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A. EKL volinike 28.11.2017 koosoleku päevakord. 
 
Toimus arutelu päevakorra üle. Otsustati töötada kella 21-ni, ühe vaheajaga. Vajadusel toimub 
EKL volinike 28.11.2017 koosoleku jätkukoosolek. 
 
1.  EKL liikme Tatiana Karaulova avaldus. 
 
Avaldaja esindaja vandeadvokaat Natalia Lausmaa tutvustas EKL volinikele avaldaja 
seisukohti ning tegi ettepaneku luua küsimuse arutamiseks EKL volinike koosoleku töörühm.  
 
EKL volinikud arutasid esindaja ettepanekut ning asusid seisukohale, et teemat juba on 
käsitlenud ja oma seisukoha kujundanud EKL revisjonikomisjon – seega ei ole uue komisjoni 
loomine mõistlik. Avaldaja on pöördunud kohtusse ning lõpliku otsuse langetab kohus.  
 
Ettepanek: EKL volinike koosolek jääb EKL revisjonikomisjoni seisukoha juurde ning ei pea 

uue komisjoni loomist mõistlikuks. Jõustunud kohtuotsuse korral tehakse vajadusel 
muutmiskanne EKL tõuraamatusse. 

 
Hääletamine: .poolt – 26 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei hääletanud – 2 
 
Otsustati: 
1.1. EKL volinike koosolek jääb EKL revisjoni seisukoha juurde ning ei pea uue komisjoni 

loomist mõistlikuks. Jõustunud kohtuotsuse korral tehakse vajadusel muutmiskanne EKL 
tõuraamatusse. 

 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt.  
 
EKL juhatuse esimees Kalvo Kriisk andis ülevaate juhatuse esimese aasta tööplaanidest: viia 
ajakiri „Koer“ kvalitatiivselt uuele tasemele; saada aasta teiseks pooleks valmis EKL uus 
koduleht, mis oleks struktuurilt hoomatavam, kaasaegsema kujundusega ning ainult EKL 
liikmetele kättesaadava osaga; jätkata aktiivselt EKL online arendamist plaaniga „Balti Võitja 
2018“ näitusel sisestada vähemalt mõnest ringist täistulemused otse EKL online. Samuti 
kavatseb EKL juhatus kohtuda kõigi EKL allüksuste esindajatega, kuulata ära nende soovid ja 
mured ning arutada edasisi koostööplaane. K. Kriisk avaldas lootust, et EKL volinike koosolek 
annab omalt poolt EKL juhatusele EKL visioonist tulenevad pikemaajalised suuniseid ning 100 
päeva kriitikavaba aega. 
 
2.1. EKL 2018. aasta eelarve projekt. 
 
EKL 2018. aasta eelarve töörühm on eelarve kokku pannud, kuid tööks jäänud väga lühikese 
aja tõttu ei jõutud seda EKL volinike 28.11.2017 koosolekule veel esitada. 
 
2.2. Ülevaade 2017. aasta eelarvetäitmisest. 
 
EKL volinikud vaatasid üle EKL 2017. aasta 10 kuu eelarvetäitmise ning diskuteerisid 
raamatupidamislikel teemadel. 
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Toimus aktiivne arutelu, kas ja kuidas mõjutab EKL-i eelarvet ning EKL 
liikmesorganisatsioone EKL juhatuse otsus diferentseerida SERT-i tasu näitusetüüpide kaupa 
(kehtib alates 01.07.2018) ning mida EKL näituste korraldajatele selle eest vastu pakub 
(koolitused, näituse korraldamise käsiraamat, tahvelarvutid tulemuste reaalajas sisestamiseks 
jm). Samuti tehti EKL juhatusele ettepanek lisada EKL teenuste hinnakirja võimalus kinnitada 
tšempionitiitel ilma diplomi ja rosetita ning kehtestada sellele sümboolne tasu (1-5 EUR). 
 
EKL juhatuse aseesimees Janne Orro teavitas EKL volinikke, et juhatus ei nõustu K.Kriiski 
seisukohtadega, neid ei ole juhatuses arutatud, ühtset seisukohta ei ole juhatus kujundanud. J. 
Orro juhib tähelepanu, et hinnakirja muudatused tehti eelkõige EKL-i majandustulemuste 
parandamiseks pidades silmas EKL-i üldist head käekäiku.  EKL liikmeid esindavad EKL 
volinikud peaksid juhatuse prioriteeti jagama.  
 
3. EKL juhatuse liikmete lepingud. 
 
Nenditi, et EKL 2017. aasta eelarves on EKL juhatuse tasudeks ette nähtud vahendid otsas – 
viimaseks kolmeks kuuks ei ole neid eelarves ette nähtud. Toimus arutelu EKL juhatuse 
liikmete lepingute sisu üle (kas tasud on bruto- või netosummad, lepingu kehtivusaeg 36 kuud, 
juhatusele tasutavate hüvitised, konfidentsiaalsuskohustus). 
 
Ettepanek: saata EKL juhatuse liikmete lepingud korrigeerimiseks EKL juhatusele tagasi. 
 
Hääletamine: poolt – 26 

vastu – 0 
ei hääletanud – 2   

 
Otsustati: 
3.1. Saata EKL juhatuse liikmete lepingud korrigeerimiseks EKL juhatusele tagasi. 
 
4. EKL juhatuse küsimused ja ettepanekud seoses alates 01.07.2017 kehtiva EKL 
kennelnimemäärusega. 
 
Koosoleku juhataja küsis kohal viibinud juhatuse liikmetelt, kas  tegemist on EKL büroo 
tõstatatud küsimustega. Juhatuse liikmed kinnitas, et küsimused on saadud büroost. EKL 
juhatus vaid edastas küsimused EKL volinikele, juhatus ise teemat arutanud ei ole. H. Tonkson-
Koit rõhutas, et EKL volinikele esitatavad küsimused-ettepanekud peaksid olema vormistatud 
emotsioonitult ning korrektselt. 
 
Ettepanek: tagastada dokument EKL juhatusele ning paluda tuua välja EKL 

kennelnimemääruses olevad konkreetsed probleemid ja vastuolud ning teha omapoolsed 
konkreetsed muutmisettepanekud. Peale EKL juhatuse poolsete ettepanekute laekumist 
tegeleb teemaga edasi EKL volinike koosoleku normatiivide töörühm. 

 
Hääletamine: poolt – 28 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Tagastada dokument EKL juhatusele ning paluda tuua välja EKL kennelnimemääruses 

olevad konkreetsed probleemid ja vastuolud ning teha omapoolsed konkreetsed 
muutmisettepanekud. Peale EKL juhatuse poolsete ettepanekute laekumist tegeleb teemaga 
edasi EKL volinike koosoleku normatiivide töörühm. 
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5. EKL teenetemärkide kandidaadid. 
 
Toimus arutelu, mis ajaks oleksid pidanud teenetemärkide määramiseks avaldused laekuma 
(viimane ettepanek jõudis EKL volinikeni 28.11.2017 hommikul), mis on teenetemärkide 
omistamise tegelik eesmärk (kas eduka kasvatajatöö tunnustamine, EKL heaks tehtud töö 
tunnustamine, Eesti edukas esindamine välisvõistlustel, vm) ning kas teenetemärgi saaja peaks 
olema EKL liige. Nenditi, et vaja on täiendada nii EKL teenetemärkide statuuti kui ka luua 
EKL edukate koerakasvatajate tunnustamise eeskiri. 
 
Katleen Lukin, ettepanek: kustutada EKL teenetemärkide kandidaatide teema EKL volinike 

28.11.2017 koosoleku päevakorrast. 
 
Hääletamine: poolt – 26 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
Otsustati:  
5.1. Kustutada EKL teenetemärkide kandidaatide teema EKL volinike 28.11.2017 koosoleku 

päevakorrast. 
 
Vahepaus, pärast mida asus EKL volinike koosolekut juhatama Astrid Lundava. 
 
6. EKL juhatuse ettepanek EKL näituste eeskirja täiendamiseks. 
 
Ettepanek: täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.7.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 

“Esmalt kirjeldatakse isased ning siis emased beebikutsikaid. Beebikutsikatele ei anta 
ametlikke hindeid, küll aga võib kohtunik vajadusel anda hinnangu „diskvalifitseeritud“ 
või „ei või hinnata“. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras. 10.7.1.1. 
hinnang "DISKVALIFITSEERITUD" (0) antakse koerale, kes ei vasta standardiga 
määratud tüübile; koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel 
on ebanormaalsed munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või 
karvkate on puudulik või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, 
kelle tõule iseloomulik tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne 
antakse koertele, kellel on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead. 
10.7.1.2. märkusega "EI VÕI HINNATA" (EVH) saadetakse ringist välja koer, kes ei 
liigu, hüppab pidevalt händleri najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks 
liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks 
hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse 
see märge juhul, kui ilmneb mõni operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud 
hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, 
mida on tehtud koera algseisundi korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). 
Nimetatud märkuse põhjus peab olema toodud kirjelduslehel.“ Täiendada EKL näituste 
eeskirja punkti 10.8.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Esmalt kirjeldatakse isased 
ning siis emased kutsikaid. Kutsikatele ei anta ametlikke hindeid, küll aga võib kohtunik 
vajadusel anda hinnangu „diskvalifitseeritud“ või „ei või hinnata“. Koerad kutsutakse 
ringi kataloogi numbrite järjekorras. 10.8.1.1. hinnang "DISKVALIFITSEERITUD" (0) 
antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; koera käitumine ei sobi 
ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed munandid, hammaste- 
või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või kes on ilmselgelt 
albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik tunnus on sedavõrd 
tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel on tõustandardis 



EKL volinike koosolek protokoll nr 2, 28.11.2017  

5 
 

märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead. 10.7.1.2. märkusega "EI VÕI HINNATA" 
(EVH) saadetakse ringist välja koer, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või 
püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei 
lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või 
munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni operatsioon 
või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul on 
piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi 
korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab 
olema toodud kirjelduslehel.“  

Hääletamine: poolt – 22 
   Vastu – 1 
   Erapooletu 4 
   Ei osalenud – 1 
 
Ettepanek: otsus jõustub alates 01.01.2018. 
Hääletamine: poolt – 25 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
   Ei osalenud – 2  
 
Otsustati: 
6.1. Täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.7.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 

“Esmalt kirjeldatakse isased ning siis emased beebikutsikaid. Beebikutsikatele ei anta 
ametlikke hindeid, küll aga võib kohtunik vajadusel anda hinnangu „diskvalifitseeritud“ või 
„ei või hinnata“. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras. 10.7.1.1. hinnang 
"DISKVALIFITSEERITUD" (0) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; 
koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed 
munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik 
või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik 
tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel 
on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead. 10.7.1.2. märkusega "EI VÕI 
HINNATA" (EVH) saadetakse ringist välja koer, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri 
najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui 
koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, 
saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni 
operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul 
on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi 
korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab 
olema toodud kirjelduslehel.“  

6.2. Täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.8.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Esmalt 
kirjeldatakse isased ning siis emased kutsikaid. Kutsikatele ei anta ametlikke hindeid, küll 
aga võib kohtunik vajadusel anda hinnangu „diskvalifitseeritud“ või „ei või hinnata“. 
Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras. 10.8.1.1. hinnang 
"DISKVALIFITSEERITUD" (0) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; 
koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed 
munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik 
või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik 
tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel 
on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead. 10.7.1.2. märkusega "EI VÕI 
HINNATA" (EVH) saadetakse ringist välja koer, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri 
najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui 
koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, 
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saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni 
operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul 
on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi 
korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab 
olema toodud kirjelduslehel.“  

6.3. Otsus jõustub alates 01.01.2018. 
 
7. EKL liikmete avaldused. 
 
7.1. Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokseritele EST CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud 
töökatsete nimekirja täiendamiseks. 
 
Toimus arutelu standardijärgselt töökatsetega tõugudelt EST CH tiitli kinnitamiseks 
töötulemuse nõudmise mõttekuse üle ning vaagiti võimalust luua sellistele tõugudele 
(analoogselt. C.I.B. ja C.I.E.) eraldi lisatiitel. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Bokseriühingu taotlus ning kinnitada saksa bokseritele EST CH 

tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatseteks SK-1, KK 1, BH, IPO-1, SchH-1, PJK 1.  
Hääletamine: poolt – 22 
  Vastu – 0 
  Erapooletu 5 
  Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: otsus jõustub alates 01.01.2018. 
Hääletamine: poolt – 22 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 4 
  Ei osalenud – 2  
 
7.2. Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlus šveitsi valgete lambakoerte aretuserinõuete 
kehtivusaja pikendamiseks. 
 
Toimus arutelu aretuserinõuetes oleva näitusehinde „hea“ üle. Asuti seisukohale, et TÜ võiks 
edaspidi kaaluda vähemalt hinde „väga hea“ nõudmist. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad 

šveitsi valgete lambakoerte aretuserinõuded: (i) HD uuring tulemusega A, B või C. 
Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle HD uuringu tulemus on 
A; (ii) ED uuring tulemusega 0 või 1. Tulemuse 1 saanud koera võib paaritada ainult 
koeraga, kelle ED uuringu tulemus on 0; (ii) näitusehinne vähemalt „hea“. 
Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2018-31.12.2022. 

Hääletamine: poolt – 23 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 1  
  Ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada Eesti Bokseriühingu taotlus ning kinnitada saksa bokseritele EST CH tiitli 

kinnitamiseks tunnustatud töökatseteks SK-1, KK 1, BH, IPO-1, SchH-1, PJK 1. Otsus 
jõustub alates 01.01.2018. 

7.2. Rahuldada Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad šveitsi 
valgete lambakoerte aretuserinõuded: (i) HD uuring tulemusega A, B või C. Tulemuse C 
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saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle HD uuringu tulemus on A; (ii) ED uuring 
tulemusega 0 või 1. Tulemuse 1 saanud koera võib paaritada ainult koeraga, kelle ED 
uuringu tulemus on 0; (ii) näitusehinne vähemalt „hea“. Aretuserinõuded kehtivad 
01.01.2018-31.12.2022. 

 
8. EKL-TAN ettepanek EKL tõuraamatumääruse muutmiseks. 
 
Ettepanek: muuta EKL tõuraamatumääruse p 6.2., pärast mida kõlab see 

alljärgnevalt:“Erinevaid tõuge ja tõuvariatsioone võib ristata lähtuvalt FCI ringkirjast 
nr 4/2012 (09.01.2012).“ Tõugude puhul, kus teavitusnõue tuleneb kehtivatest 
aretuserinõuetest, paluda erinõuded taotlenud TÜ-lt tagasisidet, kas nad soovivad seda 
nõuet säilitada.  

Hääletamine: poolt – 25 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
  Ei osalenud – 2  
 
Ettepanek: otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 26 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
8.1. Muuta EKL tõuraamatumääruse p 6.2., pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ Erinevaid 

tõuge ja tõuvariatsioone võib ristata lähtuvalt FCI ringkirjast nr 4/2012 (09.01.2012).“ 
Tõugude puhul, kus teavitusnõue tuleneb kehtivatest aretuserinõuetest, paluda erinõuded 
taotlenud TÜ-lt tagasisidet, kas nad soovivad seda nõuet säilitada. 

8.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
9. EKL poolt alates 01.07.2017 tunnustatud töökatsetega tõugudele EST CH tiitli 
kinnitamiseks tunnustatud töökatsed (jätkuv käsitlus). 
 
Nenditi, et kõnealuste tõugude tunnustamist taotlenud Seltsi- ja Tarbekoerte Ühing ei ole 
käesoleva ajani esitanud standardijärgselt töökatsetega tõugude tõuomaste töökatsete nimekirja. 
 
Ettepanek: palude tõugude tunnustamist taotlenud Seltsi- ja Tarbekoerte Ühingu esindajal 

Maret Kärdil esitada hiljemalt 10.01.2018 alljärgnevatele tõugudele tõuomaste 
töökatsete nimekiri: (i) ida-euroopa lambakoer, (ii) jakuudi laika, (iii) tšukotka 
kelgukoer. 

 
Hääletamine: poolt – 25 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 3 
 
Otsustati: 
9.1. Paluda tõugude tunnustamist taotlenud Seltsi- ja Tarbekoerte Ühingu esindajal Maret 

Kärdil esitada hiljemalt 10.01.2018 alljärgnevatele tõugudele tõuomaste töökatsete nimekiri: 
(i) ida-euroopa lambakoer, (ii) jakuudi laika, (iii) tšukotka kelgukoer. 
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10. Šveitsi Kennelklubi taotlus kontinentaalse buldogi tunnustamiseks. 
 
Nenditi, et kontinentaalne buldog on erinevates Euroopa riikides tunnustatud ning tõu esindajad 
on olemas ka Eestis. Initsiatiiv tõu tunnustamiseks tuli Eestis elava kontinentaalse buldogi 
omanikult, kes pöördus vastava palvega Šveitsi Kennelklubisse. 
 
Ettepanek: rahuldada Šveitsi Kenneklubi taotlus ning kinnitada EKL poolt tunnustatud tõuks 

kontinentaalne buldog. Otsus jõustub alates 01.07.2018. 
Hääletamine: poolt – 17 
   Vastu – 1  
   Erapooletu – 8 
   Ei osalenud – 2  
 
Ettepanek: esitada Šveitsi Kenneklubile taotlus eesti hagija ametlikuks tunnustamiseks. 
Hääletamine: poolt – 26 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 2 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Šveitsi Kenneklubi taotlus ning kinnitada EKL poolt tunnustatud tõuks 

kontinentaalne buldog. Otsus jõustub alates 01.07.2018. 
10.2. Esitada Šveitsi Kenneklubile taotlus eesti hagija ametlikuks tunnustamiseks. 
 
11. Ameerika Kennel Klubi taotlus toy foksterjeri tunnustamiseks. 
 
Nenditi, et teadaolevalt ei ole hetkel Eestis selle tõu FCI süsteemi kuuluvaid kasvatajaid. 
Initsiatiiv Eestis tõu tunnustamiseks on tulnud Soomest.  
 
Ettepanek: rahuldada Ameerika Kennel Klubi taotlus ning kinnitada EKL poolt tunnustatud 

tõuks toy foksterjer.  
 
Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 26 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 2 
 
Otsustati: 
11.1. Ameerika Kennel Klubi taotlust toy foksterjeri tunnustamiseks mitte rahuldada. 
 
12. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt ja koosoleku töökorralduslikud 
küsimused. 
 
12.1. EKL volinike koosolekute kuupäevad. 
 
Ettepanek: EKL volinike koosolekud toimuvad 29.05.2018, 28.08.2018, 27.11.2018, 

26.02.2019, 28.05.2019, 27.08.2019, 26.11.2019, 03.03.2020, 09.06.2020, 29.09.2020. 
Hääletamine: poolt – 23 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 1 
  Ei osalenud – 3 
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Ettepanek: materjalide esitamise tähtaeg on 20 päeva enne vastava koosoleku 
toimumiskuupäeva. 

Hääletamine: poolt – 25 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 3  
 
12.2. EKL volinike sõidukompensatsioon. 
 
Ettepanek: hüvitada EKL volinikule, kes osaleb EKL volinike koosolekul ja/või EKL volinike 

töörühmade koosolekutel transpordikompensatsioon 0,2 EUR/km kohta või vastavalt 
esitatud kuludokumentidele.  

Hääletamine: poolt – 22 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 1  
  Ei osalenud – 2 
 
12.3. EKL volinike koosoleku assistent. 
 
Ettepanek: kuulutada EKL kodu- ning FB lehel välja konkurss EKL volinike koosoleku 

assistendi leidmiseks (konkursi tähtaeg: 12.12.2017, tingimused analoogsed eelmise 
korraga). 

Hääletamine: poolt – 22 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
  Ei osalenud – 5  
 
12.4. EKL revisjonikomisjoni liikmete sõidukompensatsioon. 
 
Ettepanek: hüvitada EKL revisjonikomisjoni liikmele, kes osaleb EKL revisjonikomisjoni 

tööplaanis ette nähtud koosolekul/kohtumisel transpordikompensatsioon 0,2 EUR/km 
kohta või vastavalt esitatud kuludokumentidele.  

Hääletamine: poolt – 24 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
  Ei osalenud – 3  
 
12.5. EKL volinike koosoleku töörühmade moodustamine. 
 
Tiia Ariko teavitas volinikke, et eesti hagija töörühmas osalemiseks on nõusoleku andnud Siret 
Lepasaar ja Maris Siilmann. Töörühma moodustamiseks oleks vaja kiirustada, kuna mõnede 
eesti hagija FCI-s tunnustamiseks vajavate teemadega oleks vaja viivitamatult tegelema hakata. 
 
Ettepanek: moodustada EKL volinike koosoleku eesti hagija töörühm koosseisus Tiia Ariko 

(kontaktisik), Siret Lepasaar, Maris Siilmann. 
Hääletamine: poolt – 26 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 2  
 
12.6. EKL volinike 28.11.2017 koosoleku jätkukoosolek. 
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Ettepanek: EKL volinike 28.11.2017 koosoleku jätkukoosolek toimub 09.01.2018 kell 18.00 
EKL saalis. 

Hääletamine: poolt – 21 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 6  
 
Otsustati: 
12.1. EKL volinike koosolekud toimuvad 29.05.2018, 28.08.2018, 27.11.2018, 26.02.2019, 

28.05.2019, 27.08.2019, 26.11.2019, 03.03.2020, 09.06.2020, 29.09.2020. 
12.2. Hüvitada EKL volinikule, kes osaleb EKL volinike koosolekul ja/või EKL volinike 

töörühmade koosolekutel transpordikompensatsioon 0,2 EUR/km kohta või vastavalt 
esitatud kuludokumentidele. 

12.3. Kuulutada EKL kodu- ning FB lehel välja konkurss EKL volinike koosoleku assistendi 
leidmiseks (konkursi tähtaeg: 12.12.2017, tingimused analoogsed eelmise korraga). 

12.4. Hüvitada EKL revisjonikomisjoni liikmele, kes osaleb EKL revisjonikomisjoni tööplaanis 
ette nähtud koosolekul/kohtumisel transpordikompensatsioon 0,2 EUR/km kohta või 
vastavalt esitatud kuludokumentidele. 

12.5. Moodustada EKL volinike koosoleku eesti hagija töörühm koosseisus Tiia Ariko 
(kontaktisik), Siret Lepasaar, Maris Siilmann. 

12.6. EKL volinike 28.11.2017 koosoleku jätkukoosolek toimub 09.01.2018 kell 18.00 EKL 
saalis. 

 
 
Helen Tonkson-Koit   
Juhataja 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
Koosoleku jätkukoosolek 09.01.2018, algusega kell 18.00 ja lõpuga kell 19.20 
 
Jätkukoosolekut juhatas Helen Tonkson-Koit, protokollis Aire-Piret Pärn. 
 
Jätkukoosolekust võtsid osa: Tiia Ariko, Svetlana Grün, Karlis Hallik, Juta Haranen, Merike 

Kalle, Jekaterina Kantijevskaja, Marianna Kanõševa, Ülle Kell, Katri Koitver, Jelena Kruus, 
Ilme Kukk, Hedi Kumm, Maret Kärdi, Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, 
Reet Lint, Maris Luberg, Katleen Lukin, Astrid Lundava, Anne Naarits, Aivo Oblikas, 
Marika Proover, Aili Pärtel-Beljajev, Kaire Rjadnev-Meristo, Margit Siigur, Kadi-Liis Säre, 
Tatjana Zamorskaja, Helen Tonkson-Koit,  Tõnis Türk, Liina Vaher (saabus 19.10), Piret 
Voort (saabus kell 19.10) 

 
Puudusid: Valentina Pikkov, Katrin Raie ja Inga Siil 
 
Külalised: Janne Orro (EKL juhatuse liige), Mairi Siimon (EKL juhatuse liige), Tiia Pihlik 
(EKL revisjonikomisjoni liige), Aili Kivinurm (EKL liige), Anne-Ly Kandelin (EKL 
revisjonikomisjoni liige), Pilvi Pihlik (EKL liige), Merike Moldau (EKL liige), Piret 
Rosumovski (EKL juhatuse liige), Tõnu Väli (EKL juhatuse liige) 
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Helen Tonkson-Koit selgitab, et 28.11.2017 volinike koosoleku protokoll on seetõttu siiani 

allkirjastamata, kuna on vaja tulla tagasi eelmisel koosolekul käsitletud kahe 
päevakorrapunkti juurde. Kõigepealt p.12.3 – kuulutati välja volinike koosoleku assistendi 
konkurss, kuid jäeti otsustamata, kellele anda volitused assistendiga lepingu sõlmimiseks. 
Lepingu tingimusi ei muudeta.  

 
Ettepanek: anda volinike koosoleku juhatajale Helen Tonkson-Koit`le volitused sõlmida 

käsundusleping EKL volinike koosoleku assistendiga alates 01.01.2018 kuni 2017. a 
septembris valitud volinike koosoleku volituste kehtivuseni.  

Hääletamine: poolt – 28 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
   Ei hääleta – 1 
 
28.11.2017 protokolli p.9.1 otsus sätestab:  Paluda tõugude tunnustamist taotlenud Seltsi- ja 

Tarbekoerte Ühingu esindajal Maret Kärdil esitada hiljemalt 01.01.2018 alljärgnevatele 
tõugudele tõuomaste töökatsete nimekiri: (i) ida-euroopa lambakoer, (ii) jakuudi laika, (iii) 
tšukotka kelgukoer.  Maret Kärdi avaldas, et ei ole teinud taotlust eelnimetatud tõugude 
tunnustamiseks, seda on teinud Seltsi- ja tarbekoerte ühing, kellele tuleks ka järelpärimine 
teha.  

 
Ettepanek: Eesti Seltsi- ja tarbekoerte ühingul esitada hiljemalt 10.02.2018 volinike 

koosolekule  alljärgnevate tõugude tõuomaste töökatsete nimekiri: (i) ida-euroopa 
lambakoer, (ii) jakuudi laika, (iii) tšukotka kelgukoer. 

 
Hääletamine: poolt – 28 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 2 
 
Otsustati:  

a) anda volinike koosoleku juhatajale Helen Tonkson-Koit`le volitused sõlmida 
käsundusleping EKL volinike koosoleku assistendiga alates 01.01.2018 kuni 2017. a 
septembris valitud volinike koosoleku volituste kehtivuseni. 

b) Eesti Seltsi- ja tarbekoerte ühingul esitada hiljemalt 10.02.2018 volinike koosolekule  
alljärgnevate tõugude tõuomaste töökatsete nimekiri: (i) ida-euroopa lambakoer, (ii) 
jakuudi laika, (iii) tšukotka kelgukoer. 

 
 
12.5 EKL volinike koosoleku töörühmade moodustamine 
 
Helen Tonkson-Koit: 28.11.2017 moodustati eesti hagija teema tegelev töörühm, kuidas teil 
läheb? 
 
Tiia Ariko andis ülevaate töö alustamisest – andmebaasid on üle antud, esimesed tulemused 
peaksid teada olema hiljemalt maiks 2018. EKL rahalisi vahendeid kasutatakse FCI-le vajalike 
DNA analüüside teostamiseks. 
 
Toimus arutelu töörühmade loomise põhimõtete, tegevuse väljundite, koostöö  ja töörühmade 
toimimise üle. Tõdeti, et juhul, kui töörühm mõistliku aja jooksul tööle ei hakka, on alati 
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võimalik see laiali saata. Samuti saab alati vajadusel ellu kutsuda uusi töörühmi vastavalt 
üleskerkivatele teemadele. Maris Luberg tõstatas küsimuse töörühmade vajalikkusest – 
töörühmal ei ole õigust teha ettepanekuid ega juhatusel kohustust neid arvestada. Selgitati, et 
vajadusel saab anda suunised juhatusele ka läbi volinike koosoleku. Volinikel peab olema 
väljund oma ideede teostamiseks ja EKL-i liikmete kaasamiseks.  
Juhatuse liikmed Janne Orro ja Tõnis Väli avaldasid imestust volinike koosoleku ja juhatuse 
meelevaldse vastandamise üle – koostööd juhatuse ja selle liikmetega saab alati teha. Valitud 
juhatus on volinike koosolekuga koostöö tegemiseks igati aldis.  
Tiia Ariko selgitas oma nägemust sotsiaalsustesti töörühma loomiseks. Sotsiaalsustest oleks 
põhimõtteliselt EKL poolt tunnustatud test, ilma milleta ei saaks koer osaleda edaspidistes 
treeningutes ükskõik, millisel koeraspordialal. Tatjana Zamorskaja selgitas ideed töötavate 
koerte töörühma loomiseks. Töörühm koondaks enda juurde kõik need tööalad, millega ei 
tegele EKL-KKK. Aire-Piret Pärn rääkis kasvatajate töörühma loomise mõttest. Kasvatajate 
töörühm kaardistaks kõik kasvatajatele probleemsed normatiivid, asuks välja töötama 
kasvatajate tunnustamise põhimõtteid ja tulevikus tegeleks kõikide kasvatajaid ja  koerte 
kasvatustööd puudutavate probleemidega. 
 
Ettepanek: moodustada EKL volinike koosoleku juurde alljärgnevad töörühmad ning määrata 
igale töörühmale konkreetne kontaktisik volinike koosoleku liikmete seast: 
 

1) IT-töörühm, kontaktisik Hedi Kumm 
 Hääletamine: poolt – 29, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 1 
 

2) Visiooni töörühm, kontaktisik Helen Tonkson-Koit 
Hääletamine: poolt – 30, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 0 
 

3) Normatiivdokumentide töörühm, kontaktisik Marika Proover 
Hääletamine: poolt – 30, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 0 
 

4) Juubeliaasta töörühm, kontaktisik Siret Lepasaar 
Hääletamine: poolt – 27, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 3 
 

5) Kasvatajate töörühm, kontaktisik Inga Siil 
Hääletamine: poolt – 17, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 0 
 

6) Muukeelse liikmeskonna kaasamise töörühm, kontaktisik Tatjana Zamorskaja 
Hääletamine: poolt – 29, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 1 
 

7) Sotsiaalsustesti töörühm, kontaktisik Tiia Ariko 
Hääletamine: poolt – 24, vastu – 0, erapooletu – 5, ei hääleta  3 
 

8) Töötavate koerte töörühm, kontaktisik Tatjana Zamorskaja 
Hääletamine: poolt – 25, erapooletu – 5, ei hääleta - 2 
 
 
Otsustati:  
moodustada EKL volinike koosoleku juurde alljärgnevad töörühmad ning määrata igale 

töörühmale konkreetne kontaktisik volinike koosoleku liikmete seast alljärgnevalt: 
 

1) IT-töörühm, kontaktisik Hedi Kumm 
2) Visiooni töörühm, kontaktisik Helen Tonkson-Koit 
3) Normatiivdokumentide töörühm, kontaktisik Marika Proover 
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4) Juubeliaasta töörühm, kontaktisik Siret Lepasaar 
5) Kasvatajate töörühm, kontaktisik Inga Siil 
6) Muukeelse liikmeskonna kaasamise töörühm, kontaktisik Tatjana Zamorskaja 
7) Sotsiaalsustesti töörühm, kontaktisik Tiia Ariko 
8) Töötavate koerte töörühm, kontaktisik Tatjana Zamorskaja 

 
 
Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 
Helen Tonkson-Koit       Aire-Piret Pärn 
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 
 


