinnitab 
volinike koosolek. Hetkel tundub, et TRM ja erinõuded on omavahel veidi vastuolus. 

 

Katleen Lukin: itaalia corsode aretuserinõuded sätestavad selgelt nõutava, ei ole vahet, millisel maal 

isane koer elab.  

 

Helen Tonkson-Koit: TRM sätestab üldnõuded, erinõuded täiendavad TRM-i Kas tõuühingul on kirjalik 

arvamus esitatud? 

 

Astrid Lundava: TÜ ei andnud luba pesakonda registreerida. Kuna aga tegu on kahe samast tõust 

koeraga, siis pesakond kantakse registrisse, küsimus on ainult selles, kas TRM rikkumisega või ilma. 
 

Ettepanek: kanda avalduses märgitud pesakond tõuregistrisse koos märkega Tõuraamatumääruse 

rikkumise kohta. 

 

Hääletamine: poolt- 16, vastu – 0, erapooletu – 2, ei hääleta – 3 

 



Otsustati:  kanda avalduses märgitud pesakond tõuregistrisse koos märkega Tõuraamatumääruse 

rikkumise kohta. 

 

9. EKL-KKK avaldus EKL Tšempionitiitlite statuudi muutmiseks 

Katleen Lukin: Miks on koolituste tase langenud? Miks lõdvendatakse nõudeid  -  kui enne oli vaja 

saada 3 korda väga hea, nüüd 3 korda ainult hea? 

Maris Luberg: me ei saa nõudeid karmistada, ei olda võimelised neid täitma ja see ei motiveeriks 

inimesi. 

Tatjana Tšernjakova: KK on kohalik ala, kui kinnitati IPO, siis lihvisime KK IPO kuulekuse osale 

võimalikult sarnaseks. Aastatel 2006-2016 on meil kinnitatud ainult 3 KK Ch tiitlit. Hindest „väga hea“. 

Eestis on palju karmistatud hindamisnõudeid. IPO WW-l osaleb 120-130 koera, hinde „suurepärane“  

saab neist vaid 2-5 koera. Väga raske on muuta kohtunike suhtumist. Tegime statistikat viimase viie 

aasta võistluste kohta – kokku toimus 93 võistlust, 1 koer sai kaks korda SP. 8 koera oleks saanud 

kinnitada KK CH tiitli nõudega 3xVH kahelt erinevalt kohtunikult.  ESLÜ võttis KK tulemuse nõude oma 

erinõuetest maha, selle asemele kastutatakse BH testi. See on ka üks seletusi KK-s osalevate koerte 

arvu langusele.  SK tehti samuti väga keeruliseks, t5avainimestele on see väga raske. Tähtis on, etleks 

kodumaine ala, mida harrastada ja mis ei ole keeruline. Võimalik, et BH erinevate astmete tulekuga 

saaksid ka väiksemad koerad hakata harrastama KK-d. Inimestel peab olema motivatsiooni. 

Ettepanek: kinnitada kolmeks aastaks EKL-KKK poolt esitatud koolitusalade tšempionitiitlite 

muudatused ja kanda need EKL Tšempionitiitlite statuuti. 
 

Hääletamine: poolt – 20, vastu – 0, ei hääleta – 1 

 

Otsustati:  kinnitada kolmeks aastaks EKL-KKK poolt esitatud koolitusalade tšempionitiitlite 

muudatused ja kanda need EKL Tšempionitiitlite statuuti. 

Otsus kehtib vastuvõtmise hetkest. 

10. Karjakoerte Kogu taotlus EKL allüksuseks kinnitamiseks 

Ettepanek: kinnitada EKL allüksuseks Karjakoerte Kogu (EKL-KAR) 

Hääletamine: poolt – 17, vastu – 0, erapooletu – 2, ei hääleta – 2 

Otsustati:  kinnitada EKL allüksuseks Karjakoerte Kogu (EKL-KAR) 

 

11. EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma taotlus eesti hagijate 16.08.2016.a. 

erinäituse EKL kalenderplaani kandmiseks . 

Helle Kärdi: EKL organiseerib seda näitust EKL egiidi all. Meie partneriteks on Keskkonnaamet ja 

Virumaa Muuseumid.  

Katleen Lukin: kas Jahikoerte TÜ-ga on räägitud? Miks seda näitust ei taotletud õigel ajal? Praegu 

on juba reklaamgi väljas, et toimub erinäitus, kuigi seda ei ole veel kinnitatud. 

Helle Kärdi: reklaami tegija ei konsulteerinud meiega ja on nõus võtma ise vastustuse selle eest. 

Tahame teha samuti aretusülevaatuse – jahikoerte tõuühingus ei toimu eesti hagijatele mitte 

midagi – ei erinäitust ega aretusülevaatust. 



Maire Tõnurist: tahate teha ametlikku näitust, esitage vastav taotlus õigel ajal. 

Merike Moldau: eelmisel aastal osales match showl üle 30 koera, sellise hulga juures peaksime 

tegema erinäitust, aga mitte match showd. 

Ettepanek: kinnitada EKL näituste kalenderplaani 06.08.2016.a.Palmses toimuv  eesti hagijate 

erinäitus.  

 

Hääletamine: poolt – 11, vastu – 6, erapooletu – 2, ei hääleta – 1 

Otsustati:  kinnitada EKL näituste kalenderplaani 06.08.2016.a.Palmses toimuv  eesti hagijate 

erinäitus.  

 

12. EKL-VKK taotlused: 

12.1 Välimikukohtunike statuudi kinnitamine 

Selgus, et volinike koosoleku liikmed kas ei saanud 13.05 laialisaadetud statuuti kätte või see ei 

avanenud. Ainult üks volinike koosoleku liige teavitas sellest volinike koosoleku assistenti ja sai 

statuudi eraldi failina, mis avanes. Keegi teistest volinike koosoleku liikmetest sellest märku ei 

andnud. 

Seoses ülaltooduga  lülitada  Välimikukohtunike statuudi kinnitamine järgmise koosoleku 

päevakorda. 

12.2 EKL näituste eeskirja p.5.8 muutmine 

Astrid Lundava: Vastav avaldus on laekunud EKL juhatusele ja juhatus otsustas selle saata volinike 

koosolekule muudatusettepaneku kinnitamiseks. 

Maret Kärdi: milliste dokumentide alusel on see ettepanek tulnud? 

Astrid Lundava: VKK eestseisuse protokolli alusel. 

Toimus arutelu ettepaneku sõnastuse üle.  

Ettepanek: kinnitada EKL Näituste eeskirja muudatus p. 5.8 alljärgnevas sõnastuses: ”Näituse 

toimkonna liikmed ja harjutushindamist sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel koeri 

esitada ringis, kus harjutuskohtunik sooritab harjutushindamist. Samuti on keelatud 

harjutuskohtunikul esitada koeri lõppvõistlustel, kui lõppvõistlust hindab kohtunik, kelle ringis 

on ta samal näitusel sooritanud harjutushindamist. Ringikorraldajad ja 

ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada koeri sel päeval, kui nad antud näitusel 

töötavad.” 

Hääletamine: poolt – 0, vastu – 15, erapooletu – 4, ei hääleta – 2 

Otsustati:  mitte kinnitada EKL Näituste eeskirja muudatus p. 5.8 alljärgnevas sõnastuses: ”Näituse 

toimkonna liikmed ja harjutushindamist sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel koeri 



esitada ringis, kus harjutuskohtunik sooritab harjutushindamist. Samuti on keelatud 

harjutuskohtunikul esitada koeri lõppvõistlustel, kui lõppvõistlust hindab kohtunik, kelle 

ringis on ta samal näitusel sooritanud harjutushindamist. Ringikorraldajad ja 

ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada koeri sel päeval, kui nad antud näitusel 

töötavad.” 

 

Koosoleku juhataja      Protokollija 

 

 

Helen Tonkson-Koit      Aire-Piret Pärn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


