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1.Eesti Setterite Klubi taotlus näitusekoha muutmiseks   
Ettepanek: rahuldada Eesti Setterite klubi taotlus näitusekoha muutmiseks Harjumaalt Raplamaaks.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
1.1. rahuldada Eesti Setterite klubi taotlus näitusekoha muutmiseks Harjumaalt Raplamaaks. 
 
2. Erno Lindhal kaebus 6.11.2011 Tartus toimunud rahvusvahelise näituse kohta.   
Toimus arutelu Erno Lindhal´i e-kirjaga Jaak Siinmaale saadetud kaebuse kohta ja LEKK selgituste üle.  
Ettepanek: saata avaldajale vastus, et näituse toimkond ja ringipersonal on käitunud korrektselt ning 
Eesti Sertifikaati talle tagantjärgi ei ennistata.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 



Erapooletu – 0 
Otsustati:  
2.1. saata avaldajale vastus, et näituse toimkond ja ringipersonal on käitunud korrektselt ning Eesti 
Sertifikaati talle tagantjärgi ei ennistata.   
 
3. EKL Hurtade Raja- ja Maastikujooksu Kohtunike Kogu taotlus koerte liikumist käsitleva 
raamatu tellimiseks.  
Ettepanek: mitte rahuldada EKL Hurtade Raja- ja Maastikujooksu Kohtunike Kogu taotlust, kuid 
soetada EKL raamatukokku 2 eelnimetatud raamatut, mida saavad kasutada EKL allüksused.   
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati:  
3.1. mitte rahuldada EKL Hurtade Raja- ja Maastikujooksu Kohtunike Kogu taotlust, kuid soetada EKL 
raamatukokku 2 eelnimetatud raamatut, mida saavad kasutada EKL allüksused.   
 
4. EKL välimiku- ja koolituskohtunike pädevused. 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 
hindamispädevused sooritatud eksamite alusel:   
Maire Tõnurist: leonberger (145), newfoundlandi koer (50), ameerika akita (344), alaska malamuut 
(243). Astrid Lundava: newfoundlandi koer (50), inglise buldog (135), austraalia lambakoer (342). 
Habecollie (271), alaska malamuut (243). Marko Lepsadaar: soome hagijas (51). Alar Müürisepp: 
austraalia lambakoer (342). Iren Naarits: ameerika akita (344). Reet Lint:  samojeedikoer (212).  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
 
Ettepanek kinnitada EKL-VKK taotlus ning kinnitada FCI kohtunik Inga Siilile 9. rühma 
hindamispädevus ja kinnitada talle rühmakohtuniku staatus.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
 
Ettepanek rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike haruldaste 
tõugude hindamispädevused erikoolituste alusel:  
Kalvo Kriisk: ameerika veespanjel (301), clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124) 
sussexi spenjel (127), friisi veekoer (221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), 
chasepeake bay retriiver (263), romagna veekoer (298). Astrid Lundava: ameerika veespanjel (301), 
clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124), sussexi spenjel (127), friisi veekoer 
(221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), romagna veekoer (298). Marko 
Lepasaar: ameerika veespanjel (301), clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124), 
sussexi spenjel (127), friisi veekoer (221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), 
chasepeake bay retriiver (263), romagna veekoer (298), nova scotia retriiver (312), siledakarvaline 
retriiver (121).   
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
 
Ettepanek rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike haruldaste 
tõugude hindamispädevused erikoolituste alusel: 
Marko Lepasaar: ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike hagijas (325), ariége’i 
hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline hagijas – barak (155), vendéen’i 
keskmine grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas (279), dunker (203), inglise 
rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas (220), prantsuse oranz-valge hagijas (316), 



prantsuse kolmevärviline hagijas (219), gonczy polski (354), suur anglo-prantsuse must-valge hagijas 
(323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas 
(322), gascogne’i suur hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), niverne’i grifoon (17), haldeni 
hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas (266), gascogne’i suur sinine 
hagijas (22), austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, 
karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas (151), 
itaalia hagijas, lühikarvaline (337), gascogne’i väike sinine hagijas (31), gascogne’i väike hagijas (21), 
šveitsi berni madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), šveitsi madalajalgne 
hagijas (60), poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas (154), poola hagijas (52), hispaania 
hagijas (204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), jugoslaavia kolmevärviline hagijas (229), 
slovaki hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas 
(62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas 
(59), tirooli hagijas (68), alpi takshagijas (254), pesukarukoer (300)         
Siret Lepasaar: ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike hagijas (325), ariége’i hagijas 
(20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine 
grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas (279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), 
prantsuse must-valge hagijas (220), prantsuse oranz-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline 
hagijas (219), gonczy polski (354), suur anglo-prantsuse must-valge hagijas (323), suur anglo-
prantsuse oranž-valge hagijas (324), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), gascogne’i 
suur hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), niverne’i grifoon (17), haldeni hagijas (267), 
hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas (266), gascogne’i suur sinine hagijas (22), austria 
siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, karmikarvaline (198), 
ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas (151), itaalia hagijas, 
lühikarvaline (337), gascogne’i väike sinine hagijas (31), gascogne’i väike hagijas (21), šveitsi berni 
madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), šveitsi madalajalgne hagijas (60), 
poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas (154), poola hagijas (52), hispaania hagijas 
(204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), jugoslaavia kolmevärviline hagijas (229), slovaki 
hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), 
šveitsi berni hagijas (59), šveitsi hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas (59), 
tirooli hagijas (68), alpi takshagijas (254), pesukarukoer (300).   
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
4.1. rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike hindamispädevused 
sooritatud eksamite alusel:   
Maire Tõnurist: leonberger (145), newfoundlandi koer (50), ameerika akita (344), alaska malamuut 
(243). Astrid Lundava: newfoundlandi koer (50), inglise buldog (135), austraalia lambakoer (342). 
Habecollie (271), alaska malamuut (243). Marko Lepsadaar: soome hagijas (51). Alar Müürisepp: 
austraalia lambakoer (342). Iren Naarits: ameerika akita (344). Reet Lint:  samojeedikoer (212). 
4.2. kinnitada EKL-VKK taotlus ning kinnitada FCI kohtunik Inga Siilile 9. rühma hindamispädevus ja 
kinnitada talle rühmakohtuniku staatus. 
4.3. rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike haruldaste tõugude 
hindamispädevused erikoolituste alusel:  
Kalvo Kriisk: ameerika veespanjel (301), clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124) 
sussexi spenjel (127), friisi veekoer (221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), 
chasepeake bay retriiver (263), romagna veekoer (298). Astrid Lundava: ameerika veespanjel (301), 
clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124), sussexi spenjel (127), friisi veekoer 
(221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), romagna veekoer (298). Marko 
Lepasaar: ameerika veespanjel (301), clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124), 
sussexi spenjel (127), friisi veekoer (221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), 
chasepeake bay retriiver (263), romagna veekoer (298), nova scotia retriiver (312), siledakarvaline 
retriiver (121).   
4.4. rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike haruldaste tõugude 
hindamispädevused erikoolituste alusel: 



Marko Lepasaar: ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike hagijas (325), ariége’i 
hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline hagijas – barak (155), vendéen’i 
keskmine grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas (279), dunker (203), inglise 
rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas (220), prantsuse oranz-valge hagijas (316), 
prantsuse kolmevärviline hagijas (219), gonczy polski (354), suur anglo-prantsuse must-valge hagijas 
(323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas 
(322), gascogne’i suur hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), niverne’i grifoon (17), haldeni 
hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas (266), gascogne’i suur sinine 
hagijas (22), austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, 
karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas (151), 
itaalia hagijas, lühikarvaline (337), gascogne’i väike sinine hagijas (31), gascogne’i väike hagijas (21), 
šveitsi berni madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), šveitsi madalajalgne 
hagijas (60), poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas (154), poola hagijas (52), hispaania 
hagijas (204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), jugoslaavia kolmevärviline hagijas (229), 
slovaki hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas 
(62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas 
(59), tirooli hagijas (68), alpi takshagijas (254), pesukarukoer (300)         
Siret Lepasaar: ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike hagijas (325), ariége’i hagijas 
(20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine 
grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas (279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), 
prantsuse must-valge hagijas (220), prantsuse oranz-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline 
hagijas (219), gonczy polski (354), suur anglo-prantsuse must-valge hagijas (323), suur anglo-
prantsuse oranž-valge hagijas (324), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), gascogne’i 
suur hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), niverne’i grifoon (17), haldeni hagijas (267), 
hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas (266), gascogne’i suur sinine hagijas (22), austria 
siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, karmikarvaline (198), 
ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas (151), itaalia hagijas, 
lühikarvaline (337), gascogne’i väike sinine hagijas (31), gascogne’i väike hagijas (21), šveitsi berni 
madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), šveitsi madalajalgne hagijas (60), 
poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas (154), poola hagijas (52), hispaania hagijas 
(204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), jugoslaavia kolmevärviline hagijas (229), slovaki 
hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), 
šveitsi berni hagijas (59), šveitsi hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas (59), 
tirooli hagijas (68), alpi takshagijas (254), pesukarukoer (300).   
 
5. Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi avaldus 3-päevase näituse muutmiseks 2-
päevaliseks.  
Ettepanek: rahuldada PEKK avaldus EKL 2013.a. näituste kalenderplaanis oleva kolmepäevase 
rahvusvahelise näituse muutmine kahepäevaseks ja kinnitada näituse toimumispäevadeks 9-10. 
veebruar 2013.a.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
5.1. rahuldada PEKK avaldus EKL 2013.a. näituste kalenderplaanis oleva kolmepäevase rahvusvahelise 
näituse muutmine kahepäevaseks ja kinnitada näituse toimumispäevadeks 9-10. veebruar 2013.a. 
 
6. Juhatuse esimehe lähetamine EURASIA 2012 näitusele Moskvas 24.-25. märts 2012.  
Ettepanek: lähetada EKL juhatuse esimees Eesti Kennelliidu esindajana Moskvasse EURASIA 2012-le 
24-25. märts 2012 ja kompenseerida lähetusega seotud kulud.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud - 0 
Otsustati: 



6.1. lähetada EKL juhatuse esimees Eesti Kennelliidu esindajana Moskvasse EURASIA 2012-le 24-25. 
märts 2012 ja kompenseerida lähetusega seotud kulud. 
 
7. Eesti Jahikoerte Tõuühingu avaldus jahikatsekohtunike koolitusjuhendi kinnitamiseks.  
Ettepanek: paluda Eesti Jahikoerte Tõuühingul kõigepealt välja töötada ja kinnitamiseks saata 
jahikatsete kohtunike statuut. Hetkel koolitusjuhend tagasi saata.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
7.1. paluda Eesti Jahikoerte Tõuühingul välja töötada ja kinnitamiseks saata jahikatsete kohtunike 
statuut. Hetkel koolitusjuhend tagasi saata. 
 
8. Oksana Shemyatkova avaldus aretuse eriloa saamiseks lühikarvalise kääbustaksi EST-
00739/11 paaritamiseks lühikarvalise küülikutaksiga RKF-1052952. 
Kristin Kerem: Eesti Takside Tõuühing on selle avalduse meile edastanud ja andnud oma soovituse 
sellise paarituse lubamiseks.  
Ettepanek: rahuldada Oksana Shemyatkova avaldus ja anda aretuse eriluba lühikarvalise kääbustaksi 
EST-00739/11 paaritamiseks lühikarvalise küülikutaksiga RKF-1052952. 
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
8.1. rahuldada Oksana Shemyatkova avaldus ja anda aretuse eriluba lühikarvalise kääbustaksi EST-
00739/11 paaritamiseks lühikarvalise küülikutaksiga RKF-1052952. 
 
9. Olga Samohvalova avaldus aretuse eriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-03254/10 
paaritamiseks väikese brabandi grifooniga EST-03142/11. 
EKL aretuskomisjon koosseisus Janne Orro ja Tiia Ariko soovitavad Olga Samohvalova avalduse 
rahuldada.  
Ettepanek: rahuldada Olga Samohvalova avaldus aretuse eriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-
03254/10 paaritamiseks väikese brabandi grifooniga EST-03142/11. 
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
9.1. rahuldada Olga Samohvalova avaldus aretuse eriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-03254/10 
paaritamiseks väikese brabandi grifooniga EST-03142/11. 
 
10. Janne Orro lähetusest Dog Health Workshopile 2-3, juuni 2012, Stockholmis  
Ettepanek: kompenseerida EKL aretuskomisjoni liige Janne Orro lähetuse kulud 2.-3. juunil 2012 
Stockholmis toimuvale üritusele Dog Health Workshop. Kulude kompenseerimise tingimuseks on 
üritust kajastav artikkel ajakirjas KOER ja temaatiline seminar EKL liikmetele. EKL artikli honorari ega 
seminari esinemisetasu ei maksa.    
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
10.1. kompenseerida EKL aretuskomisjoni liige Janne Orro lähetuse kulud 2.-3. juunil 2012 
Stockholmis toimuvale üritusele Dog Health Workshop. Kulude kompenseerimise tingimuseks on 
üritust kajastav artikkel ajakirjas KOER ja temaatiline seminar EKL liikmetele. EKL artikli honorari ega 
seminari esinemisetasu ei maksa.    
 
 



11. Kohtuasi EKL vs Arik.  
Kristin Kerem annab ülevaate Eesti Kennelliidu ja pr. Ariku vahelisest kohtuasjast ja otsusest Harju 
Maakohtus.  
Ülevaade võetakse teatavaks.  
 
12. Tarbijakaitseameti infopäring nr 6-2/12-02156-002 
Toimus arutelu TKA esitatud infopäringu osas. 
Ettepanek: Piret Rosumovski koostab TKAle vastuse, et FCI on ülemaailmselt tunnustatud 
katusorganisatsioon, kuhu kuulub Eesti Kennelliit. On ka teisi katusorganisatsioone, mis tegutsevad 
erinevates riikides ja kes ei kuulu FCI süsteemi. IKO süsteem FCI alla ei kuulu.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
12.1. Piret Rosumovski koostab TKAle vastuse, et FCI on ülemaailmselt tunnustatud 
katusorganisatsioon, kuhu kuulub Eesti Kennelliit. On ka teisi katusorganisatsioone, mis tegutsevad 
erinevates riikides ja kes ei kuulu FCI süsteemi. IKO süsteem FCI alla ei kuulu.  

   
13. Juhatuse 05.01.2012 toimunud koosoleku 05.01.2012 otsuse nr 12.1. tühistamine.  
Ettepanek: tühistada 05. jaanuaril 2012 toimunud juhatuse koosoleku protokolli nr 1 otsus nr 12.1. 
(Audiitorfirma KPMGga lepingu sõlmimine).  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
13.1. tühistada 05. jaanuaril 2012 toimunud juhatuse koosoleku protokolli nr 1 otsus nr 12.1. 
(Audiitorfirma KPMGga lepingu sõlmimine).    
 
14. Näituste eeskiri. 
Ettepanek: näituste eeskirja viimane redaktsioon EKL kodulehele üles panna, saata laiali volinike 
kogule, kohtunikele, ringikorraldajatele ja kõigile teistele asjalepuutuvaisse, kelle kontaktid meil on. 
Parandusettepanekute ja kommentaaride saatmise tähtaeg 29. märts 2012.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
14.1. näituste eeskirja viimane redaktsioon EKL kodulehele üles panna, saata laiali volinike kogule, 
kohtunikele, ringikorraldajatele ja kõigile teistele asjalepuutuvaisse, kelle kontaktid meil on. 
Parandusettepanekute ja kommentaaride saatmise tähtaeg 29. märts 2012 
 
15. Usaldusarstid 
Kuna teadusnõukogu ei ole nendega kokkulepitud tähtajaks suutnud välja töötada konkursitingimusi 
usaldusarstide leidmiseks ja lepingud hakkavad lõppema tuleb meil kokku kutsuda komisjon, kes aitab 
need välja töötada.  
Ettepanek: kokku kutsuda komisjon konkursitingimuste välja töötamiseks alljärgnevate usaldusarstide 
leidmiseks: EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarst; EKL silmauuringute usaldusarst; EKL 
südameuuringute usaldusarst; EKL põlveuuringute usaldusarst.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
15.1. kokku kutsuda komisjon konkursitingimuste välja töötamiseks alljärgnevate usaldusarstide 
leidmiseks: EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarst; EKL silmauuringute usaldusarst; EKL 
südameuuringute usaldusarst; EKL põlveuuringute usaldusarst. 



 
16. Hotellide ja reisibüroo(de) raamlepingud 
Raamleping Meritoni hotelliga lõppes 31.12.2011,  Reval Park hotelli ja Park Inn Central hotelliga ei 
ole EKLil üldse lepingut. Läbirääkimisi on alustatud Sokos Hotel Viruga. Reisibürooga hetkel 
raamlepingut sõlmitud ei ole, teenuseid on ostetud CWT Kaleva Traveli kaudu.  
Ettepanek: Helle Kärdi suhtleb Meriton hotelli, Reval Park hotelli, Park Inn Central hotelli ja Viruga 
lepingute/kokkulepete sõlmimiseks ning samuti partnerreisibüroo leidmiseks.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
16.1. Helle Kärdi suhtleb Meriton hotelli, Reval Park hotelli, Park Inn Central hotelli ja Viruga 
lepingute/kokkulepete sõlmimiseks ning samuti partnerreisibüroo leidmiseks.  
 
17. Hinnakirja lisa 
Ettepanek: lisata EKL hinnakirja kautsjon kaebuste menetlemiseks 50 eurot/kaebus, avaldajale 
positiivse otsuse korral talle kautsjon tagastatakse.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
17.1. lisata EKL hinnakirja kautsjon kaebuste menetlemiseks 50 eurot/kaebus, avaldajale positiivse 
otsuse korral talle kautsjon tagastatakse.  
 
18. Standardite eestikeelsete tõlgete kinnitamine.   
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate FCI standardite eestikeelsed 
tõlked: 010 borderterjer, 011 bullterjer, 012 foksterjer siledakarvaline; 013 inglise kääbusterjer, 065 
malta bichon, 070 lakelandi terjer, 071 manchesteri terjer, 076 staffordshire bullterjer, 086 yorkshire 
terjer, 103 saksa jahiterjer, 116 bordoo dogi, 128 king charles spanjel, 169 foksterjer karmikarvaline, 
188 araabia hurt – sloughi, 196 bologna bichon, 206 jaapani chin, 208, shih tzu, 209 tiibeti terjer, 215 
käharakarvaline bichon, 227 lhasa apso, 233 lõvikoerake, 236 austraalia siiditerjer, 250 havanna 
bichon, 283 coton de tuléar, 288 hiina harjaskoer, 315 broholmer, 333 poola hurt, 335 kesk-aasia 
lambakoer, 339 parson russelli terjer, 341 brasiilia terjer, 343 itaalia corso, 346 kanaari dogi, 347 
šveitsi valge lambakoer.   
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
18.1. rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate FCI standardite eestikeelsed tõlked: 010 
borderterjer, 011 bullterjer, 012 foksterjer siledakarvaline; 013 inglise kääbusterjer, 065 malta bichon, 
070 lakelandi terjer, 071 manchesteri terjer, 076 staffordshire bullterjer, 086 yorkshire terjer, 103 
saksa jahiterjer, 116 bordoo dogi, 128 king charles spanjel, 169 foksterjer karmikarvaline, 188 araabia 
hurt – sloughi, 196 bologna bichon, 206 jaapani chin, 208, shih tzu, 209 tiibeti terjer, 215 
käharakarvaline bichon, 227 lhasa apso, 233 lõvikoerake, 236 austraalia siiditerjer, 250 havanna 
bichon, 283 coton de tuléar, 288 hiina harjaskoer, 315 broholmer, 333 poola hurt, 335 kesk-aasia 
lambakoer, 339 parson russelli terjer, 341 brasiilia terjer, 343 itaalia corso, 346 kanaari dogi, 347 
šveitsi valge lambakoer.   
 
19. Sularaha transport EKL näitustele.  
Marko sai ülesandeks võtta sularaha transportimiseks pakkumised ja need esitada EKL juhatusele 
hiljemalt 21.02.2012, kahjuks ei ole see info hetkeseisuga veel juhatuseni jõudnud.  
Ettepanek: Kristin Kerem võtab Sularahakeskuselt pakkumise sularaha transpordiks EKL näitustel.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 



Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
19.1. Kristin Kerem võtab Sularahakeskuselt pakkumise sularaha transpordiks EKL näitustel.  
 
20. Standardite tõlkekoordinaatori küsimus.  
Arutelu standardite tõlkekoordinaatori teemadel, tõlkepartneri ja standardite kujundamise teemadel.  
Ettepanek: standardite tõlkekoordinaatorika sõlmida käsundusleping.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Otsustati: 
20.1. standardite tõlkekoordinaatorika sõlmida käsundusleping. 
 
21. Tallinna Võitja 2012  
Hetkel EKL näituste toimkonna esimehelt saadud info poolik ja kahjuks ei saa EKL juhatus lubatud 
dokumente ja aruandeid etteantud tähtaegadeks.  
Ettepanek: Markole esitada järgmised küsimused ja vastamiseks tähtaeg 5. märts 2012:  

1. Kas Saku Suurhallis toimuva näituse jaoks on vaja avaliku ürituse korraldamise luba (esimene 
tähtaeg oli 21. veebruar).  

2. Kas meil on vaja ja kas on olemas kooskõlastus VTA-ga?  
3. esitada juhatusele detailne näituse eelarve (Kristin saadab eelarve põhja). 
4. esitada nimekiri näituse toimkonnast ja nö tehnilistest töötajatest. 

Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: Paluda Siretil saata EKL juhatusele  

1. täielik ülevaade Tallinna Võitja 2012 kohtunikest, nendega sõlmitud kokkulepetest, kuludest, 
nende kontaktandmetest.  

2. saata ülevaade Võitja 2012 ja Balti Võitja 2012 kohtunike kohta info: sõlmitud kokkulepetest, 
kuludest, nende kontaktandmetest.  

3. saata ülevaade 2013, 2014 aastateks sõlmitud eelkokkulepetest kohtunikega.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
21.1. Markole esitada järgmised küsimused ja vastamiseks tähtaeg 5. märts 2012:  

1. Kas Saku Suurhallis toimuva näituse jaoks on vaja avaliku ürituse korraldamise luba (esimene 
tähtaeg oli 21. veebruar).  

2. Kas meil on vaja ja kas on olemas kooskõlastus VTA-ga?  
3. esitada juhatusele detailne näituse eelarve (Kristin saadab eelarve põhja). 
4. esitada nimekiri näituse toimkonnast ja nö tehnilistest töötajatest. 

21.2. Paluda Siretil saata EKL juhatusele  
1. täielik ülevaade Tallinna Võitja 2012 kohtunikest, nendega sõlmitud kokkulepetest, kuludest, 

nende kontaktandmetest.  
2. saata ülevaade Võitja 2012 ja Balti Võitja 2012 kohtunike kohta info: sõlmitud kokkulepetest, 

kuludest, nende kontaktandmetest.  
3. saata ülevaade 2013, 2014 aastateks sõlmitud eelkokkulepetest kohtunikega.  

 
 
22. Bürootöö korraldamisest ja büroo kuludest.  
Toimus arutelu bürootöö efektiivsemast korraldamisest.  



Ettepanek:  
a) lõpetada töökohustustega mitteseotud transpordikulude hüvitamine EKL büroo töötajatele 

alates 1. märts 2012.a. 
b) alates 1. märtsist 2012.a. tellida kontoritarbed, tahmakassettide täitmine jm bürootööks 

vajalik vastavalt ettevõttelt koos transporditeenusega. Büroo juhatajal võtta selle kohta 
hinnapakkumised erinevatelt teenusepakkujatelt ja esitada kokkuvõte neist juhatusele 
hiljemalt 5. märtsiks 2012.a. 

c) alates 1. märtsist 2012.a. lõpetada saadetiste toimetamine Eesti Posti ja sõlmida kokkulepe 
Eesti Postiga postisaadetiste äraviimine koos posti toomisega büroosse. Lisalepingu vajaduse 
puhul esitada selle projekt juhatusele hiljemalt 5. märtsil 2012.a.  

d) lõpetada EKL büroosse registreerimiseks toodud originaaldokumentide väljaviimine büroost 
büroo töötajate poolt alates 1. märts 2012.a. kuni digitaalse dokumendihaldussüsteemi 
loomiseni. 

e) Alates 12. märtsist 2012.a. kohustada kõiki büroo töötajaid töötama töö ajal EKL büroos 
f) Lõpetada alates 1. märtsist terviseuuringute tulemuste saatmine koeraomanikele läbi EKL 

büroo (va. Düsplaasiauuringud) ja teavitada sellest väikelooma arste ja veterinaarkliinikuid. 
Alates 1. märtsist 2012.a. ootab EKL terviseuuringute tulemuste koopiaid (va. 
Düsplaasiauuringud); ehk omanikele mõeldud koopia anda kliinikus omanikule ja EKL originaal 
saata EKL büroosse.   

Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud – 0 
Otsustati:  

a) lõpetada töökohustustega mitteseotud transpordikulude hüvitamine EKL büroo töötajatele 
alates 1. märts 2012.a. 

b) alates 1. märtsist 2012.a. tellida kontoritarbed, tahmakassettide täitmine jm bürootööks 
vajalik vastavalt ettevõttelt koos transporditeenusega. Büroo juhatajal võtta selle kohta 
hinnapakkumised erinevatelt teenusepakkujatelt ja esitada kokkuvõte neist juhatusele 
hiljemalt 5. märtsiks 2012.a. 

c) alates 1. märtsist 2012.a. lõpetada saadetiste toimetamine Eesti Posti ja sõlmida kokkulepe 
Eesti Postiga postisaadetiste äraviimine koos posti toomisega büroosse. Lisalepingu vajaduse 
puhul esitada selle projekt juhatusele hiljemalt 5. märtsil 2012.a.   

d) lõpetada EKL büroosse registreerimiseks toodud originaaldokumentide väljaviimine büroost 
büroo töötajate poolt alates 1. märts 2012.a. kuni digitaalse dokumendihaldussüsteemi 
loomiseni. 

e) Alates 12. märtsist 2012.a. kohustada kõiki büroo töötajaid töötama töö ajal EKL büroos. 
f) Lõpetada alates 1. märtsist terviseuuringute tulemuste saatmine koeraomanikele läbi EKL 

büroo (va. Düsplaasiauuringud) ja teavitada sellest väikelooma arste ja veterinaarkliinikuid. 
Alates 1. märtsist 2012.a. ootab EKL terviseuuringute tulemuste koopiaid (va. 
düsplaasiauuringud); ehk omanikele mõeldud koopia anda kliinikus omanikule ja EKL originaal 
saata EKL büroosse.   

 
23. Büroo sisustus, ruumide jaotus, tehnika ja muud kulud. 
Toimus arutelu büroo ruumide, sisustuse, ruumide jaotuse ja tehnika (nii bürootehnika kui 
köögitehnika) üle.  
Ettepanek: 

a. likvideerida kööginurk praegusel kujul ja luua sinna väike nõupidamiste ruum. 
Köögimööbel ja -tehnika maha müüa. Tähtaeg 19. märts 2012.  

b. Ventilatsioon – ehitusfirmale saata meeldetuletus, et see ei tööta ja paluda garantii 
raames korda teha. Meeldetuletuse saadab büroo juhataja. Ehitusfirmale antav 
tähtaeg 1. aprill 2012.  

c. Projektori parandus – kuna büroo juhataja ei ole seda suutnud 5. märtsiks teha 
korraldab selle paranduse Rein Kikerpill. Tähtaeg 19. märts 2012.  

d. Büroo töötajatele suuremad töölauad, et vajalik tehnika ja paberid ära mahuksid.  
e. EKL sidelahendused (mobiiltelefonid, lauatelefonid, internetiühendused jne) viia ühe 

operaatori alla. Kristin küsib pakkumist soodsaima lahenduse leidmiseks. 



f. Valveteenus ja tuletõrjehäire – Kristin küsib pakkumist täisteenused lahenduseks 
ühest ettevõttest.  

g. Büroo koristamine – Kristin küsib pakkumised soodsaima koristusfirma leidmiseks.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud – 0 
 
Ettepanek: likvideerida büroost joogivee automaat.  
Hääletamine: 
Poolt – 3 
Vastu – 2 
Erapooletu – 1 
Ei hääletanud – 1 
 
Otsustati:  
23.1. 

h. likvideerida kööginurk praegusel kujul ja luua sinna väike nõupidamiste ruum. 
Köögimööbel ja -tehnika maha müüa. Tähtaeg 19. märts 2012.  

i. Ventilatsioon – ehitusfirmale saata meeldetuletus, et see ei tööta ja paluda garantii 
raames korda teha. Meeldetuletuse saadab büroo juhataja. Ehitusfirmale antav 
tähtaeg 1. aprill 2012.  

j. Projektori parandus – kuna büroo juhataja ei ole seda suutnud 5. märtsiks teha 
korraldab selle paranduse Rein Kikerpill. Tähtaeg 19. märts 2012.  

k. Büroo töötajatele suuremad töölauad, et vajalik tehnika ja paberid ära mahuksid.  
l. EKL sidelahendused (mobiiltelefonid, lauatelefonid, internetiühendused jne) viia ühe 

operaatori alla. Kristin küsib pakkumist soodsaima lahenduse leidmiseks. 
m. Valveteenus ja tuletõrjehäire – Kristin küsib pakkumist täisteenused lahenduseks 

ühest ettevõttest.  
n. Büroo koristamine – Kristin küsib pakkumised soodsaima koristusfirma leidmiseks.  

23.2. likvideerida büroost joogivee automaat.  
 
 
24. Reklaamlepingud infotelefonide ja -veebilehtede. 
Ettepanek: lõpetada ja edaspidi mitte pikendada EKL ja erinevate infoliinidega sõlmitud 
infoedastuslepingud nt: www.1182.ee, www.1188.ee, www.koolitused.ee jne.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud - 0 
Otsustati:  
24.1. lõpetada ja edaspidi mitte pikendada EKL ja erinevate infoliinidega sõlmitud infoedastuslepingud 
nt: www.1182.ee, www.1188.ee, www.koolitused.ee jne. 
 
25. EKL aastainventuurist.  
Jaak soovis EKL 2011 aasta inventuurile Kristini allkirja, kuid kuna see on puhtalt büroo ja tema juhi 
pädevuses siis peavad selle ise kinnitama ja juhatusele esitama.  
Info teatavaks võetud.  
 
26. Raamatupidamisest 
Hetkel on jätkuvalt EKL büroos sularaha kassa – kuna 1. jaanuarist 2012.a. on lõpetatud 
sularahatehingud bürood (va. juhatuse poolt antud erandid), siis miks ei ole kassas olev raha viidud 
aastalõpu seisuga panka? 
Ettepanek: Jaagul ja Ainul esitada selgitus, miks ei ole 1. jaanuariks 2012.a. likvideeritud büroos olev 
sularaha kassa, hiljemalt 9. märtsiks 2012.a. 
Hääletamine: 



Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud - 0 
 
Hetkel väljastatakse büroost kaardimakse kviitungiga „tšekk/arve“, mis ei vasta 
raamatupidamisseadusele.  
Ettepanek: teha järelpäring büroo töötajatele: Ainu Kruusimäe, Inga Tomson ja Jaak Siinmaa, miks ei 
vasta kaardimakse kviitungiga koos väljastatav „tšekk/arve“ raamatupidamisseadusele. Vastamise 
tähtaeg 5. märts. Karistada raamatupidamisseaduse rikkumise eest noomitusega järgmisi EKL büroo 
töötajaid: Ainu Kruusimäe, Inga Tomson ja Jaak Siinmaa.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud - 0 
 
Hetkel ei saada raamatupidaja EKL juhatusele korrektseid väljavõtteid ja koondaruandeid 
raamatupidamisprogrammist. Küsides aruannet 2011.a. kõikidele füüsilistele isikutele sooritatud 
maksete kohta saadetakse juhatusele üksikud lehed vaid mõningate nimedega. Kindlasti puuduvad 
sealt kohtunikele ja ringikorraldajatele tehtud maksed, mida on võimalik tuvastada e-Maksuametis 
TSD deklaratsioone kontrollides.  
Ettepanek: paluda Ainul selgitada miks ei ole tal võimalik juhatusele esitada täielikke koondaruandeid. 
Selgituste esitamise tähtaeg hiljemalt 9. märts 2012.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud - 0 
 
Otsustati:  
26.1. Jaagul ja Ainul esitada selgitus, miks ei ole 1. jaanuariks 2012.a. likvideeritud büroos olev 
sularaha kassa, hiljemalt 9. märtsiks 2012.a. 
26.2. teha järelpäring büroo töötajatele: Ainu Kruusimäe, Inga Tomson ja Jaak Siinmaa, miks ei vasta 
kaardimakse kviitungiga koos väljastatav „tšekk/arve“ raamatupidamisseadusele. Vastamise tähtaeg 5. 
märts. Karistada raamatupidamisseaduse rikkumise eest noomitusega järgmisi EKL büroo töötajaid: 
Ainu Kruusimäe, Inga Tomson ja Jaak Siinmaa.  
26.3. paluda Ainul selgitada miks ei ole tal võimalik juhatusele esitada täielikke koondaruandeid. 
Selgituste esitamise tähtaeg hiljemalt 9. märts 2012. 
 
 
27. EKL infolaud Eestis toimuvatel rahvusvahelistel koeranäitustel.  
Ettepanek: EKL peab olema esindatud Eestis toimuvatel rahvusvahelistel näitustel esindatud 
infolauaga vähemalt 1 büroo töötajaga, kes vastab EKL’i puudutavatele küsimustele, jagab infot EKL 
tulevate näituste kohta, nende materjale ja võtab vastu CH tiitli avaldusi.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud - 0 
Otsustati: EKL peab olema esindatud Eestis toimuvatel rahvusvahelistel näitustel esindatud 
infolauaga vähemalt 1 büroo töötajaga, kes vastab EKL’i puudutavatele küsimustele, jagab infot EKL 
tulevate näituste kohta, nende materjale ja võtab vastu CH tiitli avaldusi. 
 
28. PKKK näitustel CH-avalduste ja sularaha kogumine EKL nimel.  
PKKK näitusel koguti EKL nimel tšempionitiitlite avaldusi ja koguti sularahas tšempionitiitlite 
kinnitamise eest makseid sularahas. Väidetavalt oli see kokkulepitud EKL büroojuhi Jaak Siinmaaga.  



Ettepanek: küsida Jaagult selgitust, kas tema on sellise loa PKKK esindajatele andnud, kui jah siis 
millal ja kellega oli see kooskõlastatud.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud - 0 
 
Ettepanek: PKKK näitustel RKL nimel kogutud tšempionitiitlite ja sularaha kogumise teema volinike 
koosolekul ette kanda ja küsida, kas EKL volikogu liikmetel on õigus EKL juhatuse otsuseid eirata.  
Hääletamine: 
Poolt – 7 
Vastu – 0 
Erapooletu – 0 
Ei hääletanud - 0 
 
Otsustati: 
28.1. küsida Jaagult selgitust, kas tema on sellise loa PKKK esindajatele andnud, kui jah siis millal ja 
kellega oli see kooskõlastatud.  
28.2. PKKK näitustel RKL nimel kogutud tšempionitiitlite ja sularaha kogumise teema volinike 
koosolekul ette kanda ja küsida, kas EKL volikogu liikmetel on õigus EKL juhatuse otsuseid eirata. 
 
 
 
 
 
 
 
Koosolekut juhatas:       Protokollis: 
Kristin Kerem        Helle Kärdi 


