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Iren Naarits, Raija Raun, Inga Siil, Helina Simberg, Liisa Vesik. 
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PÄEVAKORD: 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
 1.1. EKL juhatuse liikme tasu. 
2. Tõnis Türgi järelpärimine EKL juhatusele seoses tema 02.07.2012 esitatud 

järelpärimisega. 
3. EKL revisjonikomisjoni ettekanne. 
4. Tõnis Türgi ettepanek tühistada EKL juhatuse otsus nr 12.3, 19.04.2012 (protokoll nr 

11) kuna see on vastuolus EKL tõuraamatumääruse (kehtib alates 01.04.2002) 
punktidega 1.5 ja 2.1.  

5. EKL vabade rahaliste vahendite kasutamise ettepanekud: 
5.1. Tõnis Türgi ettepanek moodustada EKL vabadest rahalistest vahenditest 

"Koolitusi toetav fond" kogusummas 10 000-15 000 EUR; 
5.2. muud ettepanekud. 

6. EKL teenetemärgid. 
7. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi lisa 1 "Tõud, kellelt nõutakse EST V 

CH kinnitamiseks töökatset, ja nõutavate töökatsete nimekiri" muutmine ja 
täiendamine:(i) dobermann; (ii) suuršnautser.  

8. EKL näituste eeskirja täiendused. 
9. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 "tõukohased aretuserinõuded" täiendamine:  (i) jack 

russelli terjer; (ii) šveitsi valge lambakoer; (iii) taksid; (iv) saksa lambakoerad. 
10. Taotlus EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete allüksuse loomiseks ning põhimääruse 

kinnitamiseks. 
11. EKL katsekohtunike statuut (projekt). 
12. EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri (projekt). 
13. EKL agilityvõistluste eeskiri (projekt). 
14. EKL volinike koosolekute kuupäevad. 
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A. Administratiivsed küsimused. 

 
Toimus arutelu EKL volinike 26.09.2012 koosoleku kodukorra üle. Lepiti kokku määrata 
ettekannete pikkuseks kuni 5 minutit, sõnavõtu pikkuseks kuni 2 minutit, sõnavõttude-
küsimuste arvu ei piiratud ning koosoleku vaheajad tehakse iga 1,5 tunni tagant. 
 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
 
Astrid Lundava andis ülevaate EKL juhatuse tegevusest (lisa 1). 
 
Toimus arutelu Siili tn-l asuvate arhiivide ümberpaigutamise, Tuisu tn arhiiviruumi 
korrastamise (arhiivikapid) ning EKL büroo dokumentatsiooni digitaliseerimise üle. Volitati 
EKL juhatust jätkama Tuisu tn-l asuva arhiiviruumi korrastamisega ning võtma 
hinnapakkumised. 
 
Maret Kärdi tõstatas küsimuse EKL allüksuste aruandluskohusluse kohta. Nenditi, et 
käesoleval hetkel kehtivate normdokumentide kohaselt ei ole aruandluskohustus määratletud 
ning sedastati, et antud teemaga peab võimalikult kiiresti edasi tegelema EKL 
põhikirjakomisjon. 
 
1.1. EKL juhatuse liikme tasu. 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse liikme tasu suuruse üle. 
 
Ettepanek:  
 a) määrata EKL juhatuse liikme tasu suuruses (neto/kuus): (i) juhatuse esimees – 250 
EUR, (ii) juhatuse liige – 100 EUR. Juhatuse liikme tasu makstakse välja tagasiulatuvalt 
alates 01.05.2012. 
  Hääletamine: poolt – 16 
 
 b) määrata EKL juhatuse liikme tasu suuruses (neto/kuus): (i) juhatuse esimees – 300 
EUR, (ii) juhatuse aseesimees – 200 EUR, (iii) juhatuse liige – 100 EUR. Juhatuse liikme tasu 
makstakse välja tagasiulatuvalt  alates 01.05.2012. 
  Hääletamine: poolt – 8 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse liikme tasu väljamaksmise sidumisest EKL juhatuste 
koosolekutel osalemisega. Nenditi, et koosolekul füüsiliselt kohalviibimine ei oma määravat 
tähtsust, kuna (eelnev) töö toimub enamasti internetipõhiselt. 
 
Ettepanek: 
 a) siduda EKL juhatuse liikme tasu väljamaksmine igakuisel EKL juhatuse koosolekul 
osalemisega. 
  Hääletamine: poolt – 2 
 
 b) EKL juhatuse liikme tasu väljamaksmist igakuisel EKL juhatuse koosolekul 
osalemisega mitte siduda. 
  Hääletamine: poolt – 21 
 
Otsustati: 
1.1. Määrata EKL juhatuse liikme tasu suuruses (neto/kuus): (i) juhatuse esimees – 250 EUR, 

(ii) juhatuse liige – 100 EUR. Juhatuse liikme tasu makstakse välja tagasiulatuvalt alates 
01.05.2012. 
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1.2. EKL juhatuse liikme tasu väljamaksmist igakuisel EKL juhatuse koosolekul osalemisega 
mitte siduda. 

     
2. Tõnis Türgi järelpärimine EKL juhatusele seoses tema 02.07.2012 esitatud 

järelpärimisega. 

 
Tõnis Türk teavitas EKL volinikke, et on oma järelepärimisele saanud EKL büroo juhatajalt 
ja EKL juhatuse esimehelt vastuse. 
 
3. EKL revisjonikomisjoni ettekanne. 

 
EKL revisjonikomisjon loobus sõnavõtmisest. 
 
4. Tõnis Türgi ettepanek tühistada EKL juhatuse otsus nr 12.3, 19.04.2012 (protokoll nr 

11) kuna see on vastuolus EKL tõuraamatumääruse (kehtib alates 01.04.2002) 

punktidega 1.5 ja 2.1.  

 
Toimus arutelu Tõnis Türgi ettepaneku üle tühistada nõue esitada EKL büroosse kutsikate 
kiibinumbrid enne pesakonna registreerimist, kuna selline nõue ei ole kooskõlas EKL 
tõuraamatumäärusega (pesakonna registreerimiseks nõutavate dokumentide loend). 
 
Nenditi, et kiibinumbritest teavitamine on vajalik ning sedastati, et EKL volinike koosolekul 
ei ole põhikirjaliselt õigust juhatuse otsuste tühistamiseks. Otsustati juhtida EKL juhatuse 
tähelepanu antud teemale ning paluda neil leida õiguslikult korrektne lahendus 
 
5. EKL vabade rahaliste vahendite kasutamise ettepanekud. 

 
5.1. Tõnis Türgi ettepanek moodustada EKL vabadest rahalistest vahenditest "Koolitusi toetav 

fond" kogusummas 10 000-15 000 EUR. 
 
Tõnis Türk tutvustas oma ettepanekut moodustada koolituste läbiviimist ning koolitusplatside 
inventari soetamist toetav fond. Fondist saaksid taotleda toetust kõik EKL 
liikmesorganisatisoonid näiteks väliskoolitajaga korraldatavatel üritustel koolitaja 
kutsumisega seotud kulude katmiseks (vähendamaks sellega ürituse osalemistasu) või 
koolitusplatside ja nende inventari korrastamiseks. 
 
Toimus arutelu T. Türgi ettepaneku üle (fondi vajalikkus ning milliselt eelarverealt vahendid 
fondi suunata). Otsustati jätkata teema arutelu peale seda, kui T. Türgilt on laekunud 
konkreetne fondi kirjeldus ning põhisuundade tutvustus. 
 
5.2. muud ettepanekud. 
 
Monica Kullarand tegi ettepaneku suunata täiendavad vahendid EKL tõuregistri ning online-
andmebaaside edasiarendamisele. 
 
6. EKL teenetemärgid. 

 
Toimus kinnine hääletus. 
 
Ettepanek: omistada Anne Tammiksalule EKL teenetemärk „Suur Hõbemärk“. Otsus 

avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
Hääletamine: poolt – 16 
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Ettepanek: omistada Siret Lepasaarele EKL teenetemärk „Suur Hõbemärk“. Otsus 
avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 16  
 
Otsustati: 
6.1. Omistada Anne Tammiksalule EKL teenetemärk „Suur Hõbemärk“. 
6.2. Omistada Siret Lepasaarele EKL teenetemärk „Suur Hõbemärk“. 
6.3. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 

7. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi lisa 1 "Tõud, kellelt nõutakse EST V 

CH kinnitamiseks töökatset, ja nõutavate töökatsete nimekiri" muutmine ja 

täiendamine: (i) dobermann; (ii) suuršnautser.  

 
Ettepanek: lähtuvalt Eesti Dobermanniühingu taotlustest ja EKL juhatuse otsusest nr 5.1., 

12.07.2012 (protokoll nr 14) ning 5.1., 06.09.2012 (protokoll nr 16) lisada 
dobermannidele EST V CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja 
alljärgnevad töökatsed: ZTP, IPO-V, IPO-ZTP, FH, IPO-FH. Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 17 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 6  
 
Ettepanek: lähtuvalt Eesti Šnautserite Klubi taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 7.1., 

12.07.2012 (protokoll nr 14) muuta suuršnautseritele EST V CH tiitli kinnitamiseks 
tunnustatud töökatsete nimekirja ning asendada tulemus KK-1 „väga hea“ 
tulemusega KK-1 „hea“. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. Otsus avaldatakse kõigis 
EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 18 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 5  
 
Otsustati: 
7.1. Lähtuvalt Eesti Dobermanniühingu taotlustest ja EKL juhatuse otsusest nr 5.1., 

12.07.2012 (protokoll nr 14) ning 5.1., 06.09.2012 (protokoll nr 16) lisada 
dobermannidele EST V CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja 
alljärgnevad töökatsed: ZTP, IPO-V, IPO-ZTP, FH, IPO-FH. 

7.2. Lähtuvalt Eesti Šnautserite Klubi taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 7.1., 
12.07.2012 (protokoll nr 14) muuta suuršnautseritele EST V CH tiitli kinnitamiseks 
tunnustatud töökatsete nimekirja ning asendada tulemus KK-1 „väga hea“ tulemusega 
KK-1 „hea“. 

7.3. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
7.4. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 

8. EKL näituste eeskirja täiendused. 
 
Ettepanek: teha EKL näituste eeskirja (kehtiv alates 01.01.2013) alljärgnevad täiendused ja 

muudatused: muuta punkt 5.3. sõnastust peale mida kõlab punkt alljärgnevalt 
„Näitusel ei tohi osaleda haiged, lonkavad, munandi atroofiaga, nähtavalt tiined või 
imetavad koerad ning kastreeritud isased koerad“. Otsus jõustub alates 01.01.2013. 
Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 17 
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  vastu – 1 
  erapooletu – 3 
  ei osalenud – 2  
 
Toimus arutelu EKL volinike koosoleku eelnõu nr 8.1.2. üle, millega tehakse ettepanek lisada 
EKL näituste eeskirja punkti 5.5. alljärgnev tekstig: „alates 01.01.2012 sündinud kupeeritud 
saba ja/või kõrvadega koera näitusele registreerimise dokumentidele tuleb lisada koera 
sünniriigi FCI poolt tunnustatud kennelliidu väljastatud tõend, et koera esmasel 
registreerimismaal on koera sündimise ajal olnud kupeerimine seadusega lubatud. Juhul kui 
vastavat dokumenti ei esitata koos registreerimisdokumentidega või näitusetoimkonna 
nõudmisel, on näituse korraldajal õigus kupeeritud koer näituselt kõrvaldada. Juhul kui antud 
koer on juba hinnatud, tühistatakse tema tulemused sellel näitusel. Registreerimistasu ei 
tagastata“. Tõstatati küsimus kas ja kes väljastab vastava tõendi, antud punkti kooskõla Balti 
lepinguga jm. Nenditi, et teema käsitlemist tuleks jätkata järgmisel EKL volinike koosolekul 
peale seda, kui on saadud täielik ülevaade antud temaatikat käsitlevast seadusandlusest ning 
on konsulteeritud LKF-i ja LKD-ga. 
 
Ettepanek: lükata EKL volinike koosoleku eelnõu nr 8.1.2. tagasi. 
Hääletamine: poolt – 19 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 3  
 
Toimus aktiivne arutelu punkti 13.10.2. sõnastuse üle. 
 
Ettepanek: muuta p 13.10.2. sõnastust peale mida kõlab antud punkt alljärgnevalt „kohtunik 

ei hindaks hindamisringis päevas üle 80 eksponendi, v.a. vääramatu jõu puhul (näiteks 
teine kohtunik ei tule hindama ootamatu haigestumise, ilmastikutingmimuse vm 
taolise tõttu)“. Otsus jõustub alates 01.01.2013. Otsus avaldatakse kõigis EKL 
infokanalites. 

Hääletamine: poolt –21 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
8.1. Teha EKL näituste eeskirja (kehtiv alates 01.01.2013) alljärgnevad täiendused ja 

muudatused: 
8.1.1. muuta punkt 5.3. sõnastust peale mida kõlab punkt alljärgnevalt „Näitusel ei tohi 

osaleda haiged, lonkavad, munandi atroofiaga, nähtavalt tiined või imetavad koerad 
ning kastreeritud isased koerad“;  

8.1.2. muuta p 13.10.2. sõnastust peale mida kõlab antud punkt alljärgnevalt „kohtunik ei 
hindaks hindamisringis päevas üle 80 eksponendi, v.a. vääramatu jõu puhul (näiteks 
teine kohtunik ei tule hindama ootamatu haigestumise, ilmastikutingmimuse vm taolise 
tõttu)“. 

8.2. Lükata EKL volinike koosoleku eelnõu nr 8.1.2. tagasi. 
8.3. Otsus jõustub alates 01.01.2013. 
8.4. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 

9. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 "tõukohased aretuserinõuded" täiendamine:  (i) jack 

russelli terjer; (ii) šveitsi valge lambakoer; (iii) taksid; (iv) saksa lambakoerad. 
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Ettepanek: lähtuvalt Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 
9, 06.09.2012 (protokoll nr 16) kinnitada jack russelli terjerite aretuserinõuded: a) 
terviseuuringud (mõlemal vanemal): (i) põlveuuring: tulemusega 0 või 1. Koera, kelle 
põlveuuringu tulemus on 1, võib paaritada vaid koeraga, kelle põlveuuringutulemus 
on 0. Põlveuuringu läbimise hetkel peab koer olema vähemalt 12-kuune; (ii) 
silmauuringud: uuring pärilikele silmahaigustele tulemusega „leiuta“. Paaritushetkel 
ei või silmauuringu tulemus olla vanem kui 1 aasta. b) näitusehinne (mõlemal 
vanemal): vähemalt VH (ei arvestata kutsikaklassis saadud hindeid). c) sama 
vanemate kombinatsiooni võib aretuses kasutada vaid üks kord (arvesse lähevad ka 
enne aretuserinõuete vastuvõtmist toimunud paaritused). d) aretuses kasutatavate 
koerte vanus: isane koer peab olema paaritushetkel vähemalt 24-kuune; (ii) aretuses 
kasutav emane koer peab olema vanuses 24 kuud kuni 8 aastat, esmasünnituse hetkel 
ei või olla vanem kui 6-aastane. e) hel koeral võib Eestis olla kuni 25 kutsikat (arvesse 
lähevad ka enne erinõuete kehtestamist sündinud pesakonnad). Viimane pesakond 
registreeritakse täies koosseisus. f) tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse 
kohta väljastab Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ. Aretuserinõuded kehtivad 
01.01.2013-31.12.2017. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 18 
  vastu – 1 
  erapooletu – 3 
  ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: lähtuvalt Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 

8, 06.09.2012 (protokoll nr 16) kinnitada šveitsi valgete lambakoerte aretuserinõuded: 
a) terviseuuringud (mõlemal vanemal): (i) puusaliigeste düsplaasiaauring (HD) 
tulemusega A, B või C. Koera, kelle HD tulemus on C võib paaritada vaid koeraga, 
kelle HD tulemus on A; (ii) küünarliigeste düsplaasiauuring (ED) tulemusega 0 või 1. 
Koera, kelle ED tulemus on 1 võib paaritada vaid koeraga, kelle ED tulemus on 0. b) 
näitusehinne (mõlemal vanemal) vähemalt „hea“; c)  aretuserinõuded kehtivad 
01.01.2013-31.12.2017. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 21 
   vastu – 1 
   erapooletu – 0 
   ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: lähtuvalt Eesti Takside TÜ taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 3, 06.09.2012 

(protokoll nr 16) kinnitada takside, kääbustakside ning küülikutakside 
aretuserinõuded: a) terviseuuringud (mõlemal vanemal): silmauuring PRA, HC ja RD 
suhtes tulemusega „leiuta“. Silmauuringu tulemus ei või olla paaritushetkel vanem, 
kui kaks aastat. b) näitusehinne: (i) isasel koeral SP; (ii) emasel koeral vähemalt VH. 
c) koolitustulemus (taksidel): jahikatse (sooritatud enne paaritust). d) sama vanemate 
kombinatsiooni võib kasutada kuni kolmel korral. e) tõendi pesakonna 
aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Takside TÜ. Aretuserinõuded 
kehtivad 01.01.2013-31.12.2015. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 17 
  vastu – 1 
  erapooletu – 4 
  ei osalenud – 1  
 
Eve Pungas teavitas EKL volinikke, et Eesti Saksa Lambakoerte Ühingul ei ole võimalik teha 
nõutavat erinõuete mõju analüüsi, kuna saksa lambakoerte aretuserinõuded kehtivad alates 
01.07.2011 ja sisseviidud rangemad nõuded alles alates 01.01.2009 sündinud koertele. 
Eelnevast tulenevalt ei ole veel võimalik teha mingit analüüsi kuna nimetatud hetkel sündinud 
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koertel ei ole veel pesakondi või ei ole nende pesakondadele tehtud veel düsplaasiuuringuid. 
Eelnevast tulenevalt taotleb ühing saksa lambakoerte aretuserinõuete kehtivuse pikendamist 
kuni 31.12.2017. 
 
Ettepanek: lähtuvalt Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlusest pikendada saksa 

lambakoerte aretuserinõuete kehtivust ajavahemikuks 01.10.2012-31.12.2017. Otsus 
avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

Hääletamine: poolt – 19 
  vastu – 1 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 3  
 
Otsustati: 
9.1. Lähtuvalt Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 9, 

06.09.2012 (protokoll nr 16) kinnitada jack russelli terjerite aretuserinõuded: 
9.1.1. Terviseuuringud (mõlemal vanemal): (i) põlveuuring: tulemusega 0 või 1. Koera, 

kelle põlveuuringu tulemus on 1, võib paaritada vaid koeraga, kelle 
põlveuuringutulemus on 0. Põlveuuringu läbimise hetkel peab koer olema vähemalt 
12-kuune; (ii) silmauuringud: uuring pärilikele silmahaigustele tulemusega „leiuta“. 
Paaritushetkel ei või silmauuringu tulemus olla vanem kui 1 aasta. 

9.1.2. Näitusehinne (mõlemal vanemal): vähemalt VH (ei arvestata kutsikaklassis saadud 
hindeid). 

9.1.3. Sama vanemate kombinatsiooni võib aretuses kasutada vaid üks kord (arvesse 
lähevad ka enne aretuserinõuete vastuvõtmist toimunud paaritused). 

9.1.4. Aretuses kasutatavate koerte vanus: isane koer peab olema paaritushetkel vähemalt 
24-kuune; (ii) aretuses kasutav emane koer peab olema vanuses 24 kuud kuni 8 aastat, 
esmasünnituse hetkel ei või olla vanem kui 6-aastane. 

9.1.5. Ühel koeral võib Eestis olla kuni 25 kutsikat (arvesse lähevad ka enne erinõuete 
kehtestamist sündinud pesakonnad). Viimane pesakond registreeritakse täies 
koosseisus. 

9.1.6. Tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Jack Russelli 
Terjerite TÜ. 

9.1.7. Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2013-31.12.2017. 
9.2. Lähtuvalt Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 8, 

06.09.2012 (protokoll nr 16) kinnitada šveitsi valgete lambakoerte aretuserinõuded:  
9.2.1. Terviseuuringud (mõlemal vanemal): (i) puusaliigeste düsplaasiaauring (HD) 

tulemusega A, B või C. Koera, kelle HD tulemus on C võib paaritada vaid koeraga, 
kelle HD tulemus on A; (ii) küünarliigeste düsplaasiauuring (ED) tulemusega 0 või 1. 
Koera, kelle ED tulemus on 1 võib paaritada vaid koeraga, kelle ED tulemus on 0.’ 

9.2.2. Näitusehinne (mõlemal vanemal): vähemalt „hea“. 
9.2.3. Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2013-31.12.2017. 

9.3. Lähtuvalt Eesti Takside TÜ taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 3, 06.09.2012 
(protokoll nr 16) kinnitada takside, kääbustakside ning küülikutakside aretuserinõuded: 
9.3.1. Terviseuuringud (mõlemal vanemal): silmauuring PRA, HC ja RD suhtes 

tulemusega „leiuta“. Silmauuringu tulemus ei või olla paaritushetkel vanem, kui kaks 
aastat. 

9.3.2. Näitusehinne: (i) isasel koeral SP; (ii) emasel koeral vähemalt VH. 
9.3.3. Koolitustulemus (taksidel): jahikatse (sooritatud enne paaritust). 
9.3.4. Sama vanemate kombinatsiooni võib kasutada kuni kolmel korral. 
9.3.5. Tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Takside TÜ. 
9.3.6. Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2013-31.12.2015. 

9.4. Lähtuvalt Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlusest pikendada saksa lambakoerte 
aretuserinõuete kehtivust ajavahemikuks 01.10.2012-31.12.2017. 
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9.5. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 

10. Taotlus EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete allüksuse loomiseks ning põhimääruse 

kinnitamiseks. 

 
Ettepanek: moodustada EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete allüksus. Kinnitada EKL 

põhjamaiste kelgukoerte katsete allüksuse põhimäärus. Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 

 
Hääletamine: poolt – 19 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 4  
 
Otsustati: 
10.1. Moodustada EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete allüksus. 
10.2. Kinnitada EKL põhjamaiste kelgukoerte katsete allüksuse põhimäärus. 
10.3. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
10.4. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 

11. EKL katsekohtunike statuut. 

 
Ettepanek: kinnitada EKL katsekohtunike statuut (lisa 2). Otsus jõustub 01.01.2013. EKL 

katsekohtunike statuut avaldatakse EKL kodulehel. 
 
Hääletamine: poolt – 18 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 4  
 
Otsustati: 
11.1. Kinnitada EKL katsekohtunike statuut (lisa 2). 
11.2. Otsus jõustub 01.01.2013. 
11.3. EKL katsekohtunike statuut avaldatakse EKL kodulehel. 
 

12. EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri. 

 
Ettepanek: kinnitada EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri (lisa 3). Otsus 

jõustub 01.01.2013. EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri 
avaldatakse EKL kodulehel. 

 
Hääletamine: poolt – 18 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 4  
 
Otsustati: 
12.1. Kinnitada EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri (lisa 3). 
12.2. Otsus jõustub 01.01.2013. 
12.3. EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri avaldatakse EKL kodulehel. 
 

13. EKL agilityvõistluste eeskiri. 
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Ettepanek: kinnitada EKL agilityvõistluste eeskiri (lisa 4). Otsus jõustub 01.01.2013. EKL 
agilityvõistluste eeskiri avaldatakse EKL kodulehel. 

 
Hääletamine: poolt – 19 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 4  
 
Otsustati: 
13.1. Kinnitada EKL agilityvõistluste eeskiri (lisa 4). 
13.2. Otsus jõustub 01.01.2013. 
13.3. EKL agilityvõistluste eeskiri avaldatakse EKL kodulehel. 
 

14. EKL volinike koosolekute kuupäevad. 

 
Toimus arutelu EKL volinike koosolekute kuupäevade üle. Nenditi, et EKL töörütmist ning 
EKL ajakirja ilmumissagedusest lähtudes võiksid EKL volinike koosolekud edaspidi toimuda 
iga kvartali II kuu keskel. EKL volinike koosoleku juhataja saadab laiali konkreetsete 
kuupäevade ettepaneku. 
 
15. Sõnavõtud. 
 
Sõnavõtte ei registreeritud. 
 
 
Alar Müürisepp      Elo Lindi 
Juhataja       protokollija  




