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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          08.10.2015 nr. 10 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.30. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Maris Siilmann. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina 

Varik-Kilm. 
Külalised: Marianna Kanõševa (Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ), Nikolai 

Kanõšev (Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ), Helle Kärdi-Paabo, 
Kaire Meristo (Mastifite TÜ), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku 
assistent), Häli Tammeleht, Kristel Võsu. 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 08.10.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
2. Urve Ariku ettepanek EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute teostamise eeskirja 
muutmiseks. 
3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
4. EKL näituste eeskirja täiendamine 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
6. Janika Ole taotlus 19.07.2015 sündinud saksa lambakoera pesakonna (isa: LV-31849/13, 
ema: FI16372/12) erandkorras tavahinnaga registreerimiseks. 
7. Tõnis Kaljusalu taotlus aretuseriloa saamiseks vene-euroopa laika EST-03502/E14 
paaritamiseks. 
8. Jelena Sõtsi taotlus EKL juhatuse otsuse nr 11.3.1., 13.08.2015 (protokoll nr 8) 
muutmiseks. 
9. Taotlus koera EST-02203/14 näitusetulemuse tühistamiseks. 
10. EKL büroo töö korraldamisest.  
11. EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend. 
12. Eesti Puudlite TÜ ettepanek EKL tõust ja tõuvariatsioonist üleviimise korra muutmiseks. 
13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
14. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
15. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
16. EKL kalenderplaani kantud üritustel osalemiseks koertele esitatavate 
vaktsineerimisnõuete täiendamine. 
17. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
A. EKL juhatuse 08.10.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 08.10.2015 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 

EKL-KKK taotlus 16.10.2015 toimuva jäljekoolituse korralduskulude osaliseks 
kompenseerimiseks; (ii) EKL näituste eeskirja täiendused; (iii) Eesti Rottweileriühingu 
31.05.2015 toimunud erinäituse arutelu. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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A. Lisada  EKL juhatuse koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) EKL-KKK 
taotlus 16.10.2015 toimuva jäljekoolituse korralduskulude osaliseks kompenseerimiseks; (ii) 
EKL näituste eeskirja täiendused; (iii) Eesti Rottweileriühingu 31.05.2015 toimunud 
erinäituse arutelu ning kinnitada EKL juhatuse 08.10.2015  koosoleku päevakord. 
 
1. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ (reg-kood: 80371845; 

aadress: Õismäe tee 150-139, 13511 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ (reg-kood: 80371845; aadress: 

Õismäe tee 150-139, 13511 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
2. Urve Ariku ettepanek EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute teostamise eeskirja 
muutmiseks. 
 
Toimus arutelu, mille jooksul püüti leida küsimust vastusele, miks ei soovi koeraomanikud ja 
-kasvatajad registreerida koeri EST-registrisse. Tõuühingu esindajate väitel võib üheks 
põhjuseks kehtivad tõukohased aretuserinõuded. EKL teadus- ja aretusnõukogu ei toeta 
muudatusettepanekut. Kui mitte EST-registris oleva koera omanik soovib oma koerale 
ametlikku puusa/küünarliigesedüsplaasia hindamistulemust, on tal võimalik lasta saata 
kliiniku poolt oma koera röntgenpildid hindamiseks koera registrijärgse maa 
kennelorganisatsioonile. 
 
Ettepanek: Urve Ariku ettepanekut EKL koerte liigeste düsplaasiauuringu teostamise eeskirja 

muutmiseks mitte rahuldada, kuna EST-registrisse mitte kantud koerte 
liigeseuuringutele ametliku hinnangu andmine ei ole kooskõlas FCI põhimõtetega. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
2.1. Urve Ariku ettepanekut EKL koerte liigeste düsplaasiauuringu teostamise eeskirja 

muutmiseks mitte rahuldada, kuna EST-registrisse mitte kantud koerte liigeseuuringutele 
ametliku hinnangu andmine ei ole kooskõlas FCI põhimõtetega. 

 
3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
EKL volinike koosoleku assistent on edastanud EKL volinike poolt 16.09.2015 koosolekul 
vastu võetud tööülesanded EKL juhatusele: 
 
(a) korrigeerida EKL näituste eeskirja alljärgnevalt: „CACIBi omistamine kirjeldada Näituse 
eeskirjades korrektselt, ehk selliselt nagu protseduur on kirjeldatud FCI näituste eeskirjades”.  
 
Hetkel kehtivast EKL näituste eeskirjast on jäänud välja klausel, et CACIB-ile saavad 
võistelda vaid oma klassis SP1/SK saanud koerad. 
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Ettepanek: täiendada EKL näituste eeskirja p 10.10.3, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:“Rahvusvahelisel näitusel võib kohtunik omal äranägemisel anda 
sugupoole parima võrdluses tunnustusega SK kõrgeimale kohale tulnud noorte-, ava-, 
kasutus- või tsempionklassi koerale CACIBi eeldusel, et antud koer on saavutanud oma 
klassis tulemuse SP1/SK. Sugupoole valikul järgnevale kohale tulnud noorte-, ava-, 
kasutus- või tsempionklassi koerale võib kohtunik omistada res-CACIBi“. Edastada 
täiendus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(b) korrigeerida EKL näituste eeskirja alljärgnevalt: „BIS juuniori valimine muuta 
näitusekorraldajale vabatahtlikuks”.  
 
JUN BIS tulemustel põhineb „Aasta edukaima juuniorkoera“ võistlus. JUN BIS võiks pigem 
toimuda mitte ühe suure ringina, vaid rühmade kaupa, nagu seda juba praegu mitmed 
näitusekorraldajad läbi viivad.  
 
Ettepanek: täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.17.4, pärast mida kõlab see 

alljärgnevalt: “Juunioride Näituse Päeva Parima (juunioride  Best In Show) võistluse 
korraldamine on vabatahtlik. Info võistluse toimumise või mittetoimumise kohta peab 
selgelt kirjas olema näituse reklaamis / infolehel alates selle avalikustamisest. 
Juunioride Näituse Päeva Parima (juunioride  Best In Show) võistlust võib vastavalt 
näituse korraldaja otsusele läbi viia rühmade kaupa. Korraldajad võivad kasutada ka 
liitrühmi.“ Muudatus hakkavad kehtima alates 01.01.2017. Edastada täiendus 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 2 
  erapooletu – 0 
 
Kuna osadele 2016. aastal toimuvatele näitustele on registreerimine juba alanud, ei saa 
nimetatud muudatust kehtestada varasemast, kui 01.01.2017. Samuti peab näituse reklaamis 
olema selgelt kirjas, kas BIS juuniori valik toimub või ei. Juhul, kui volinike koosolek 
muudatuse kinnitab, tuleb selles osas ümber vaadata ka konkursi „Aasta edukaim näitusekoer 
ja –koerakasvataja“ statuut. 
 
(c) korrigeerida EKL näituste eeskirja alljärgnevalt “kohtunike (ja ringikorraldajate) töö 
piirmääraks on 80 eksponenti”. 
 
Edaspidi võiks kaaluda paaridevõistluse korraldajale vabatahtlikuks muutmise, samuti 
paaridele kirjelduse tegemisest loobumist. 
 
Ettepanek: asendada EKL näituste eeskirja p-s 13.10.2. sõna „eksponendi“ sõnaga „koera“. 

Edastada täiendus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(d) „kaasajastada, korrigeerida ja viia vastavusse EKL näituste eeskirjadega Näituste 

korraldamise juhend”. 
 
Viimati kehtinud EKL näituste korraldamise juhend on kinnitatud aastal 2002. EKL näituste 
eeskirju on pärast seda mitmeid kordi muudetud. Eelnevast tulenevalt tuleb 2002. aasta 
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korraldusjuhend üle vaadata ning kaasajastada. Teema käsitlemist jätkatakse EKL juhatuse 
oktoobri lõpus toimuval töökoosolekul. 
 
(e) „EKL töötajate (ja ka muudele) ametlikele e-postiaadressidele seadistada automaatvastus 
kirja kättesaamise kohta. Tähtaeg mitte hiljem kui  01.10.2015”. 
 
Praegusel hetkel on automaatvastajad kasutusel vaid juhul, kui vastav töötaja on puhkusel. 
Kõigile postkastidele automaatvastaja korraga pealepanek on turvarisk (spam-meilide listidele 
kinnitus, et taoline aadress tõesti eksisteerib, nn phishing). Juhul, kui volinikud on täheldanud 
probleemi, et mingile büroo meiliaadressile saadetavatele kirjadele ei vastata, tuleks sellest 
teavitada EKL büroo juhatajat, tuueks välja ka konkreetse näite. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 4 
  erapooletu – 3 
 
(f) “esitada juhatuse koosoleku päevakord veebilehel sellisel moel, et näha oleks teemad, 
mida käsitletakse”. 
 
EKL kodulehel avaldatavas EKL juhatuse päevakorras tuuakse konkreetselt välja 
organisatsioonide/üksikisikute avaldused ning teised käsitletavad päevakorrapunktid. Kõigi 
käsitletavate teemade (näiteks vaidlusasjade materjalid) punkt punkti haaval väljatoomine ei 
oleks mõistlik ei andmekaitse ega organisatsiooni väliskuvandi seisukohast. 
 
(g) „koostada juhatuse koosolekutest nö täisprotokoll, kust selgub päevakorrapunkti sisu, 
arutluskäik jne. See protokoll peab olema koos lisadega büroos kättesaadav kõikidele EKL 
liikmetele ja lisaks EKL online süsteemis ning kodulehel avaldada juhatuse koosolekul 
vastuvõetud otsused” . 
 
EKL juhatuse täisprotokollid (otsused ning juhul, kui hääletusele eelnes sisuline arutelu, ka 
selle lühikokkuvõte) on avaldatud EKL kodulehel juhatuse protokollide rubriigis. Juhul, kui 
„täisprotokollide“ all peetakse silmas stenogramme, siis puudub EKL-il hetkel 
stenografeerimisoskust omav töötaja ning ka planeeritud rahalisedvahendid sellise teenuse 
sisseostmiseks.  
 
(h) „korraldada juhatuse „töökoosolekute” memode koostamine ja tagada vajadusel nende 
kättesaadavus õigustatud osapooltele EKL büroos”. 
 
EKL juhatuse töökoosolekute memod on kättesaadavad EKL juhatusele ning kutsutuna 
töökoosolekul osalenud isikutele neid käsitleva punkti ulatuses. Memo näol on tegemist 
juhatuse töömärkmetega, mitte avalikuks kasutamiseks mõeldud dokumendiga.  
 
(i) „avaldada juhatuse otsused kodulehel hiljemalt 7 päeva jooksul peale koosoleku 
toimumist”.  
 
EKL juhatuse otsuste avaldamise tähtajad sätestab EKL asjaajamiskord, mille projekt ootab 
hetkel EKL volinike koosoleku põhikirja ja normdokumentide töörühma 
täiendusettepanekuid. 
 
(j) „juhatuse koosolekud salvestatakse helikandjal ja säilitatakse vähemalt 6 kuud”. 
 
Koosoleku salvestamiseks on vajalik kõigi kohalviibijate nõusolek – EKL juhatus ei saa seda 
tagada. 
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(k) “Seoses EKL kodulehega anda juhatusele ülesandeks korrigeerida praegu toimival lehel 
[…]”.  
 
EKL koduleht on läbimas uuenduskuuri (EKL juhatuse poolne koordinaator Tõnis Türk). 
Eelnevast tulenevalt tehakse pragusel lehel võimaluste piires täiendusi-parandusi, kuid 
ressursimahukaid muudatusi ja arendusi ei tehta, kuna see oleks EKL vahendite ebamõistlik 
kasutamine.   
 
(l) „Seoses vajadusega liikmeid operatiivselt informeerida anda juhatusele ülesandeks  
korraldada regulaarse uudiskirja saatmise võimalus (leida sobiv programm, platvorm vms).  
ja lisada kodulehele võimalus uudiskirjaga liitumiseks”. 
 
Uudiskirja ja RSS feedi teemaga tegeletakse edasi koos EKL kodulehe uuenduskuuriga. 
 
Otsustati:  
3.1. Täiendada EKL näituste eeskirja p 10.10.3, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 

“Rahvusvahelisel näitusel võib kohtunik omal äranägemisel anda sugupoole parima 
võrdluses tunnustusega SK kõrgeimale kohale tulnud noorte-, ava-, kasutus- või 
tsempionklassi koerale CACIBi eeldusel, et antud koer on saavutanud oma klassis 
tulemuse SP1/SK. Sugupoole valikul järgnevale kohale tulnud noorte-, ava-, kasutus- või 
tsempionklassi koerale võib kohtunik omistada res-CACIBi“. Edastada täiendus 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

3.2. Täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.17.4, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 
“Juunioride Näituse Päeva Parima (juunioride  Best In Show) võistluse korraldamine on 
vabatahtlik. Info võistluse toimumise või mittetoimumise kohta peab selgelt kirjas olema 
näituse reklaamis / infolehel alates selle avalikustamisest. Juunioride Näituse Päeva Parima 
(juunioride  Best In Show) võistlust võib vastavalt näituse korraldaja otsusele läbi viia 
rühmade kaupa. Korraldajad võivad kasutada ka liitrühmi.“ Muudatus hakkavad kehtima 
alates 01.01.2017. Edastada täiendus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

3.4. asendada EKL näituste eeskirja p-s 13.10.2. sõna „eksponendi“ sõnaga „koera“. 
Muudatus hakkab kehtima alates 01.01.2016. Edastada täiendus kinnitamiseks EKL 
volinike koosolekule. 

 
4. EKL näituste eeskirja täiendamine 
 
EKL näituste eeskirjas puudub hetkel punkt, mis käsitles ringi hilinenud koerte hindamist. 
 
Ettepanek: lisada EKL näituste eeskirja p-le 10.1. alljärgnevad laused:“ Hindamisele 

hilinenud koer saab vaid kirjelduse ja hinde, kui tõu hindamine ei ole veel lõppenud 
ning kohtunik on sellega nõus. Juhul, kui tõu hindamine on juba lõppenud, ei kuulu 
hilinenud koer hindamisele.“ Edastada täiendus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Lisada EKL näituste eeskirja p-le 10.1. alljärgnevad laused:“ Hindamisele hilinenud koer 

saab vaid kirjelduse ja hinde, kui tõu hindamine ei ole veel lõppenud ning kohtunik on 
sellega nõus. Juhul, kui tõu hindamine on juba lõppenud, ei kuulu hilinenud koer 
hindamisele.“ Edastada täiendus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
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(i) 2016. aasta Jõulushow ja Gala Show toimumiskuupäevad. 
 
Ettepanek: kinnitada Jõulushow toimumisajaks 17.12.2016 (toimumiskoht: Tallinn) ja Gala 

Show tomumisajaks 18.12.2016 (toimumiskoht: Tallinn). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
 
(ii) EKL infoboks 05.-06.12.2015 Helsingis (Soome) toimuvatel rahvusvahelistel näitustel. 
 
Ettepanek: lähetada 05.-06.12.2015 Helsingis (Soome) toimuvatele rahvusvahelistele 

näitustele EKL infoboksi tööle kaks EKL büroo töötajat. Teha EKL volinikele ettepanek, 
et boksi töös võiksid osaleda ka kaks EKL volinikku. Paluda volinike kogu assistendil 
Aire-Piret Pärnal edastada info volinikele. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
5.1. Kinnitada Jõulushow toimumisajaks 17.12.2016 (toimumiskoht: Tallinn) ja Gala Show 

tomumisajaks 18.12.2016 (toimumiskoht: Tallinn). 
5.2. Saata EKLi poolt 05.-06.12.2015 Helsingis (Soome) toimuvatele rahvusvahelistele 

näitustele EKL infoboks, mille töös osalevad 2 bürootöötajat ning 2 volinikku. 
 
6. Janika Ole taotlus 19.07.2015 sündinud saksa lambakoera pesakonna (isa: LV-
31849/13, ema: FI16372/12) erandkorras tavahinnaga registreerimiseks. 
 
Ettepanek: Janika Ole taotlust 19.07.2015 sündinud saksa lambakoera rendipesakonna (isa: 

LV-31849/13, ema: FI16372/12) erandkorras tavahinnaga registreerimiseks mitte 
rahuldada, kuna pesakonna ema ei vasta registrijärgse maa erinõuetele. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
6.1. Janika Ole taotlust 19.07.2015 sündinud saksa lambakoera rendipesakonna (isa: LV-

31849/13, ema: FI16372/12) erandkorras tavahinnaga registreerimiseks mitte rahuldada, 
kuna pesakonna ema ei vasta registrijärgse maa erinõuetele. 

 
7. Tõnis Kaljusalu taotlus aretuseriloa saamiseks vene-euroopa laika EST-03502/E14 
paaritamiseks. 
 
EKL teadus- ja aretusnõukogu ei toeta aretuseriloa andmist. Lisaks muudele aspektidele oleks 
tegemist sama vanematekombinatsiooni korduspaaritusega. 
 
Ettepanek: Tõnis Kaljusalu taotlust aretuseriloa saamiseks vene-euroopa laika EST-

03502/E14 paaritamiseks mitte rahuldada, kuna see ei ole põhjendatud. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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Otsustati:  
7.1. Tõnis Kaljusalu taotlust aretuseriloa saamiseks vene-euroopa laika EST-03502/E14 

paaritamiseks mitte rahuldada, kuna see ei ole põhjendatud. 
 
8. Jelena Sõtsi taotlus EKL juhatuse otsuse nr 11.3.1., 13.08.2015 (protokoll nr 8) 
muutmiseks. 
 
Toimus arutelu, mis põhjustel oli koeral EKL andmebaasis algselt kaks omanikku. Tundub, et 
paljud koeraomanikud ei pööra tähelepanu asjaolule, et EKL näitusele registreerimise lehel 
kinnitatakse oma allkirjaga, et vastutatakse esitatud andmete õigsuse eest. 
 
Ettepanek: rahuldada Jelena Sõtsi taotlus EKL juhatuse otsuse nr 11.3.1., 13.08.2015 

(protokoll nr 8) muutmiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 1 
  erapooletu – 2 
  ei hääleta – 4 
 
Otsustati:  
8.1. Jelena Sõtsi taotlust EKL juhatuse otsuse nr 11.3.1., 13.08.2015 (protokoll nr 8) 

muutmiseks mitte rahuldada. 
 
9. Taotlus koera EST-02203/14 näitusetulemuse tühistamiseks. 
 
Ettepanek: ettepanekut kääbusbullterjeri EST-02203/14 22.08.2015 toimunud rahvusvahelise 

näituse tulemuse tühistamist mitte rahuldada, kuna EKL näituste eeskirja kohaselt 
puudub selleks alus.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei hääleta – 1 
 
Otsustati:  
9.1. Ettepanekut kääbusbullterjeri EST-02203/14 22.08.2015 toimunud rahvusvahelise näituse 

tulemuse tühistamist mitte rahuldada, kuna EKL näituste eeskirja kohaselt puudub selleks 
alus. 

 
10. EKL büroo töö korraldamisest.  
 
EKL büroo juhataja andis ülevaate olukorrast raamatupidamises, kodulehega seotud 
probleemidest (puudub ligipääs serverisse FTP kaudu), dokumendihaldusest ja 
asjaajamiskorrast.  
 
(i) EKL kasvatajakoolitus. 
 
Ettepanek: korraldada november 2015 – jaanuar 2016 EKL kasvatajakoolitus vene keeles. 

Kinnitada kursusel osalemise tasuks 125 EUR, soodushind EKL liikmele 100 EUR. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
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10.1. Korraldada november 2015 – jaanuar 2016 EKL kasvatajakoolitus vene keeles. 
Kinnitada kursusel osalemise tasuks 125 EUR, soodushind EKL liikmele 100 EUR. 

 
11. EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend. 
 
Toimus arutetelu kasvatajakoolituste läbiviimise üle – probleemideks suur huvi, kuid sellega 
võrreldes oluliselt väiksem koolitusel osalejate hulk; info puudumine ühelt poolt koolituste 
toimumise aja/piirkonna ning teiselt poolt koolitusest huvitatud inimeste vahelt (lahendus: 
EKL büroo poolt huviliste andmete kogumine?); EKL saali kasutamine. Jaanuaris korraldada 
ümarlaud, kuhu kutsuda nii kasvatajakoolituse töörühma liikmed kui ka kõikide koolitust 
korraldanud klubide esindajad. Juba on esitatud küsimusi ka kasvataja täienduskoolituse 
kohta. EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendi 
täienduste kinnitamine lükata seniks edasi. 
 
12. Eesti Puudlite TÜ ettepanek EKL tõust ja tõuvariatsioonist üleviimise korra 
muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Puudlite TÜ taotlus ning lisada EKL ühest tõust või 

tõuvariatsioonist teise üleviimise korra p-le 6 alljärgnev klausel „v-a puudlite 
väiksemast tõuvariatsioonist suuremasse üleviimine, mis võib toimuda alates 15. 
elukuust.“ Otsus jõustub alates 01.01.2016. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 

 
Otsustati:  
12.1. Rahuldada Eesti Puudlite TÜ taotlus ning lisada EKL ühest tõust või tõuvariatsioonist 

teise üleviimise korra p-le 6 alljärgnev klausel „v-a puudlite väiksemast tõuvariatsioonist 
suuremasse üleviimine, mis võib toimuda alates 15. elukuust.“  

12.2. Otsus jõustub alates 01.01.2016. 
 
13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) Eesti Puudlite TÜ taotlus näituse toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Puudlite TÜ taotlus ning kinnitada 16.04.2016 korraldatava 

puudlite erinäituse uueks asukohaks Harju mk (varasema Tallinna asemel). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) Klubi „Happy Dog“ näitusetaotlused. 
 
Näitusetaotluste osas toimus telefonihääletus 11.09.2015. Kõik EKL juhatuse liikmed olid 
näitusetaotluse rahuldamise poolt. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse elektrooniline hääletus:“Rahuldada Happy Dogi taotlus 

ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 13.08.2016 ja 14.08.2016 
Tartumaal korraldatavad kõikide tõugude näitused“. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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Otsustati: 
13.1. rahuldada Eesti Puudlite TÜ taotlus ning kinnitada 16.04.2016 korraldatava puudlite 

erinäituse uueks asukohaks Harju mk (varasema Tallinna asemel). 
13.2. kinnitada EKL juhatuse elektrooniline hääletus:“Rahuldada Happy Dogi taotlus ning 

kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 13.08.2016 ja 14.08.2016 Tartumaal 
korraldatavad kõikide tõugude näitused“. 

 
14. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) 23.08.2015 toimunud bernhardiinide erinäitus. 
 
Ettepanek: juhtida Eesti Bernhardiini TÜ tähelepanu vajadusele võrrelda laekunud 

registreerimisdokumente ning registreerimistasusid tuvastamaks koeri, kelle 
registreerimisdokumendid ei ole korraldajani jõudnud. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) 31.05.2015 Tallinnas toimunud rottweilerite erinäitus. 
 
Arutelu käigus otsustati jätkata teemakäsitlust EKL juhatuse järgmisel koosolekul 
 
Otsustati: 
14.1. Juhtida Eesti Bernhardiini TÜ tähelepanu vajadusele võrrelda laekunud 

registreerimisdokumente ning registreerimistasusid tuvastamaks koeri, kelle 
registreerimisdokumendid ei ole korraldajani jõudnud. 

 
Kell 19:45 lahkus Kristina Varik-Kilm koosolekult. 
 
15. EKL kalenderplaani kantud üritustel osalemiseks koertele esitatavate 
vaktsineerimisnõuete täiendamine. 
 
Ettepanek: teha EKL kalenderplaani kantud üritustel osalemiseks koertele esitatavate 

vaktsineerimisnõuete eeskirja alljärgnevad täiendused ja muudatused: (i) lisada 
eeskirjale preambul alljärgnevas sõnastuses: “Käesolevas eeskirjas toodud nõuded 
kehtivad kõigile koertele, kes viibivad EKL poolt  tunnustatud ürituste korraldamiseks 
kasutataval territooriumil”; (ii) muuta allõigu “Muud nõuded”, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt “Kontrollimisel esitada nõuetekohaselt vormistatud veterinaarpass, 
millesse on kantud koera identifitseerimisandmed ja loomaarsti allkirjaga märked 
igakordsete vaktsineerimiste kohta. Kui passi kantud revaktsineerimise tähtaja ja EKL 
poolt tunnustatud üritusel osalevate koerte vaktsineerimisnõuete vahel on vastuolu, siis 
tuleb koera üritusele lubamisel lähtuda koera passi kantud tähtajast (v.a. 
marutaudivaktsiin, mille kehtivus on kuni kaks aastat)“. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  
Otsustati: 
15.1. Teha EKL kalenderplaani kantud üritustel osalemiseks koertele esitatavate 

vaktsineerimisnõuete eeskirja alljärgnevad täiendused ja muudatused:  
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15.1.1. lisada eeskirjale preambul alljärgnevas sõnastuses: “Käesolevas eeskirjas toodud 
nõuded kehtivad kõigile koertele, kes viibivad EKL poolt  tunnustatud ürituste 
korraldamiseks kasutataval territooriumil”;  

15.1.2. muuta allõigu “Muud nõuded”, pärast mida kõlab see alljärgnevalt “Kontrollimisel 
esitada nõuetekohaselt vormistatud veterinaarpass, millesse on kantud koera 
identifitseerimisandmed ja loomaarsti allkirjaga märked igakordsete vaktsineerimiste 
kohta. Kui passi kantud revaktsineerimise tähtaja ja EKL poolt tunnustatud üritusel 
osalevate koerte vaktsineerimisnõuete vahel on vastuolu, siis tuleb koera üritusele 
lubamisel lähtuda koera passi kantud tähtajast (v.a. marutaudivaktsiin, mille kehtivus on 
kuni kaks aastat)“. Muudatus jõustub alates 01.01.2016. 

 
16. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Astrid Lundava - ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer 
(180), bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), 
drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), 
itaalia linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), 
pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), 
portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse 
karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel 
(175), puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa ohtekarvaline 
linnukoer (232), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , saksa karmikarvaline linnukoer 
(98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), 
ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani 
linnukoer (281), weimari linnukoer (99); (ii) Kristin Kerem – aidi (247), anatoolia 
karjakoer (331), appenzelli alpi akarjakoer (46), argentiina dogi (292), brasiilia fila 
(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entelbuchi alpi karjakoer (47), 
estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid, poola hurt (333), ungari hurt (240); 
(iii) Kalvo Kriisk – FCI VI rühma rühmakohtunik. 
 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
16.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
16.1.1. Astrid Lundava - ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi 

linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), 
friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), 
münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel 
(106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), 
prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse 
pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-germaini 
linnukoer (115), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , 
saksa karmikarvaline linnukoer (98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi 
karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari 
lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99);  

16.2.2. Kristin Kerem – aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi akarjakoer (46), 
argentiina dogi (292), brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entelbuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid, poola hurt 
(333), ungari hurt (240);  

16.3.3. Kalvo Kriisk – FCI VI rühma rühmakohtunik. 
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17. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL-KKK taotlus 16.10.2015 toimuva jäljekoolituse korralduskulude osaliseks 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 16.10.2015 Eesti 

Koeraspordiliidu ja EKL-KKK poolt korraldatava jäljekoolituse korralduskulud 150 
EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja Eesti Koeraspordiliidu arve alusel. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) ajavahemikus 10.09.-08.10.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 10.09.-08.10.2015 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) ajavahemikus 03.09.2014-30.06.2015 lõppenud liikmelisusega isikute väljaarvamine. 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle EKL liikmelisus on lõppenud 

ajavahemikus 03.09.2014-30.06.2015 (lisa 2).  
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) Allüksuste dokumendid (sh koosolekute protokollid) EKL büroos 
 
Ettepanek: EKL bürool saata EKL allüksustele kiri palvega toimetada EKL arhiivi hiljemalt 

01.11.2015 kõik allüksuse tegevust puudutavad dokumendid (sh. koosolekute 
protokollid).  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) Pärnu PKK ja EKL vaheline koostööleping näituste kataloogi programmi kasutamise osas. 
 
Ettepanek: vastavalt EKL ja Pärnu PKK vahel sõlmitud EKL kataloogiprogrammi kasutamise 

lepingu punktile 13.1. nõuda Pärnu PKK-lt 7 koera kohta mittesihipäraste päringute 
tegemise eest sisse leppetrahv summas 700 eur (7 * 100 eur).  

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei hääleta – 1 (sh Tõnis Türk) 
 
Ettepanek: vastavalt EKL ja Pärnu PKK vahel sõlmitud EKL kataloogiprogrammi kasutamise 

lepingu punktile 13.2. seoses konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisega nõuda sisse 
leppetrahv 1000 eur.  

Hääletamine: poolt – 3 
  vastu – 0 
  erapooletu – 2 
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  ei hääleta – 1 (sh Tõnis Türk) 
 
Ettepanek: kustutada EKL näituste kataloogiprogrammist sisestajana püsivalt Annamaria 

Miglai.  
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei hääleta – 1 (sh Tõnis Türk) 
 
(vi) Etna cirneco kutsikad. 
 
Ettepanek: aktsepteerida erandkorras enne EKL juhatuse otsust pesakonna vanematele ja 

kutsikatele tehtud DNA-põlvnemisuuringute tulemused ning registreerida kennelis 
Goccia Di Lava 20.10.2014 sündinud etna cirneco pesakond (isa: RKF2551293, ema: 
RSR11/158767). Väljastada kutsikate registreerimistunnistused otse omanikele pärast 
regstreerimistasude maksmist.  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) Katleen Lukini ettepanek „Aasta näitusekoera ja –koerakasvataja“ punktiarvestuse 
muutmiseks. 
 
Katleen Lukin on teinud ettepaneku muuta „Aasta edukaima näitusekoera ja –koerakasvataja“ 
punktikategooriaid, jagades näitused osalejate arvu põhjal kolmeks. Nenditi, et praegu kehtiv 
jaotus  on end siiani õigustanud. Samas on ilmselgelt ebavõrdsed näituse lõppvõistluste 
rühmade suurused. Eelnevast tulenevalt võiks pigem kaaluda lõppvõistluse punktisumma 
sidumist näitusele antud rühmas registreeritud koerte arvuga. Teema arutelu jätkatakse EKL 
juhatuse järgmistel koosolekutel. 
 
Otsustati:  
17.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 16.10.2015 Eesti Koeraspordillidu ja 

EKL-KKK poolt korraldatava jäljekoolituse korralduskulud 150 EUR ulatuses. 
Kompensatsioon makstakse välja Eesti Koeraspordiliidu arve alusel. 

17.2. Rahuldada ajavahemikus 10.09.-08.10.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 
(lisa 1). 

17.3. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle EKL liikmelisus on lõppenud 
ajavahemikus 03.09.2014-30.06.2015 (lisa 2). 

17.4. EKL bürool saata EKL allüksustele kiri palvega toimetada EKL arhiivi hiljemalt 
01.11.2015 kõik allüksuse tegevust puudutavad dokumendid (sh. koosolekute protokollid). 

17.5. Vastavalt EKL ja Pärnu PKK vahel sõlmitud EKL kataloogiprogrammi kasutamise 
lepingu punktile 13.1. nõuda Pärnu PKK-lt 7 koera kohta mittesihipäraste päringute 
tegemise eest sisse leppetrahv summas 700 eur (7 * 100 eur). 

17.6. Kustutada EKL näituste kataloogiprogrammist sisestajana püsivalt Annamaria Miglai. 
17.7. Aktsepteerida erandkorras enne EKL juhatuse otsust pesakonna vanematele ja 

kutsikatele tehtud DNA-põlvnemisuuringute tulemused ning registreerida kennelis Goccia 
Di Lava 20.10.2014 sündinud etna cirneco pesakond (isa: RKF2551293, ema: 
RSR11/158767). Väljastada kutsikate registreerimistunnistused otse omanikele pärast 
regstreerimistasude maksmist. 

 
 
Astrid Lundava      Maris Siilmann 
juhataja       protokollija 
 


