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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Tallinn          03.04.2014 No. 4 
 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.15. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija Raun, Maris 

Siilmann. 
Külalised: Margit Kattai (EKL büroo juhataja), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna 

esimees), Kersti Paju. 
 

PÄEVAKORD: 
1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3. EKL büroo töö korraldamisest. 
4. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
6. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
7. Riina Tamme taotlus (jätkuv käsitlus). 
8. EKL tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise kord (jätkuv käsitlus). 
9. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
10. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 

1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  

 

(i) EKL näitusetoimkonna struktuur. 
 
EKL näitusetoimkond ning EKL juhatus on üle vaadanud aastal 2012 koostatud EKL 
näitusetoimkonna struktuuri ning kaasajastanud selle lähtuvalt käesoleva hetke reaalsest 
ülesannete jaotusest. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näitusetoimkonna korrigeeritud struktuur (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Jõulushow. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et Jõulushow korraldamine väljaspool Tallinnat ei ole 
majanduslikult põhjendatud ega mõttekas, kuna lisanduvad korraldustoimkonnaga seotud 
märkimisväärsed logistikakulud. 
 
Ettepanek: korraldada 2014. aasta Jõulushow Tallinnas. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
1.1. Kinnitada EKL näitusetoimkonna korrigeeritud struktuur (lisa 1). 
1.2. Korraldada 2014. aasta Jõulushow Tallinnas. 
 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL üldkoosolek. 
 
Toimus arutelu üldkoosoleku algusaja üle (tööjuurest vaba päeva võtmise võimalikkus jm).  
  
Ettepanek: muuta EKL korralise üldkoosoleku toimumise kellaaeg ning kinnitada uueks 

algusajaks 16.00 (varasema 18.00 asemel). 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
(ii) Elina Pietilä kutsumine silmahaiguste uuringpäevale. 
 
EKL korraldab juunis 2014 silmauuringute päeva, kuhu kutsutakse silmauuringuid tegema 
diplomaat dr. Elina Pietilä (Soome). 
 
Ettepanek: kutsuda silmahaiguste uuringupäeva läbiviijaks dr. Elina Pietilä (Soome). Uuringul 

osalemise tasu on 55 EUR, EKL liikmele 35 EUR. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) kennelis Osminine’s 23.02.2013 sündinud pomeraniani pesakond (jätkuv käsitlus). 
 
Pesakonna kasvatajast sõltumatutel põhjustel ei ole siiani tulnud laborist ametlikku DNA-
põlvnemisuuringute vastust. Kõnealune koer on juba aastane ning omanik sooviks osaleda 
näitustel juuniorklassis. 
  
Ettepanek: märkida kasvataja kirjaliku avalduse alusel EKL tõuraamatus koera EST-01923/13 

isaks pomeranian AKCTR73120701 (varasema EST-01482/12 asemel). Jätkata 
vajadusel teema käsitlemist peale DNA-testide tulemuste saabumist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) ajavahemikus 13.03.-03.04.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 13.03.-03.04.2014 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) EKL juhatuse esimehe teated. 
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EKL juhatuse esimees andis lühiülevaate EKL juhatuse kahe koosoleku vahel tõstatunud 
teemadest: 

- EKL on teavitanud LKF-i ja LKD-d oma püsivast huvist Balti lepingu jätkumise osas. 
Oodatakse Läti-Leedu kirjalikke ettepanekuid. Pärast nende laekumist kutsutakse 
partnerid Tallinnasse nõupidamisele; 

- Astrid Lundava andis lühiülevaate kenneli Korland Rein külastamisest ning 
kasvatajapoolsetest selgitustest. Dokumendid edastatakse FCI-le vastuse koostamiseks 
EKL advokaadibüroole; 

- Kenneli Hille’s Sunshine omanik viibib hetkel Eestist eemal ning on EKL juhatuse 
esimeest suuliselt teavitanud oma soovist registreerida väljaspool Eestit sündiv 
pesakond lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p. 1.4. EKL juhatus ootab nõuetekohast 
kirjalikku teavitust;  

- EKL büroo juhatajal on palutud koostada EKL saali kasutamise kord, mis määratleks 
täpsemalt saali broneerimise ja kasutamise korra ning kaasnevad kohustused ja 
vastutuse; 

- vaja on koostada täpne reeglistik, kuidas toimub EKL näitustega samal territooriumil 
korraldatavate (eri)näituste jaoks ringide broneerimine, inventari tellimine ning ühiselt 
kutsutud kohtunikega seotud kulude jagamine/tasumine; 

- EKL juhatuse otsused peavad kõigile avaldajatele välja minema juhatuse koosolekule 
järgneval tööpäeval; 

- Siret Lepasaar on andnud oma nõusoleku eesti hagija töörühma tegevuses osalemiseks. 
Töörühm vaatab uuesti üle, millised dokumendid on veel puudu neist, mis tõu 
tunnustamise taotlemiseks FCI-le esitada tuleb; 

- EKL korraldab suve lõpus/sügise alguses EKL kataloogiprogrammi kasutamise 
koolituse. Edaspidi lubatakse EKL kataloogiprogrammiga töötada vaid isikutel, kes 
eelmainitud koolituse läbinud on. Samuti piiratakse kasutajate arvu 3 inimest/ühingu 
kohta; 

- viimastel aegadel ei soovi näituste korraldajad võtta kohtunikustažööre. Oleks vaja teha 
ühispöördumine EKL juhatuse ja EKL-VKK poolt palvega stažeerimisi siiski 
võimaldada; 

- EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri vajaks kaasajastamist 
(punktide sidumine antud võistlusel osalenud juuniorhändlerite arvuga); 

- EKL näituste kalenderplaanis avaldatakse näituse kuupäeva kinnitamise järel koheselt 
viit korraldava ühingu kodulehele ning näitusetaotlusesse märgitud näitusele 
registreerimise tähtaja algus. Hilisem näitusega seotud info kajastub otse korraldava 
ühingu kodulehel; 

- alates aprillist 2014 ei saada FCI enam välja paberkandjal CACIBI kinnituskaarte, vaid 
need saab FCI kodulehelt välja printida. FCI vastavat infot jagatakse EKL FB lehel; 

- EKL tõuraamatumäärusesse tuleks sisse viia mõned muudatused: (i) pesakonna 
registreerimisel puudub ülemine vanusepiir, kuid vanema kui 6-kuuse pesakonna 
registreerimisel on nõutud kogu pesakonna ning vanemate DNA-põlvnemisuuringu 
olemasolu; (ii) EKL tõuraamatumääruse rikkumised (v-a eluaegsed keelud) aeguvad 5 
aastaga; 

- EKL allüksustel palutakse esitada oma allüksuse 2013. aasta tegevusaruanded ning need 
lisatakse EKL 2013. aasta majandusaasta aruande juurde; 

- EKL büroo juhataja võtab ühendust Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liiduga 
ja palub neilt konsultatsiooni seoses EKL põhikirjaga. 

 
Otsutati: 
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2.1. Muuta EKL korralise üldkoosoleku toimumise kellaaeg ning kinnitada uueks algusajaks 
16.00 (varasema 18.00 asemel). 

2.2. Kutsuda silmahaiguste uuringupäeva läbiviijaks dr. Elina Pietilä (Soome). Uuringul 
osalemise tasu on 55 EUR, EKL liikmele 35 EUR. 

2.3. Märkida kasvataja kirjaliku avalduse alusel EKL tõuraamatus koera EST-01923/13 isaks 
pomeranian AKCTR73120701 (varasema EST-01482/12 asemel). Jätkata vajadusel teema 
käsitlemist peale DNA-testide tulemuste saabumist. 

2.4. Rahuldada ajavahemikus 13.03.-03.04.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
3. EKL büroo töö korraldamisest. 

 

(i) EKL saali sisustus. 
 
Ettepanek: tellida EKL saali neli riiulit maksumusega 214 EUR/tk. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Kersti Paju taotlus 08.08.2013 sündinud pesakonna registreerimistähtaja pikendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Kersti Paju taotlus ning pikendada 08.08.2013 kennelis Siimline 

sündinud papilloni pesakonna (ema: AP00482602; isa: 4067CR) 
registreerimisdokumentide esitamise tähtaega kuni 03.06.2014. Registreerida pesakond 
lähtuvalt EKL hinnakirja koodist 1011. Kanda kasvataja registrikaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
 (iii) EKL büroo 2014. aasta puhkusegraafik. 
 
EKL büroo töötajad on büroo juhatajale oma puhkusesoovid esitanud. Graafik koostatakse 
lähiajal. 
 
Otsusati: 
3.1. Tellida EKL saali neli riiulit maksumusega 214 EUR/tk. 
3.2. Rahuldada Kersti Paju taotlus ning pikendada 08.08.2013 kennelis Siimline sündinud 

papilloni pesakonna (ema: AP00482602; isa: 4067CR) registreerimisdokumentide esitamise 
tähtaega kuni 03.06.2014. Registreerida pesakond lähtuvalt EKL hinnakirja koodist 1011. 
Kanda kasvataja registrikaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
4. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 

 

Ettepanek: kinnitada EKL teadusnõukogu ettepanek ning lisada EKL põlveuuringute 
usaldusarstide nimekirja alljärgnevad isikud: Andžela Lehtla, Elina Lasseron, Garri 
Tralman, Joel Jürisson, Kadi Viitmaa, Kristel Järvis, Kristel Põder, Laura Linntamm, 
Marti Lasn, Merit Villemson-Kavak, Rainer Hõim, Ranno Viitmaa, Riina Jõgila, Riina 
Uibopuu, Valdeko Paavel.   

 
Hääletamine: poolt – 6 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Kinnitada EKL teadusnõukogu ettepanek ning lisada EKL põlveuuringute usaldusarstide 

nimekirja alljärgnevad isikud: Andžela Lehtla, Elina Lasseron, Garri Tralman, Joel Jürisson, 
Kadi Viitmaa, Kristel Järvis, Kristel Põder, Laura Linntamm, Marti Lasn, Merit Villemson-
Kavak, Rainer Hõim, Ranno Viitmaa, Riina Jõgila, Riina Uibopuu, Valdeko Paavel.   

 
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

(i) EKL-RKK taotlus EKL atesteeritud ringikorraldajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks 

Julia Želobetski ja Ulvi Männama. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-VKK taotlus EKL välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Helin Kasuk-Tenson – australian stumpy tail cattle dog (351), 
beauceron (44), bergamasco lambakoer (194), flaami karjakoer (191), hollandi 
lambakoer (233), horvaatia lambakoer (277), lõuna-vene lambakoer (326), rumeenia 
mioritic lambakoer (349), tšehhoslovakkia huntkoer (332), argentiina dogi (292), shar 
pei (309), alpi takshagijas (254), baieri verekoer (217), drever (130), akita (255), koera 
jindo (334), lääne-siberi laika (306), mehhiko karvutu koer (234), peruu karvutu koer 
(310), norra lunnikoer (265), portugali podengo (94), vaaraokoer (248), valge rootsi 
põdrakoer (000), brüsseli grifoon (80), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja 
(000); (ii) Dina Korna – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa 
laika (304); (iii) Marko Lepasaar – etna cirneco (199), ibiza podenco (89), kanaari 
podenco (329), portugali podengo (94), vaaraokoer (248); (iv) Iren Naarits – etna 
cirneco (199), ibiza podenco (89), kanaari podenco (329), portugali podengo (94); (v) 
Lilian Pajulaid – ahvpinšer (186), austria pinšer (64), king charles spanjel (128), 
smoushond (308), taani-rootsi õuekoer (356); (vi) Katrin Raie – etna cirneco (199), 
ibiza podenco (89), kanaari podenco (329), portugali podengo (94); (vii) Helina 
Simberg – akita (255), shiba (257), hokkaido (261), kai (317), kishu (318), shikoku 
(319), korea jindo (334), tai ridgeback (338). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada FCI V rühma kohtunikeks Jelena Kruus 

ja Astrid Lundava. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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Ettepanek: seoses siirdumisega Soome kustutada EKL välimikukohtunike nimekirjast Helin 
Kasuk-Tenson. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Julia 

Želobetski ja Ulvi Männama. 
5.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
5.2.1. Helin Kasuk-Tenson – australian stumpy tail cattle dog (351), beauceron (44), 

bergamasco lambakoer (194), flaami karjakoer (191), hollandi lambakoer (233), horvaatia 
lambakoer (277), lõuna-vene lambakoer (326), rumeenia mioritic lambakoer (349), 
tšehhoslovakkia huntkoer (332), argentiina dogi (292), shar pei (309), alpi takshagijas 
(254), baieri verekoer (217), drever (130), akita (255), koera jindo (334), lääne-siberi 
laika (306), mehhiko karvutu koer (234), peruu karvutu koer (310), norra lunnikoer (265), 
portugali podengo (94), vaaraokoer (248), valge rootsi põdrakoer (000), brüsseli grifoon 
(80), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000);  

5.2.2. Dina Korna – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304);  
5.2.3. Marko Lepasaar – etna cirneco (199), ibiza podenco (89), kanaari podenco (329), 

portugali podengo (94), vaaraokoer (248);  
5.2.4. Iren Naarits – etna cirneco (199), ibiza podenco (89), kanaari podenco (329), portugali 

podengo (94);  
5.2.5. Lilian Pajulaid – ahvpinšer (186), austria pinšer (64), king charles spanjel (128), 

smoushond (308), taani-rootsi õuekoer (356);  
5.2.6. Katrin Raie – etna cirneco (199), ibiza podenco (89), kanaari podenco (329), portugali 

podengo (94);  
5.2.7. Helina Simberg – akita (255), shiba (257), hokkaido (261), kai (317), kishu (318), 

shikoku (319), korea jindo (334), tai ridgeback (338). 
5.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada FCI V rühma kohtunikeks Jelena Kruus ja 

Astrid Lundava. 
5.4. Seoses siirdumisega Soome kustutada EKL välimikukohtunike nimekirjast Helin Kasuk-

Tenson. 
 
6. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 

 

EKL juhatus võttis teadmiseks laekunud päringud ja selgitused ning saadab avaldajatele 
omapoolsed kirjalikud seisukohavõtud. 
 
7. Riina Tamme taotlus (jätkuv käsitlus). 

 

Ettepanek: registreerida kennelis Tamvan-Do 20.12.2013 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) 
pesakond lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile 
märge EKL tõuraamatumääruse teistkordse rikkumise kohta. Lähtuvalt EKL 
tõuraamatumääruse p-st 7 määrata koerale EST-00204/07 eluaegne aretuskeeld. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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Otsustati: 
7.1. Registreerida kennelis Tamvan-Do 20.12.2013 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond 

lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse teistkordse rikkumise kohta. Lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 7 
määrata koerale EST-00204/07 eluaegne aretuskeeld. 

 
8. EKL tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise kord (jätkuv käsitlus). 

 
Ettepanek: kinnitada EKL tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise kord koos tehtud täiendustega 

(lisa 1). Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Kinnitada EKL tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise kord koos tehtud täiendustega (lisa 1). 

Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
9. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 
11.07.2015 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing); (ii) 
12.07.2015 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing); (iii) 
23.08.2015 bernhardiinide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Bernhardiini TÜ); (iv) 
06.09.2015 II ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
9.1. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

9.1.1. 11.07.2015 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing); 
9.1.2. 12.07.2015 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing);  
9.1.3. 23.08.2015 bernhardiinide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Bernhardiini TÜ); 
9.1.4. 06.09.2015 II ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing). 

 

10. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 

 

EKL juhatus vastab avaldajale, et juhul, kui PI/PE valikul järjestatakse koerad teisiti, kui 
klassisiseselt, tuleb paluda ringikorraldajal ringi töö peatada ning kutsuda tekkinud olukorra 
lahendamiseks kohale näituse peasekretär. 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lind 
Juhataja        Protokollija 
 
 


