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MTÜ Eesti Kennelliit 
juhatuse korralise koosoleku protokoll nr 6        14.03.2018  

Algus kell 18:08, lõpp kell 20:25.  

Juhatas: Kaire Rjadnev-Meristo  

Protokollis: Annemari Oherd.  

Osalesid: Erki Korp, Marika Proover, Kaire Rjadnev-Meristo, Piret Rosumovski, Mairi Siimon, 
Tõnu Väli. 

Puudus: Tõnis Türk  

Külalised: Ave Frischer (EKL liige), Sergei Halimendikov (Eesti Takside TÜ), Kirsika Jahilo 
(Eesti Takside TÜ), Linda Jürgens (Euroopa ja Aasia Spitside Ühing), Greete Kivi, Kätlin Kull 
(Eesti Welsh Corgide TÜ), Astrid Lundava (Eesti Welsh Corgide TÜ), Kirke Minka (EKL liige), 
Annemari Oherd (EKL büroo juhataja), Lilian Pajulaid (EKL liige), Pilvi Pihlik (EKL liige), Aire-
Piret Pärn (EKL-VKK sekretär), Maris Siilmann (kennel Sakste, volinike koosoleku Eesti hagija 
töörühm), Häli Tammeleht (Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ), Made Varul (EKL liige), 
Jelena Vdovina (Eesti Takside TÜ juhatuse liige), Ricco Vellberk, Kristel Võsu (Eesti Ameerika 
Staffordshire’i Terjerite TÜ) 

 

Päevakord: 

A. EKL juhatuse 14.03.2018 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

2.1. Liikmete vastuvõtt-väljaarvamine. 
2.2. MTÜ Eesti Bordercollie Ühing liikmeks astumise avaldus. 

3. Volinike koosoleku juhataja lähetus FCI Euroopa sektsiooni kohtumisele 17.-18. aprillil 
Brüsselis. 

4. Allüksuste esildised, avaldused ja taotlused. 
4.1. EKL-VKK esildis välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
4.2. EKL-KKK esildis eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
4.3. EKL-KKK taotlus lähetada Eesti võistkond FCI IPO-FH MM-ile Slovakkias. 
4.4. EKL Karjakoerte Kogu taotlus. 
4.5. EKL-RKK avaldus ringikorraldaja kinnitamiseks. 

5. Liikmesorganisatsioonide avaldused ja taotlused. 
5.1. Eesti Welsh Corgide TÜ taotlus standardite tõlgete uuendamiseks. 
5.2. Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu avaldus aretuseeskirja kohta. 
5.3. Eesti Jahikoerte TÜ taotlused katse-eeskirjade kinnitamiseks. 
5.4. M. Siilmanni avaldus kahe Eesti hagija tõugu võtmiseks 

6. Isikute avaldused, taotlused ja pöördumised. 
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6.1. A. Frischeri avaldus, jätkukäsitlus. 
6.2. S. Halimendikovi avaldus. 
6.3. K. Minka avaldus ja Eesti Tiibeti Mastifite TÜ toetuskiri. 
6.4. L. Jürgensi taotlus aretuse eriloa saamiseks. 
6.5. M. Varuli küsimus. 
6.6. G. Kivi Ameerika Staffordshire’i terjerite pesakonna registreerimine, jätkuv käsitlus. 

7. S. Grüni poolt vastutuse võtmine töötajate TSD-de käsitlemise osas. 
8. Dokumendihaldussüsteemi kasutajate määramine.  
9. Smart ID autentimise kasutusele võtmine EKL Online süsteemis. 
10. Büroojuhataja sõnavõtt. 

10.1. Büroo töötajate puhkusegraafiku kinnitamine. 
10.2. Töölepingu lisade sõlmimine Pärnu RV näituste (07.-08.2018) korraldamiseks 

vajaliku andmetöötlemise osutamiseks. 

 

 

Päevakorra arutelu 

Koosoleku juhataja teavitas kohalviibijaid, et koosolek lindistatakse. 
 
A. EKL juhatuse 14.03.2018 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
Ettepanek: lisada päevakorda p.4.6 EKL Noortekogu esildis eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: lisada päevakorda p.4.6 EKL Noortekogu esildis eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
 
 
1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt - ei toimunud. 

 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
EKL juhatuse esimees Kaire Rjadnev-Meristo andis lühiülevaate raamatupidaja leidmiseks 
korraldatud konkursi tulemustest. Kandidaat on välja valitud ning temaga asutakse 
läbirääkimistesse töölepingu sõlmimiseks katseaega rakendades. 
 

2.1. Liikmete vastuvõtmine ja välja arvamine nimekirjade alusel. 
 

Ettepanek: võtta vastu 55 uut liiget esitatud nimekirja alusel ja arvata liikmete hulgast välja 53 
liiget esitatud nimekirja alusel. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Otsus: võtta EKL liikmeks vastu 55 uut liiget esitatud nimekirja alusel ja arvata EKL 
liikmeskonnast välja 53 liiget esitatud nimekirja alusel. 
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2.2. MTÜ Eesti Bordercollie Ühing liikmeks astumise avaldus. 

 
Avalduse EKL liikmeks astumiseks on teinud MTÜ Eesti Bordercollie Ühing. Ühingul on olemas 
korrektne põhikiri, esitatud ka tegevuse tutvustus. Kodulehel www.bordercollie.ee on avaldatud 
liikmete nimekiri (15 liiget koosoleku toimumise päeva seisuga), ülevaated tõust, kutsikatest, 
tervisest. Kennelid kodulehel (8). EKL registrisse kantud  157 bordercollie’t. 
 
Ettepanek: võtta MTÜ Eesti Bordercollie Ühing (registrikood 80546322, aadress Kullaaugu, 
Prangli küla Kanepi vald Põlvamaa 63508), vastu EKL liikmeks. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: võtta MTÜ Eesti Bordercollie Ühing, (registrikood 80546322, aadress Kullaaugu, Prangli 
küla Kanepi vald Põlvamaa 63508), vastu EKL liikmeks. 
 
3. Volinike koosoleku juhataja lähetus FCI Euroopa sektsiooni kohtumisele 17.-18. aprillil 

Brüsselis. 
 

Ettepanek: kinnitada volinike koosoleku juhataja Helen Tonkson-Koit lähetus FCI Euroopa 
sektsiooni kohtumisele 17.-18. aprillil 2018  Brüsselis ning hüvitada kulud vastavalt esitatud 
kuludokumentidele. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: kinnitada volinike koosoleku juhataja Helen Tonkson-Koit lähetus FCI Euroopa sektsiooni 
kohtumisele 17.-18. aprillil 2018  Brüsselis ning hüvitada kulud vastavalt esitatud 
kuludokumentidele. 
 
4. Allüksuste esildised, avaldused ja taotlused. 

 
4.1. EKL-VKK esildis välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 

 
Ettepanek:  
a) kinnitada vastavalt 18.01.2018 toimunud erikoolitusele järgmised hindamispädevused: 
Inga Siil – tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer ja ameerika karvutu terjer;  
Kristin Kerem – kontinentaalne buldog;  
Jelena Kruus – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi 
porokoer;  
Katrin Raie – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer 
Anne Naarits – tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer;  
Reet Lint – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer 
Aire-Piret Pärn – ida-euroopa lambakoer, kontinentaalne buldog;  
Maire Tõnurist – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, neenetsi porokoer, jakuudi 
laika 
Helen Tonkson-Koit – kontinentaalne buldog, ameerika karvutu terjer, tšukotka kelgukoer, 
jakuudi laika, neenetsi porokoer;  

http://www.bordercollie.ee/
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Hedi Kumm – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer;  
Kristiine Uspenski – tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer;  
Juta Haranen – kontinentaalne buldog, ameerika karvutu terjer, tšukotka kelgukoer, jakuudi 
laika, neenetsi porokoer. 
b) Kinnitada Linda Jürgensile 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: shih-tzu (208), tiibeti spanjel (231), käharakarvaline bichon 
(215), pekingi koer (207). 
c) Kinnitada Marko Lepasaarele 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel 
järgmiste tõugude hindamispädevused – landseer (226), afganistani hurt (228), jaapani 
chin (206). 
d) Kinnitada Siret Lepasaarele 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: afganistani hurt (228). 
e) Kinnitada Dina Kornale 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: afganistani hurt (228), vene hurt/borzoi (193). 
f) Kinnitada Kalvo Kriisk`ile 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: hiina harjaskoer (288), lhasa apso (227). 
g) Kinnitada Hedi Kumm`le 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: ameerika akita (344), cavalier king charles spanjel (136). 
h) Kinnitada Kristiine Uspenskile 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel 
järgmiste tõugude hindamispädevused: siberi husky (270), ameerika akita (344). 
i) Kinnitada järgmisele kohtunikule rühmakohtuniku pädevus: 
Dina Korna – FCI 7. rühm. 
 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
Otsus:  
a) kinnitada vastavalt 18.01.2018 toimunud erikoolitusele järgmised hindamispädevused: 
Inga Siil – tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer ja ameerika karvutu terjer; 
Kristin Kerem – kontinentaalne buldog; 
Jelena Kruus – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer; 
Katrin Raie – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer; 
Anne Naarits – tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer; 
Reet Lint – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer; 
Aire-Piret Pärn – ida-euroopa lambakoer, kontinentaalne buldog; 
Maire Tõnurist – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, neenetsi porokoer, jakuudi 
laika; 
Helen Tonkson-Koit – kontinentaalne buldog, ameerika karvutu terjer, tšukotka kelgukoer, 
jakuudi laika, neenetsi porokoer; 
Hedi Kumm – kontinentaalne buldog, tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer; 
Kristiine Uspenski – tšukotka kelgukoer, jakuudi laika, neenetsi porokoer; 
Juta Haranen – kontinentaalne buldog, ameerika karvutu terjer, tšukotka kelgukoer, jakuudi 
laika, neenetsi porokoer. 
b) Kinnitada Linda Jürgensile 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: shih-tzu (208), tiibeti spanjel (231), käharakarvaline bichon 
(215), pekingi koer (207). 
c) Kinnitada Marko Lepasaarele 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused – landseer (226), afganistani hurt (228), jaapani chin (206). 
d) Kinnitada Siret Lepasaarele 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: afganistani hurt (228). 
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e) Kinnitada Dina Kornale 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: afganistani hurt (228), vene hurt/borzoi (193). 
f) Kinnitada Kalvo Kriisk`ile 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: hiina harjaskoer (288), lhasa apso (227). 
g) Kinnitada Hedi Kumm`le 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmiste 
tõugude hindamispädevused: ameerika akita (344), cavalier king charles spanjel (136). 
h) Kinnitada Kristiine Uspenskile 10.-11.02.2018 toimunud pädevuseksamite alusel 
järgmiste tõugude hindamispädevused: siberi husky (270), ameerika akita (344). 
i) Kinnitada järgmisele kohtunikule rühmakohtuniku pädevus: 
Dina Korna – FCI 7. rühm. 
 
 

4.2. EKL-KKK esildis eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
Ettepanek: kinnitada vastavalt EKL-KKK eestseisuse esildisele EKL-KKK eestseisuse esimeheks 
Aivo Oblikas. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: kinnitada vastavalt EKL-KKK eestseisuse esildisele EKL-KKK eestseisuse esimeheks Aivo 
Oblikas. 
 

4.3. EKL-KKK taotlus lähetada Eesti võistkond FCI IPO-FH MM-ile Slovakkias 
Ettepanek: Rahuldada EKL-KKK taotlus lähetada Eesti võistkond FCI IPO-FH MM-ile Slovakkias 
järgmises koosseisus:  
Kapten: Kaarel Väli,  
võistleja: Aarne Väli koeraga Tulikuuma Sähkövirta EST-04024/09;  
ning hüvitada osalejate kulud esitatud kuludokumentide alusel vastavalt EKL juhatuse ja volinike 
koosoleku poolt vastu võetud ja kehtivatele otsustele. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: Rahuldada EKL-KKK taotlus lähetada Eesti võistkond FCI IPO-FH MM-ile Slovakkias 
järgmises koosseisus:  
Kapten: Kaarel Väli,  
võistleja: Aarne Väli koeraga Tulikuuma Sähkövirta EST-04024/09; 
ning hüvitada osalejate kulud esitatud kuludokumentide alusel vastavalt EKL juhatuse ja volinike 
koosoleku poolt vastu võetud ning  kehtivatele otsustele. 
 

4.4. EKL Karjakoerte Kogu avaldus. 
Esitatud avalduses palub EKL Karjakoerte Kogu 03. märtsil 2018 toimunud loengu „Kutsika 
kasvatamine karjakoeraks ja karjatamise võistlustel osalemiseks“ korraldamise ja  välislektori Kari 
Kotikoski kutsumisega seotud kulud katta EKL vahenditest.  
 
Ettepanek: rahuldada EKL Karjakoerte Kogu avaldus loengu korralduskulude katmiseks  vastavalt 
avalduses toodud eelarvele (kuni 700 eurot) kuludokumentide alusel reservi kantud summa arvelt. 
(EKL-KAR eelarve on kantud reservi, kuna eelarve taotlust 2018. aastaks ei esitatud EKL 
juhatusele õigeaegselt).  
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Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: rahuldada EKL Karjakoerte Kogu avaldus loengu korralduskulude katmiseks  vastavalt 
avalduses toodud eelarvele (kuni 700 eurot) kuludokumentide alusel reservi kantud summa arvelt. 
(EKL-KAR eelarve on kantud reservi, kuna eelarve taotlust 2018. aastaks ei esitatud juhatusele 
õigeaegselt). 
 

4.5. EKL-RKK avaldus ringikorraldaja kinnitamiseks. 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK avaldus ning kinnitada Grigori Astanovski EKL atesteeritud 
ringikorraldajaks.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: rahuldada EKL-RKK avaldus ning kinnitada Grigori Astanovski EKL atesteeritud 
ringikorraldajaks. 
 

4.6. EKL Noortekogu esildis eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
Ettepanek: vastavalt EKL Noortekogu esildisele kinnitada EKL Noortekogu eestseisuse esimeheks 
Külli Ragel.   

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: vastavalt EKL Noortekogu esildisele kinnitada EKL Noortekogu eestseisuse esimeheks 
Külli Ragel.   
 
5. Liikmesorganisatsioonide avaldused ja taotlused. 
  

5.1. Eesti Welsh Corgide Tõuühingu taotlus tõustandardite tõlgete uuendamiseks. 
 

Eesti Welsh Corgide Tõuühing on esitanud taotluse  kinnitada welsh corgi pembroke’i ja welsh 
corgi cardigani tõustandardite eestikeelsed tõlked ning avaldada need Eesti Kenneliidu kodulehel.   
Muudatused: Welsh corgi pembroke’i tõustandardit ei ole muudetud, kuid viimane EKL kodulehel 
avaldatud tõlge ei olnud täpne, sest puudus lõpulõik, mille FCI on igale standardile juurde lisanud: 
Aretuseks tohib kasutada ainult tüüpilise kehaehitusega funktsionaalselt ja kliiniliselt terveid koeri.  
Welsh corgi cardigan tõustandardis on FCI täpsustanud värvusi, vastavalt taotlusele on 
korrigeeritud eestikeelne tõlge värvuste osas:  
VÄRVUS: Lubatud värvused on blue merle, brindle, punane, soobel, tricolour brindle märgistega ja 
tricolor tan märgistega. 
 
 
Ettepanek: Rahuldada Eesti Welsh Corgide Tõühingu taotlus welsh corgi pembroke’i ja welsh 
corgi cardigani  tõustandardite tõlgete uuendamiseks ning avaldada tõustandardid EKL kodulehel  
samaaegselt koosoleku protokolli avaldamisega. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus: Rahuldada Eesti Welsh Corgide Tõuühingu taotlus welsh corgi pembroke’i ja welsh corgi 
cardigani  tõustandardite tõlgete uuendamiseks ning avaldada tõustandardid EKL kodulehel  
samaaegselt koosoleku protokolli avaldamisega. 
 

5.2. Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu avaldus aretuseeskirja kohta. 
Avalduses palub Euroopa ja Aasia Spitside Ühing EKL juhatuse seisukohta, kas kehtivaid 
aretusreegleid on pesakondi registreerides õigesti järgitud. Mitu pesakonda on registreerimise ootel.  
EKL juhatus on läbi vaadanud Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu tõukohaste aretuse erinõuete 
kehtestamise taotluse ja tõdeb, et kuna taotlusele ei olnud märgitud, et kõik aretuserinõuete 
tingimused peavad olema täidetud enne paaritust, siis dokumenti tuleb käsitleda sellisel kujul nagu 
see on esitatud. Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu poolt esitatud avalduses on märgitud, et 
terviseuuringud peavad olema tehtud enne paaritust, ent sama märge näitusehinde juures puudub. 
Arutelu käigus loetakse ette EKL teadus- ja aretusnõukogu esindaja Janne Orro antud selgitus, 
milles ta tõdeb, et Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu aretuseeskirja sõnastus on jätnud soovida ja ta 
on sellele varem tähelepanu juhtinud.  
Koosoleku juhataja võtab kokku EKL juhatuse seisukoha: kuigi üldiselt EKL juhatus nõustub 
Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu arvamusega, et kõik aretusreeglid peavad olema täidetud enne 
paaritust, tuleb lähtuda esitatud dokumentidest ning seetõttu ei saa momendil nõuda näitusehinde 
tingimuse täitmist enne paaritust.  
Jätkuva arutelu käigus vaadatakse üle Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu kehtiv, volinike koosoleku 
poolt kinnitatud aretusreeglite dokument ja ilmneb, et ka seal ei ole nõuded sätestatud üheselt 
mõistetavalt ning Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu soovide kohaselt. Euroopa ja Aasia Spitside 
Ühingu esindajale selgitatakse, et sõnastust ja sellest tulenevalt ka nõudeid oleks võimalik 
parandada aretusreeglite uue versiooniga. Edastada Euroopa ja Aasia Spitside Ühingule teadmiseks 
ka ülalpool mainitud teadus- ja aretusnõukogu esindaja Janne Orro selgitus. 
 
 

5.3. Eesti Jahikoerte TÜ taotlused katse-eeskirjade kinnitamiseks. 
 
Eesti Jahikoerte TÜ on esitanud kinnitamiseks järgmised katse-eeskirjad: 
„Tšempioniklassi jälg“ 
„Jahikoerte jahiomaduste eksami eeskiri metsseale piiratud alal“ 
„Urukoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus“ 
EKL juhatus tõdeb, et katse-eeskirja „Tšempioniklassi jälg“ kinnitamine on volinike koosoleku 
pädevuses ning tuleb esitada volinike koosolekule kinnitamiseks.  
 Seetõttu saab arutada kahe ülejäänud katse-eeskirja kinnitamist. Tõnu Väli annab nendest 
lühiülevaate.  
Katse-eeskirjas „Jahikoerte jahiomaduste eksami eeskiri metsseale piiratud alal“ on kaasajastatud 
uluki, koera ja inimeste suhtes kehtivad turvanõuded.  
Katse-eeskirjas „Urukoerte jahiomaduse kindlakstegemine tehisurus“ on tõstetud katses kasutatava 
uluki vanusepiiri ja korrigeeritud punktitabelit. 
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Ettepanek: kinnitada Eesti Jahikoerte TÜ katse-eeskirjad „Jahikoerte jahiomaduste eksami eeskiri 
metsseale piiratud alal“ ja „Urukoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus“. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: kinnitada Eesti Jahikoerte TÜ katse-eeskirjad „Jahikoerte jahiomaduste eksami eeskiri 
metsseale piiratud alal“ ja „Urukoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus“. 
 

5.4. M. Siilmanni avaldus kahe Eesti hagija tõugu võtmiseks 
M. Siilmann on esitatud avalduse kahe Eesti hagija tõugu võtmiseks. Avaldus edastati seisukoha 
võtmiseks EKL volinike koosoleku Eesti hagija töörühmale, kes vaatas laekunud materjalid üle: 
ühe isase (Zalivay) ja ühe emase (Zateyka) Eesti hagija tõugu võtmise kohta. EKL volinike 
koosoleku Eesti hagija töörühma seisukoht on järgmine: Esitatud fotomaterjalide põhjal on 
võimalik pidada koerte tõulisust piisavaks jätkamaks tõugu võtmise protsessiga. 
 
Ettepanek: Lähtuvalt "Eesti hagija avatud tõuraamatu kaudu tõugu võtmise" korra p-st B3 teeme 
ettepaneku määrata eelnimetatud koerte tõugu võtmiseks koeri üle vaatama EKL 
välimikukohtunikud Jelena Kruus ja Siret Lepasaar. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: Lähtuvalt "Eesti hagija avatud tõuraamatu kaudu tõugu võtmise" korra p-st B3 teeme 
ettepaneku määrata eelnimetatud koerte tõugu võtmiseks koeri üle vaatama EKL 
välimikukohtunikud Jelena Kruus ja Siret Lepasaar. 
 
 
6. Isikute avaldused, taotlused ja pöördumised. 
 

6.1. A. Frischeri avaldus, jätkukäsitlus. 
Alates 12.12.2017 mitmel EKL juhatuse koosolekul käsitletud 10.11.2017 sündinud pesakonna 
(ema: EST-00275/17, isa: RKF4628953/EST-00634/18) registreerimise eeltingimuseks seatud 
DNA-testide tulemused on saabunud ja kinnitavad kutsikate põlvnemist vastavalt 
registreerimisdokumentides märgitule. DNA proovide võtmise juures viibinud EKL juhatuse liige 
Mairi Siimon kinnitab, et protseduurid teostati korrektselt. A. Frischer on täitnud kõik EKL 
juhatuse seatud tingimused pesakonna registreerimiseks ja sellega seonduvalt kandnud küllalt suuri 
kulutusi, mistõttu peetakse kohaseks tulla vastu ja kasvataja TRM rikkumisega kaasnevast 
lisahinnast vabastada. 
 
Ettepanek: 10.11.2017 sündinud pesakond (ema: EST-00275/17, isa: RKF4628953/ EST-00634/18) 
kanda tõuregistrisse tavahinnaga (hinnakirja koos 1010). Kohaldada tõuraamatumääruse 
rikkumine (1 karistus), kuid mitte rakendada sellega seonduvat lisahinda. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: 10.11.2017 sündinud pesakond (ema: EST-00275/17, isa: RKF4628953/ EST-00634/18) 
kanda tõuregistrisse tavahinnaga (hinnakirja koos 1010). Kohaldada tõuraamatumääruse rikkumine 
(1 karistus), kuid mitte rakendada sellega seonduvat lisahinda. 
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6.2. S. Halimendikovi avaldus. 

S. Halimendikov on teinud avalduse seoses 11.02.1018 IV rühma näitusel toimunud taksikoera 
mõõtmata ja ühest tõuvariatsioonist teise üle viimata jätmisega.  
Sõna antakse nii avaldajale kui Eesti Takside TÜ juhatuse liikmele Jelena Vdovinale oma 
seisukohtade esitamiseks. Kirjaliku selguse on saatnud hindamist läbi viinud kohtunik Vladimir 
Mayakin ning näitusetoimkonna sekretär Kristin Kerem. 

Astrid Lundava märgib, et dokumendis „ EKL ühest tõust või tõuvariatsioonist teise üleviimise 
kord“ on seoses sõnastuse muutmisega tekkinud viga (Muudetud EKL juhatuses 08.10.2015, 
protokoll nr 10 (p 6  – kehtib alates 01.01.2016). Antud juhul on vastuolu ka juhatuse otsuse ning 
dokumendi vahel, (juhatuse otsus P.12, dokumendis on märgitud P.6)  

EKL juhatus on avalduse läbi vaadanud, tutvunud asjaoludega ja ei saa esitatud avaldust rahuldada. 
EKL juhatus ei saa lahendada liikmete omavahelisi vaidlusi ning rahalisi nõudeid. 
EKL juhatus teeb täiendavaid järelpärimisi näitusel aset leidnud võimalike rikkumiste välja 
selgitamiseks. Ilmnenud tehniline viga dokumendis „EKL ühest tõust või tõuvariatsioonist teise 
üleviimise kord“ ja selle lisa 2 tuleb parandada. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada S. Halimendikovi avaldust, kuna EKL ei lahenda liikmete vahelisi kahju 
hüvitamise küsimusi. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: mitte rahuldada S. Halimendikovi avaldust, kuna EKL ei lahenda liikmete vahelisi kahju 
hüvitamise küsimusi. 
 

6.3. K. Minka avaldus ja Eesti Tiibeti Mastifite TÜ toetuskiri. 
EKL juhatus on tutvunud avaldusega ja Eesti Tiibeti Mastifite TÜ toetuskirjaga. K. Minka viibib 
kohal. 
 
Ettepanek: avaldus rahuldada:  

(i) rakendada pesakonna registreerimisel hinda vastavalt TRM teistkordsele rikkumisele;  
(ii) viia registrisse vastav parandus; 
(iii) enamtasutud summa tagastada. 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: avaldus rahuldada:  
(i) rakendada pesakonna registreerimisel hinda vastavalt TRM teistkordsele rikkumisele;  
(ii) viia registrisse parandus; 
(iii) enamtasutud summa tagastada. 

 
6.4. L. Jürgensi taotlus aretuse eriloa saamiseks. 
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EKL juhatus on tutvunud L. Jürgensi poolt esitatud Pomeraniani tõugu emast koera CH Trudy’s 
Heidelind Little Jewel, EST-03403/09 aretuse eriloa taotlusega ja sellele lisatud veterinaararsti 
seisukohaga ning võtnud ka EKL teadus- ja aretusnõukogult seisukoha, mis toetab taotlust eriloa 
väljastamiseks. 

Ettepanek: Rahuldada L Jürgensi taotlus ning anda paarituse eriluba Pomeraniani tõugu emasele 
koerale CH Trudy’s Heidelind Little Jewel, EST-03403/09 kuni koera 10 aastaseks saamiseni. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: Rahuldada L Jürgensi taotlus ning anda paarituse eriluba koerale Pomeraniani tõugu emasele 
koerale CH Trudy’s Heidelind Little Jewel, EST-03403/09 kuni koera 10 aastaseks saamiseni. 

Paus 19:21 kuni 19:30 

6.5. M. Varuli küsimus 
Made Varul on esitanud kirja küsimustega temale 12.12.2017 määratud aretuskeelu ja sellele 
järgnenud infovahetuse osas, mille käigus ta on teavitanud toimunud paaritustest, mis jäid 
aretuskeelu tegemise otsuse ja talle EKL juhatuse protokolli väljavõtte saatmise vahele.  
Juhatuse liige Piret Rosumovski selgitab, et peale EKL poolseid  korduvaid kutseid M. Varulile, 
mida viimasel ei olnud erinevatel põhjustel võimalik vastu võtta, esitas M. Varul ise soovi oma 
küsimuse arutelu lükata detsembrikuisesse EKL juhatuse koosolekusse, mis oli selleks hetkeks juba 
välja kuulutatud, ja EKL juhatus tuli vastu ning nõustus täiendama 12.12.2017 toimuva EKL 
juhatuse koosoleku päevakorda. Siis teatas M. Varul EKL juhatusele, et tal pole ka 
detsembrikuisest koosolekust võimalik osa võtta, kuigi oli teadlik, et küsimus tuleb arutusele ning 
juhatusel jääb õigus otsus vastu võtta ka ilma tema kohalviibimiseta. Seega langetas M. Varul 
kohale tulemata jättes ise ilma võimalusest olla arutelu ja otsustamise juures ning saada teada EKL 
juhatuse otsusest selle langetamise hetkel. EKL juhatuse poolt määratud aretustööga tegelemise 
keeld M. Varulile on kehtiv selle otsuse vastu võtmise hetkest 12.12.2017 ning seetõttu ei saa 
juhatus M. Varuli poolt saadetud avaldusi käsitleda. 
Ära kuulanud M. Varuli vastuväited, teavitas koosoleku juhataja M. Varulit: kui ta leiab, et EKL 
juhatus on talle rakendanud ebaõiglast karistust, on tal võimalik pöörduda EKL volinike koosoleku 
poole. 

6.6. G. Kivi Ameerika Staffordshire’i terjerite pesakonna registreerimine, jätkuv käsitlus. 
EKL juhatus ei pea vajalikuks täiendava arutelu avamist, kuna küsimust on käsitletud EKL juhatuse 
koosolekutel korduvalt alates 31.10.2017. G. Kivi on saanud anda ütlusi ja esitada tõendeid. VTA 
poolt algatatud menetlus on lõppenud ja selle tulemuse on G. Kivi EKL-le edastanud.  

Ettepanek: Tulenevalt TRM määruse p 10.2 ja 10.4 mitte registreerida 18.08.2017 sündinud 
ameerika staffordshire'i terjerite pesakonda (isa: EST-03403/16; ema: EST-01415/16). 

10. lk 12-st
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Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: Tulenevalt TRM määruse p 10.2 ja 10.4 mitte registreerida 18.08.2017 sündinud ameerika 
staffordshire'i terjerite pesakonda (isa: EST-03403/16; ema: EST-01415/16). 

7. S. Grüni poolt vastutuse võtmine töötajate TSD-de käsitlemise osas.
Ettepanek: kuna koosoleku käigus toodi vahetult enne punkti arutlemist  päevakorrapunkti osas 
olulise tähtsusega täiendavat teavet, siis lükata arutelu edasi järgmisele korralisele koosolekule. 

Hääletamine: poolt 4, vastu 0, erapooletuid 2. 
Otsus: kuna koosoleku käigus toodi vahetult enne punkti arutlemist päevakorrapunkti osas olulise 
tähtsusega täiendavat teavet, siis lükata arutelu edasi järgmisele korralisele koosolekule. 

8. Dokumendihaldussüsteemi kasutajate määramine.
Ettepanek: võimaldada DHS ligipääs igast allüksusest eestseisuse esimehele dokumentide oma 
allüksust puudutavate dokumentide üleslaadimiseks kasutusõigusega oma allüksuse dokumentide 
ulatuses.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: võimaldada DHS ligipääs igast allüksusest eestseisuse esimehele oma allüksust puudutavate 
dokumentide üleslaadimiseks kasutusõigusega oma allüksuse dokumentide ulatuses.  

9. Smart ID autentimise kasutusele võtmine EKL Onlines.
EKL juhatus koostöös büroo juhatajaga on selgitanud välja Smart ID autentimise kasutusele 
võtmisega seoses järgmist – uue autentimisviisi kasutuselevõtt toob kaasa 50-eurose kuutasu, lisaks 
täiendava autentimisviisi kasutusele võtmisega seotud arenduskulu. Samas säilivad seniste 
autentimismeetoditega seotud kulud. Puudub ülevaade,kui paljudel EKL Online praegustele 
kasutajatel on Smart ID olemas või milline oleks selle kasutus kõigi isikute hulgas, kes kasutavad 
või saaksid kasutada mobiil-ID-d või ID-kaarti. 

Ettepanek: mitte lisada Smart ID autentimise võimalust  EKL online süsteemis 
Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 1. 

Otsus: mitte lisada Smart ID autentimise võimalust  EKL online süsteemis 

10. Büroojuhataja sõnavõtt.

10.1. Büroo töötajate puhkusegraafiku kinnitamine. 
Lähtudes vajadusest tagada klienditeeninduse kvaliteet ja asjaolust, et büroos on täitmata infojuhi 
ametikoht, on esitatud puhkusegraafik kaheosalise kollektiivpuhkusega perioodidel: 
27.08 – 09.09. 2018. 
27.12.2018 – 10.01. 2019. 

Ettepanek: kinnitada büroo töötajate puhkusegraafik 2018. aastaks. 
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Hääletamine: poolt 3, vastu 3, erapooletuid 0. 
Tulenevalt MTÜ Eesti Kennelliit põhikirja punktist 4.3.6 otsust vastu ei võetud.  
 

10.2. Töölepingute lisade sõlmimine büroo töötajatega (jätkuna EKL juhatuse 
13./20.02.2018 koosoleku otsusele protokolli nr 4 p. 2.1.) 

Ettepanek: aktsepteerida esitatud töölepingu lisad ning volitada EKL juhatuse esimees Kaire 
Rjadnev-Meristo sõlmima töölepingu lisad büroo töötajate T. Erdmanni ja L. Aljasega Pärnu RV 
näituste korraldamiseks vajaliku andmetöötluse teenuse osutamiseks. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletu Piret Rosumovski. 
Otsus: aktsepteerida esitatud töölepingu lisad ning volitada EKL juhatuse esimees Kaire Rjadnev-
Meristo sõlmima töölepingu lisad büroo töötajate T. Erdmanni ja L. Aljasega Pärnu RV näituste 
korraldamiseks vajaliku andmetöötluse teenuse osutamiseks. 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja: 
Kaire Rjadnev-Meristo 
/allkirjastanud digitaalselt/ 
 
 
 
 
Protokollija: 
Annemari Oherd 
/allkirjastanud digitaalselt/ 
  
 


