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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn          13.11.2014 

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00. 

Juhatas:  Astrid Lundava. 
Protokollis: Kristina Varik-Kilm 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk. 
Puudus:  Kalvo Kriisk  (protokolli lisa nr. 1). 
Külalised:  Helen Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku juhataja), Kärt Pingas, Mari-
Ann Rehk (Eesti Jahikoerte Tõuühing), Raija Ilona Raun, Taavi Raun, Ants Ruven, 
Agne Mägi (protokolli lisa nr. 2). 
 
PÄEVAKORD: 

1. EKL juhatuse koosoleku protokollija valimine 
2. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt 
3. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid ning EKL liikmete taotlused ja 

avaldused 
4. EKL liikmesorganisatsioonidelt või väljastpoolt tulnud sisulised 

pöördumised 
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 
6. EKL büroo töö korraldamisest 
7. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine 
9. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused 

 

1. EKL juhatuse koosoleku protokollija valimine 

Ettepanek: valida EKL juhatuse koosoleku protokollijaks Kristina Varik-Kilm. 
 
Hääletamine: poolt 5; vastu 0; erapooletuid 0. Kristina Varik-Kilm taandas ennast 
hääletuse ajaks vastavalt Haldusmenetluse seaduse §10 lg 4. 
 
Otsustati: valida EKL 13.11.2014 juhatuse koosoleku protokollijaks Kristina Varik-
Kilm.  
 

2. EKL volinike kogu esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

EKL volinikud kinnitasid oma 29.10.2014 koosolekul EKL juhatuse liikme tasud ning 
andsid koosoleku juhatajale volitused lepingute sõlmimiseks. Samas ei olnud volinikud 
nõus juhatuse liikmete lepingute sisuga. Volinikud saatsid omapoolsed 
parandusettepanekud EKL volinike koosoleku juhatajale, kes need lepingusse sisse 
viis (tähtaeg 03.11.2014). Volinike koosoleku juhataja saadab digitaalselt allkirjastatud 
lepingud EKL juhatuse liikmetele digitaalselt allkirjastamiseks perioodil 17.-
21.11.2014. Vastavasisulised otsused on leitavad EKL volinike koosoleku protokoll nr 
2, 29.10.2014/03.11.2014 punkti 8 alt. 
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EKL volinike kogu kinnitas ka EKL 2015. aasta eelarve, vastavalt volinike 
29.10.2014/03.11.2014  koosoleku protokolli punktile nr 10. 

Helen Tonkson-Koit teavitas EKL juhatust volinike koosoleku assistendi valimisest 
vastavalt volinike 29.10.2014/03.11.2014 koosoleku protokolli punktile nr. 7.3. Valituks 
osutus Aire-Piret Pärn. 

Volinike 29.10.2014/03.11.2014 koosoleku protokolli punkti nr. 9  alusel loodi mitmeid 
EKL volinike töörühmi, sh. EKL volinike ja EKL juhatuse töörühm, kuhu EKL juhatus 
peaks määrama omalt poolt kaks töörühma liiget. 

Ettepanek: kinnitada EKL volinike ja EKL juhatuse ühise töörühma juhatusepoolseteks 
liikmeteks Astrid Lundava ja Maris Siilmann. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: kinnitada EKL  volinike ja EKL juhatuse ühise töörühma juhatusepoolseteks 
liikmeteks Astrid Lundava ja Maris Siilmann. 

Otsuse tegemise aluseks EKL volinike koosoleku protokoll nr 2, 
29.10.2014/03.11.2014 punkt 9. 

 

3. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid ning EKL liikmete taotlused ja 
avaldused 

3.1 Helen Tonkson-Koit avaldus pesakonna registreerimiseks 

Toimus arutelu, kas avaldaja poolt nimetatud asjaolud (koera heaolu) on piisavaks 
aluseks andmaks eriloa staffordshire’i bullterjeri EST-00668/10 pesakonna 
sündimiseks kaasomaniku juures, kes elab väljaspool Eesti Vabariiki (pesakond 
soovitakse kanda EKL tõuraamatusse).   

Ettepanek: lähtudes avaldaja nimetatud asjaoludest anda erandkorras luba 
registreerida EKL tõuraamatusse kennelis Mooncraft’s detsembris 2014 väljaspool 
Eesti Vabariigi territooriumi sündiv staffordshire’i bullterjeri pesakond (ema: EST-
00668/10). 

Hääletamine: poolt 5; vastu 0; erapooletuid 1. 

Otsustati: anda erandkorras luba registreerida EKL tõuraamatusse kennelis 
Mooncraft’s detsembris 2014 väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi sündiv 
staffordshire’i bullterjeri pesakond (ema: EST-0066/10). 

Otsuse tegemise aluseks Loomakaitseseadus §  51 Lemmiklooma tervis ja heaolu 

 

3.2 Raija Ilona Raun pöördumine seoses tema omanduses olevale koerale tehtud 
silmauuringuga 

Toimus arutelu pöörduja esitatud faktide üle ning EKL juhatuse poolt esitati 
täpsustavaid küsimusi kohal viibinud Raija Ilona Raunile ja Taavi Raun´ile. 
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Ettepanek: suunata labradori retriiver EST-03498/10 silmauuringule Soome 
Kennelliidu silmauuringute paneeli. Teema käsitlemist jätkatakse pärast paneeli poolse 
uuringutulemuse laekumist. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: suunata labradori retriiver EST-03498/10 silmauuringule Soome 
Kennelliidu silmauuringute paneeli. Teema käsitlemist jätkatakse pärast paneeli poolse 
uuringutulemuse laekumist. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.7.1 EKL-i tegevuse 
eesmärgid on kaasaaitamine tõukoerte kasvatamisele ja aretamisele. 

 

3.3 Agne Mägi pöördumine seoses Eesti Samojeedide TÜ poolt nõutava tõendi 
väljastamise tasuga.  

Toimus arutelu, kas EKL-il oleks võimalust määrata tõendi väljastamisel piirsumma või 
mitte. Otsustati lisada EKL aretuserinõuete taotlemise korda punkt, mis keelab 
edaspidi tasu küsimist.  

Ettepanek: vastata avaldajale, et EKL-il puudub õigus sekkuda EKL 
liikmesorganisatsioonide rahaasjadesse. Lisada EKL aretuserinõuete taotlemise korda 
punkt, mis keelab edaspidi tasu küsimist. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: vastata avaldajale, et EKL-il puudub õigus sekkuda EKL 
liikmesorganisatsioonide rahaasjadesse. Lisada EKL aretuserinõuete taotlemise korda 
punkt, mis keelab edaspidi tasu küsimist. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.7.1 EKL-i tegevuse 
eesmärgid on kaasaaitamine tõukoerte kasvatamisele ja aretamisele. 

 

3.4 EL liikmesriigi kodaniku pöördumine seoses EKL liikmeks astumise avaldusega 
(jätkuv käsitlemine)  

Ühe Eestisse kolinud kenneli omanik pöördus EKL liikmesorganisatsiooni poole 
palvega kennelis asuvad koerad üle vaadata, veendumaks nende heaolus. Paar päeva 
enne planeeritud külastust teavitas avaldaja elukaaslane klubi, et nende kennelis on 
diagnoositud kennelköha. Klubi esindajad loobusid külastusest ning soovitasid 
avaldajal pöörduda veterinaari poole. 

EKL juhatuse esimees palus EKL bürool kontrollida, kas mõni kõnealuse kenneliga 
seotud isikute koertest on Tartu rahvusvahelistel näitustel kirjas. Ühtegi koera kirjas ei 
olnud. 

Ettepanek: EKL liikmesoganisatsioon, millel paluti kenneli koerad üle vaadata, suhtleb 
avaldajaga, teostab võimaluse tekkimisel ülevaatuse ning teavitab ülevaatuse 
tulemustest EKL juhatust. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 
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Otsustati: EKL liikmesoganisatsioon, millel paluti kenneli koerad üle vaadata, suhtleb 
avaldajaga, teostab võimaluse tekkimisel ülevaatuse ning teavitab ülevaatuse 
tulemustest EKL juhatust.. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.2.3 EKL-i juhatuse 
pädevusse kuulub EKL-i liikmeks vastuvõtmine, liikme karistamine ja väljaarvamine 
ning 1.8.1 oma eesmärkide saavutamiseks EKL koordineerib ja registreerib 
kenneltegevusega seonduvat Eesti Vabriigi piires. 

 

3.5 Riina Ruveni pöördumine seoses kennelis Aussenhaus 29.04.2014 sündinud 
saksa lambakoerte pesakonnaga  

Koosolekul viibis Ants Ruven, kes vastas asjassepuutuvatele küsimustele. 

Ettepanek: saata Veiko Väljasele järelepärimine osapoolte vahelise kohtuvaidluse 
hetkeseisu kohta.  

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: saata Veiko Väljasele järelepärimine osapoolte vahelise kohtuvaidluse 
hetkeseisu kohta. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.8.1.1 Oma eesmärkide 
saavutamiseks EKL koerte tõuraamatu pidamist. 

 

3.6 Christina Drake avaldus seoses pesakonna registreerimisega 

Toimus arutelu, kas avaldaja poolt nimetatud asjaolud (keelebarjäär) on aluseks 
jätmaks rakendamata  EKL TRM p. 7 tulenevat. 

Ettepanek: lähtudes avaldaja nimetatud asjaoludest rahuldada taotlus ning 
registreerida kennelis Draque Bien 16.09.2014 sündinud chihuahua pesakond 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kohustada kasvatajat läbima aasta 
jooksul EKL kasvatajakoolitus.  

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: lähtudes avaldaja nimetatud asjaoludest rahuldada taotlus ning 
registreerida kennelis Draque Bien 16.09.2014 sündinud chihuahua pesakond 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kohustada kasvatajat läbima aasta 
jooksul EKL kasvatajakoolitus. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.8.1.1 oma eesmärkide 
saavutamiseks (korraldab) EKL koerte tõuraamatu pidamist. 

 

3.7 Cätlin Räbovõitra taotlus pesakonna registreerimisaja pikendamiseks 

Registreerimisaja pikendamise taotlus on tingitud isase koera omanikust, kes ei 
taotlenud õigeaegselt RKF-ilt Export Pedigreed. Eelnevast lähtudes võib emase koera 
omaniku käsitleda heausksena. 
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Ettepanek: rahuldada Cätlin Räbovõitra taotlus ning pikendada 23.05.2014 sündinud 
vene-euroopa laika pesakonna (isa: RKF3971828, ema: RKF1165115) registreerimise 
tähtaega kuni 31.03.2015.  

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: rahuldada Cätlin Räbovõitra taotlus ning pikendada registreerimise 
tähtaega kuni 31.03.2015. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikirja punktid 1.7 EKL-i tegevuse 
eesmärgid on kaasaaitamine tõukoerte kasvatamisele ja aretamisele ja 4.3.1 EKL-i 
juhatus juhib ja esindab EKL-i ning TsÜS § 138. Hea usu põhimõte (1) Õiguste 
teostamisel ja kohustuste täitmisel tuleb toimida heas usus. 

 

4. EKL liikmesorganisatsioonidelt või väljastpoolt tulnud sisulised 
pöördumised 

4.1 Eesti Jahikoerte TÜ avaldus eeskirja „Jahikoerte jahiomaduste kindlaks tegemine 
tehisurus (URGT-R) täpsustamiseks. 

Eesti Jahikoerte TÜ on esitanud avalduse tehniliste paranduste sisseviimiseks 
„Jahikoerte jahiomaduste kindlaks tegemine tehisurus (URGT-R)“ eeskirja. 

Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ avaldus tehniliste paranduste sisseviimiseks 
eeskirja „Jahikoerte jahiomaduste kindlaks tegemine tehisurus (URGT-R)“. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ avaldus tehniliste paranduste sisseviimiseks 
eeskirja „Jahikoerte jahiomaduste kindlaks tegemine tehisurus (URGT-R)“ (lisa 3). 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.8.3 EKL-i tegevuse 
eesmärgid on: korraldab tõukoerte näitusi, võistlusi, koolitusi, teste, katseid ja muid 
kenneltegevusega seotud üritusi. 

 

4.2 Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus jack russell terjerite aretuserinõuete 
muutmiseks (jätkuv käsitlus) 

Otsustati: teema arutelu juurde tullakse tagasi detsembris 2014 pärast seda, kui EKL 
teadusnõukogult ja EKL aretustoimkonnalt on seisukoht aretuserinõuete kehtestamise 
eeskirja osas. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.1 EKL-i juhatus juhib ja 
esindab EKL-i. 

 

4.3 Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi taotlus EKL liikmeks astumiseks.  

Eesti Tiibeti Mastifite Päästeselts on esitanud omapoolse visiooni ühingu ja EKL 
vahelisest koostööst (põhitegevus on seotud koertega). 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi (reg-kood: 80367335, 
aadress: Tarna 6, 10618 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks, tingimusel, et selts 
ei räägi kaasa aretusnõuete kehtestamisel ning ei saa õigust korraldada EKL 
kalenderplaani kantud sertifikaadiõigusega näitust. 

Hääletamine: poolt 4; vastu 1; erapooletuid 1. 

Otsustati: rahuldada Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi (reg-kood: 80367335, 
aadress: Tarna 6, 10618 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks, tingimusel, et selts 
ei räägi kaasa aretusnõuete kehtestamisel ning ei saa õigust korraldada EKL 
kalenderplaani kantud sertifikaadiõigusega näitust. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.1 EKL-i juhatus juhib ja 
esindab EKL-i ja 1.7.2 EKL-i tegevuse eesmärgid on füüsiliste ja juriidiliste isikute 
ühendamine, kelle tegevus või harrastus on seotud tõukoertega. 

 

4.4 Kanisteraapia Arendamise ja Toetuse Assotsiatsiooni taotlus EKL liikmeks 
astumiseks 

Ühingul puudub põhikirjaliselt igasugune seos nii tõukoeranduse, EKL kui FCI-ga.  

Otsustati:  teavitada avaldajat asjaolust, et kuna ühingul puudub EKL/FCI-ga 
igasugune põhikirjaline seos, ei näe EKL juhatus võimalust neid 
liikmesorganisatsioonina aktsepteerida. Paluda avaldajal saata EKL juhatusele visioon 
Kanisteraapia Arendamise ja Toetuse Assotsiatsiooni ning EKL vahelisest koostööst 
ning võtta osa detsembris 2014. aastal toimuvast juhatuse korralisest koosolekust. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.1 EKL-i juhatus juhib ja 
esindab EKL-i ja 1.7.2 EKL-i tegevuse eesmärgid on füüsiliste ja juriidiliste isikute 
ühendamine, kelle tegevus või harrastus on seotud tõukoertega. 

 

4.5 Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi 
muutmiseks.  

Eesti Saksa Lambakoerte Ühingut esindas Ants Ruveni, kes vastas statuudi osas 
tekkinud küsimustele (kasvatajaklassis osalemise kohustus ning millised on mõjuvad 
põhjused, mille alusel näituselt võib lahkuda). A. Ruven selgitas, et reeglina osalevad 
kasvatajaklassis kasutusklassi koerad. Kasutusklassid (nii emased, kui isased) on aga 
saksa lambakoerte erinäitustel päeva viimased ja sellele järgneb kasvatajaklass ning 
autasustamine. Muudatus on sisse viidud pigem nende koeraomanike pärast, kes 
jäävad autasustamisele, kuid ei soovi osaleda kasvatajaklassis. Eeskujuks on võetud 
SV (Verein für Deutsche Schäferhunde) samaväärne otsus. Juhul, kui koeraomanik 
teavitab lahkumissoovist nii kasvatajat kui kohtuniku, ja viimane peab lahkumist 
põhjendatuks, ei ole kasvatajaklassis mitteosalemine tulemuse tühistamise aluseks. 
Kuulanud ära vastused, otsustati ESLÜ erinäituse statuudi muudatused panna 
hääletusele. 

Hääletamine: poolt 4; vastu 0; erapooletuid 2. 

Otsustati: muuta ESLÜ erinäituse statuuti (protokolli lisa nr. 4). 
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Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.1 EKL-i juhatus juhib ja 
esindab EKL-i ja 1.7.2 EKL-i tegevuse eesmärgid on füüsiliste ja juriidiliste isikute 
ühendamine, kelle tegevus või harrastus on seotud tõukoertega. 

 

4.6 Ida-Virumaa Koerteklubi „Lucky“ taotlus kasvatajakoolituse korraldamiseks (jätkuv 
käsitlemine)  

Algses taotluses ei olnud ära näidatud koolituse programmi ja lektorite nimesid. 
Vastavalt EKL juhatuse koosoleku 09.10.2014 otsusele nr 10 saatis EKL täiendava 
päringu koolituse programmi ja lektorite kohta.  10.11.2014. a. edastas Ida-Virumaa 
Koerteklubi „Lucky“ soovitud andmed: kasvatajakoolituse toimumisaeg talv-kevad 
2015; koerte toitumine, lektor Katrin Mägi; kasvatajale ja koeraomanikule olulised 
seadused ja tõukoerte aretamise reeglid ning nendega seonduvad dokumendid, lektor 
Kristin Kerem; koera anatoomia, füsioloogia ning patoloogiad, lektor Janne Orro; 
koerte käitumine, lektor Tiia Ariko; koerte sigimine, lektor Inessa Zaitseva; kutsikate 
kasv ja areng, kutsikate haigused, lektor Janne Orro. 

Ettepanek: rahuldada Ida-Virumaa Koerteklubi „Lucky“ taotlus kasvatajakoolituse 
korraldamiseks kevad-talvel 2015. Juhtida kasvatajakoolituste korraldajate tähelepanu 
vajadusele käsitleda EKL tõuraamatumäärus süvendatult. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: rahuldada Ida-Virumaa Koerteklubi „Lucky“ taotlus kasvatajakoolituse 
korraldamiseks kevad-talvel 2015. Juhtida kasvatajakoolituste korraldajate tähelepanu 
vajadusele käsitleda EKL tõuraamatumäärus süvendatult. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.7.1 EKL-i tegevuse 
eesmärgid on kaasaaitamine tõukoerte kasvatamisele ja aretamisele. 

 

5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

5.1 EKL juubeliaasta üritus 03.01.2015 

Toimus arutelu ürituse korraldusliku poole üle (programm, toimumskoht ja aeg jm).. 
Kuna Gala Show  „Champion of Champions“ on n-ö „istuv üritus, tehti ettepanek 
juubeliaastat tähistada püstijalaüritusena. 

Ettepanek: korraldada Balti partneritega juubeliürituse järgsel päeval (04.01.2015) 
töökoosolek. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: korraldada Balti partneritega juubeliürituse järgsel päeval (04.01.2015) 
töökoosolek. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.7.2 EKL-i tegevuse 
eesmärgid on füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendamine, kelle tegevus või harrastus 
on seotud tõukoertega. 
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5.2 FCI juubeliüritus 20.03.2015 Thuinis (Belgia) 

Tegemist EKL esindamise üritusega, kuhu Eesti peaks kindlasti oma esindaja saatma. 
Osaleda võiksid volinike poolt volinike kogu juhataja Helen Tonkson-Koit, vastloodud 
EKL välissuhete töörühma kontaktisik Marko Lepasaar ning EKL juhatuse esimees 
Astrid Lundava. Arutada tuleks võimalikku sobivat kingitust ning uurida viimase 
soetamise võimalust.  

Ettepanek: lähetada EKL esindajatena 20.03.2015 Thuinis (Belgia) toimuvale FCI 
peamaja avamisüritusele Helen Tonkson-Koit, Marko Lepasaar ja Astrid Lundava. 
Kompenseerida reisi- ja majutuskulud ning maksta päevarahad. Kompensatsioon 
makstakse välja originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava 
artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: lähetada EKL esindajatena 20.03.2015 Thuinis (Belgia) toimuvale FCI 
peamaja avamisüritusele Helen Tonkson-Koit, Marko Lepasaar ja Astrid Lundava. 
Kompenseerida reisi- ja majutuskulud ning maksta päevarahad. Kompensatsioon 
makstakse välja originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava 
artikli esitamist. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.3 EKL on FCI koosseisus 
tegutsev keskorganisatsioon Eestis ja esindab ennast ning oma liikmeid FCI-s, samuti 
teiste riikide kenneltegevuse keskorganisatsioonides (FCI põhikirja artikkel 3). 

 

5.3 Balti Gala Show „Champion of Champions“  

Esimene Balti Gala Show „Champion of Champions“ toimub 31.01.2015 Leedus. Eesti 
on lubanud töötada välja ürituse statuudi. Esimesele üritusele valib ning saadab iga 
kennelliit koerad ise. Eesti saadab konkursi „Aasta edukaim näitusekoer 2014“ neli 
esimest koera, vajadusel laiendatakse valikut „Champions of Champions 2014“ 
esinelikule. Esimese ürituse puhul küsida ka nelja parema koera omanikelt kas nad 
soovivad osaleda, hiljem vastav küsimus lahendada statuudis. Esimesel aastal, kui 
statuut veel puudub võiks ürituse nimi ajutiselt olla Balti Gala Show. 

Saata Balti „Champion of Champions“ gaalale EKL esindajatena kaks inimest. 
Kompenseerida ühe inimese majutus ning Gaala õhtusöök (ühe esindaja kulud 
kompenseerib LKD). 

Ettepanek: saata 31.01.2015 Leedus toimuvale esimesele Balti „Champion of 
Champions“ gaalale Eestit esindama konkursi „Aasta edukaim näitusekoer 2014“ 
esinelik (vajadusel laiendada valikut „Champions of Champions 2014“ esinelikule). 
Kompenseerida majutuskulud (kaks ööd kahele inimesele) ning Gala Show õhtusöök 
(ühele inimesele). 

Saata Balti „Champion of Champions“ gaalale EKL esindajatena Astrid Lundava ja 
Marko Lepasaar. Kompenseerida sõidukulud ning ühe inimese majutus ja Gaala 
õhtusöök (ühe esindaja kulud kompenseerib LKD). 

Hääletamine: poolt 5; vastu 0; erapooletuid 1. 
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Otsustati: saata 31.01.2015 Leedus toimuvale esimesele Balti „Champion of 
Champions“ gaalale Eestit esindama konkursi „Aasta edukaim näitusekoer 2014“ 
esinelik (vajadusel laiendada valikut „Champions of Champions 2014“ esinelikule). 
Kompenseerida majutuskulud (kaks ööd kahele inimesele) ning Gala Show õhtusöök 
(ühele inimesele).  

Saata Balti „Champion of Champions“ gaalale EKL esindajatena Astrid Lundava ja 
Marko Lepasaar. Kompenseerida sõidukulud ning ühe inimese majutus ja Gaala 
õhtusöök (ühe esindaja kulud kompenseerib LKD). 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.7.2 EKL-i tegevuse 
eesmärgid on füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendamine, kelle tegevus või harrastus 
on seotud tõukoertega. 

 

5.4 DNA- põlvnemisuuring (korduv käsitlus) 

EKL on lasknud siiani enamuse DNA-põlvemisuuringu teste teha Laboklini laboris 
Saksamaal. Viimasel korral ilmnesid aga probleemid. Võetud proovid ei sobinud 
laborile ning teiselt laborilt tellitud tulemused ei ühtinud Laboklini omadega. Laboklin 
on teinud omapoolse ettepaneku vaidlusaluse põlvnemisuuringu proovid veelkord 
tasuta analüüsida. 

Ettepanek: saata nimetatud pesakonna proovid veelkord DNA-põlvnemisuuringu 
teostamiseks Laboklini. Paluda Tatari Loomakliinikul võtta proovid (koordinaator: Maris 
Siilmann), vajadusel kompenseerida proovide võtmise ja saatmisega seotud kulud. 
Uurida Maaülikooli võimalusi ning hinda kohapeal DNA-põlvnemisuuringu 
teostamiseks. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: saata vaidlusaluse pesakonna proovid veelkord DNA-põlvnemisuuringu 
teostamiseks Laboklini. Paluda Tatari Loomakliinikul võtta proovid (koordinaator: Maris 
Siilmann), vajadusel kompenseerida proovide võtmise ja saatmisega seotud kulud. 
Uurida Maaülikooli võimalusi ning soovitavat hinda kohapeal DNA-põlvnemisuuringu 
teostamiseks. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.7.3 EKL-i tegevuse 
eesmärgiks on oma liikmeskonna huvide esindamine ja punkt 1.8.1.1 koerte 
tõuraamatu pidamine. 

 

5.5 EKL registrites olevate isikuandmete edastamine EKL liikmesorganisatsioonidele  

Toimus arutelu, kas ja millises ulatuses võib koeraomanike andmeid edastada EKL 
liikmesorganisatsioonidele. 

Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 (1) alusel võib isikuandmeid avalikustada  
andmesubjekt ise. Sama seaduse § 12 alusel võib andmesubjekt teha taheavalduse, 
millega lubab oma isikuandmeid töödelda s.h avalikustada. Andmekaitse Inspektsiooni 
ametlikul leheküljel oleva „Eraõiguslike avalike teabe valdajate juhendi“ alusel üksnes 
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inimese nime olemasolu dokumendis ei ole piirangu seadmise põhjuseks, kui 
dokument ise ei sisalda eraelu puutumatust oluliselt kahjustavat teavet. 

Ettepanek: muuta EKL liikmeks astumise avaldust, lisades sinna punkti millega isik 
annab nõusoleku avalikustada isikuandmeid. Samas peaks EKL sellisel juhul vastavalt 
Isikuandmete kaitse seaduse § 7 lg 2 alusel määrama kindlaks: isikuandmete 
töötlemise eesmärgid, töödeldavate isikuandmete koosseisu, töötlemise korra ja viis 
ning kolmandatele isikutele edastamise korra ning selle sisse kirjutama oma 
dokumentatsiooni puudutavatesse normdokumentidesse. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: võttes aluseks eelpool nimetatu, tuleb muuta EKL liikmeksastumise 
avaldust, selliselt et isik tehes tahteavalduse EKL liikmeks astuda annab nõusoleku 
avalikustada ja töödelda isikuandmeid. Milliseid andmeid ning millises ulatuses, selgub 
avalduse muudatuse väljatöötamise käigus. Avalduse esialgse versiooni valmistab 
ette Kristina Varik-Kilm.  

Otsuse tegemise aluseks Isikuandmete kaitse seaduse § 12 ja Eesti Kennelliidu 
põhikiri punkt 1.8.2    Oma eesmärkide saavutamiseks EKL koostab, kogub, vahendab 
ja levitab tõukoerte kohta käivat teavet ning 4.3.2.7 EKL-i juhatuse pädevusse kuulub 
EKL-i teenuste tariifide ning blankettide väljatöötamine ja kinnitamine. 

 

5.6 EKL ajakiri „Koer“ avaldamine elektroonilisel kujul  

Käesoleval hetkel kaasneb EKL liikmelisusega ajakirja „Koer" tellimus automaatselt. 
Liikmesorganisatsioonide seas on korraldatud küsitlus, kes sooviksid ajakirja saada 
elektroonilisel kujul ja kes ka edaspidi paberkandjal. Olemas on mitmeid erinevaid 
veebiplatforme, kus ajakirja elektroonilisel kujul avaldada saaks. Edaspidi võiks EKL 
kodulehel avaldada ajakirja eelmise numbri pärast seda, kui järgmine number on 
paberkandjal avaldatud. Ajakirja toimetaja on ajakirja elektroonilisel kujul avaldamiseks 
valmis.  

Ettepanek: teha kindlaks isikud kelle aadressile saadetakse rohkem kui üks ajakirja 
eksemplar (liikmesorganisatsioonid) ning saata neile järelpärimine, kas nad soovivad 
ka oma aadressile edaspidi mitut ajakirja saada. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: Astrid Lundava võtab ühendust Kaido Kärneriga ja laseb tal teha väljavõtte 
aadressitest, kuhu saadetakse rohkem kui üks eksemplar ajakirja „Koer“. Seejärel 
saadab EKL büroo vastavatele liikmetele meili teel järelpärimise, mitut ajakirja 
eksemplari nad soovivad. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punktid  1.8.1.3 Oma eesmärkide 
saavutamiseks EKL (teostab) oma tegevusega seonduva kirjastamist, toimetamist ja 
levitamist ja 1.8.2    koostab, kogub, vahendab ja levitab tõukoerte kohta käivat teavet. 

 

5.7 EKL-i näitusega samal territooriumil erinäituste korraldamine 
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Jätkuvalt vajavad reglementeerimist EKL näitusega samal platsil toimuvate erinäituste 
korralduslikud küsimused (platsi broneerimine, kohtunike koos kutsumisel kulude 
tasumine ja jagamine jm). 

Ettepanek: koostada vastavasisuline reglement. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: Kalvo Kriisk andis eelneva nõusoleku koostamaks reglemendi projekti ning 
esitab selle EKL juhatusele täiendamiseks-parandamiseks. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.8.3  EKL tegevuse 
eesmärgid on korraldab tõukoerte näitusi, võistlusi, koolitusi, teste, katseid ja muid 
kenneltegevusega seotud üritusi. 

 

5.8 EKL juuniorhändlerite korraldamise võistluse üldeeskiri  

Juuniorhändlerite võistluste taseme tõstmiseks võiks alates 01.01.2015 määrata igas 
regioonis kindlaks näitused, kust on võimalik Eesti meistrivõistluste jaoks vajalikke 
punkte koguda. Teiste näituste tulemused arvesse ei lähe.  

 
5.9 näituste info EKL kodulehel  

Edaspidi lisada iga näituse juurde taotlusel märgitud registreerimistähtaja algus. 
Samuti kontrollida, kas näitusetaotlusel märgitud toimkonna esimees ning sekretär on 
seda ka näituse toimumise ajal. Nõue on tingitud vajadusest võimaldada võimalikult 
paljudele asjast huvitatutele lihtne ning kiire info kättesaadavus. 

Ettepanek: lisada EKL kodulehel EKL näituste kalenderplaani kantud näituste info 
juurde näitusetaotlusesse märgitud registreerimistähtaja algus. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: lisada EKL kodulehel EKL näituste kalenderplaani kantud näituste info 
juurde näitusetaotlusesse märgitud registreerimistähtaja algus. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.7.1    EKL-i tegevuse 
eesmärgid on kaasaaitamine tõukoerte kasvatamisele ja aretamisele ja punkt 4.3.3.4 
Juhatuse kohustused ja vastutus kontroll(ida) EKL-i ürituste kalenderplaanidest 
kinnipidamise üle. 

 

5.10 EKL näitusetaotluste menetlemise kord  

EKL näitusetaotluste menetlemise kord on aegunud ning seda on vaja muuta. 
Ilmselgelt peab üle vaatama kinnitatavate näituste arvu ning jagunemise kuude 
kaupa/regiooniti. Alates 2017 võiks määrata uued näitusetaotluste esitamise tähtajad: 
(i) rahvusvahelised näitused – 3 aastat ette, (ii) kõikide tõugude näitused – 2 aastat 
ette, (iii) eri- ja rühmanäitused – 1 aasta ette. Kõik samatüübiliste näituste taotlused 
kogutakse kokku ning vaadatakse läbi korraga. See aitab vältida olukorda, kus samas 
piirkonnas on näitused koondunud ühte kuusse. 
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Elo Lindi saatis hetkel kehtiva näitusetaotlust menetlemise korra EKL juhatuse 
liikmetele tutvumiseks. 

Ettepanek: olles eelnevalt tutvunud näitusetaotluse menetlemise korraga jõuti 
otsusele, et EKL näitusetaotluse menetlemise kord vajab muutmist. Tõnis Türk 
valmistab ette muudatused ning saadab juhatuse liikmetele tutvumiseks ning vajadusel 
paranduste tegemiseks. Eeldatav projekti valmimise aeg jaanuaris 2015. aastal. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: Valmistada ette uus EKL näitusetaotluste menetlemise kord. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.8.3  EKL tegevuse 
eesmärgid on korraldab tõukoerte näitusi, võistlusi, koolitusi, teste, katseid ja muid 
kenneltegevusega seotud üritusi. 

 

5.11 Mastifite TÜ korraldatavale näitusele vaatleja saatmine 

Mastifite TÜ korraldab mitteametliku erinäituse kõigile kupeeritud mastifitele, kes on 
sündinud alates 01.08.2013. Loomakaitseseaduse § 27 (5) Näitusel on keelatud 
avalikult näidata Eestis alaliselt elavale isikule või Eestis asuvale juriidilisele isikule 
kuuluvat Eestis sündinud koera, kelle kõrvu ja saba on lõigatud ilma meditsiinilise 
näidustuseta. Näitusel võib avalikult näidata lõigatud sabaga koera, kelle saba 
lõikamine on lubatud käesoleva seaduse § 9 lõike 2 alusel. Maris Siilmann on 
informeerinud sellest näituse korraldajaid, aga parandust ei ole näituse reklaami veel 
sisse viidud. Mastifite TÜ poolt korraldatavatele erinäitustele 31.01/01.02.2015 tuleks 
saata vaatleja, veendumaks normatiivaktidest ja reglemendist kinnispidamises. 

Ettepanek: saata Mastifite TÜ poolt 31.01.2015 korraldatavale tiibeti tõugude 
erinäitusele, 01.02.2015 korraldatavale itaalia corsode erinäitusele, 01.02.2015 
korraldatavale do-khyi (tiibeti mastif) erinäitusele ning 01.02.2015 korraldatavale 
mastifite erinäitusele vaatlejana Kristina Varik-Kilm. Kompenseerida vaatleja 
sõidukulud originaal-kuludokumentide alusel. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: saata Mastifite TÜ poolt 31.01.2015 korraldatavale tiibeti tõugude 
erinäitusele, 01.02.2015 korraldatavale itaalia corsode erinäitusele, 01.02.2015 
korraldatavale do-khyi (tiibeti mastif) erinäitusele ning 01.02.2015 korraldatavale 
mastifite erinäitusele vaatlejana Kristina Varik-Kilm. Kompenseerida vaatleja 
sõidukulud originaal-kuludokumentide alusel. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu näituste vaatleja statuut punkt , EKL-i 
juhatus määrab igale EKL-is registreeritud näitusele vaatleja, kes peab olema EKL´i 
liige ning kes peab tundma EKL näituste eeskirju ja näituste korraldamisega seotud 
normatiivakte. 

 

5.12 Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi korraldatavale kunstliku verejälje katsele 
vaatleja saatmine 
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Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi saatis EKL juhatusele sooviavalduse, et viimane 
määraks vaatleja klubi poolt 15.11.2014 korraldatavale kunstlik verejälje katsele. 

Katleen Lukinile ja Maris Siilmannile tehti ettepanek osaleda EKL poolse vaatlejana 
15.11.2014 Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi poolt korraldataval kunstliku verejälje 
katse. Kummalgi kandidaadil ei olnud võimalik eelnimetatud üritusest osa võtta.  

Lähtudes eelnevalt nimetatust ei olnud EKL juhatusel võimalik saata vaatlejat Lääne-
Harju Koertekasvatajate Klubi korraldatavale kunstliku verejälje katsele. 

 

5.13 Tšehhi Kennelliidule saadetud taotluse (jätkuv käsitlemine) 

Tšehhi Kennelliit ei ole vastanud 04.04.2013 EKL poolt saadetud taotlusele eesti hagija 
tunnustamiseks ja 23.07.2014 saadetud EKL ettepanekutele vastastikuse 
tšempionitiitlite kinnitamise lepingu täiendamiseks. 

Ettepanek: saata mõlemad kirjad (eesti hagijas, lepingu täiendused) uuesti Tšehhi 
Kennelliidule. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: saata mõlemad kirjad (eesti hagijas, lepingu täiendused) uuesti Tšehhi 
Kennelliidule. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.3 EKL on FCI koosseisus 
tegutsev keskorganisatsioon Eestis ja esindab ennast ning oma liikmeid FCI-s, samuti 
teiste riikide kenneltegevuse keskorganisatsioonides. 

 

5.14 EKL infoboks 06.-07.12.2014 Helsingis toimuvatel rahvusvahelistel näitustel 

Tutvustamaks EKL tegevust ning levitamaks informatsiooni EKL lähiaasta ürituste 
kohta, saata EKL esindus Soome ja Helsingi võitja näitustele 06.-07.12.2104. 
Esinduse koosseisu võiks kuuluda kaks liiget juhatuse koosseisust ning kaks EKL 
büroo töötajat. 

Ettepanek: lähetada 06.-07.11.2014 Helsingis (Soome) toimuvatele rahvusvahelistele 
näitustele EKL infoboksi tööle Lea Aljas, Kalvo Kriisk, Valentina Pikkov ja Kristina 
Varik-Kilm. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning maksta päevarahad (05.-
07.11.2014). Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: lähetada 06.-07.11.2014 Helsingis (Soome) toimuvatele rahvusvahelistele 
näitustele EKL infoboksi tööle Lea Aljas, Kalvo Kriisk, Valentina Pikkov ja Kristina 
Varik-Kilm. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning maksta päevarahad (05.-
07.11.2014). Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.8.1.3 Oma eesmärkide 
saavutamiseks EKL oma tegevusega seonduva kirjastamist, toimetamist ja levitamist. 
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5.15 FCI IPO-kohtunike koolitus Tallinnas 14.-16.11.2014 

On selgunud, et soodushinnaga pakub Meriton Hotell majutust vaid juhul, kui arve 
saaja on EKL. Seetõttu peaksid osavõtjad tasuma EKL-ile ning viimane kogusumma 
Meriton Hotellile, esitatud arve alusel. 

Ettepanek: Osavõtjad tasuvad majutuskulud EKL-KKK poolt määratud isikule EKL-
KKK poolt otsustatud viisil. EKL-KKK edastab summa EKL-le, kes tasub Meriton Hotelli 
poolt esitatud arve. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: võimaldada tasuda 14.-16.11.2014 Tallinnas toimuva FCI IPO-kohtunike 
koolitusega seotud kulud EKL kaudu.  

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.2.1 EKL-i juhatuse 
pädevusse kuulub EKL-i huvide kaitsmine ja igapäevane majandamine. 

 

5.16 EKL poolt korraldatav rahvuslik näitus ja suvepäevad 2016. aastal 

EKL soovib korraldada 2016. aastal  Saaremaal rahvusliku näituse ning suvepäevad. 

Ettepanek: korraldada rahvuslik näitus ning EKL suvepäevad 30.-31.07.2016 
Saaremaal. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: korraldada 30.-31.07.2016 Saaremaal rahvuslik näitus ning EKL 
suvepäevad. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punktid EKL tegevuse eesmärgid 
on 1.7.1 kaasaaitamine tõukoerte kasvatamisele ja aretamisele; 1.7.2 füüsiliste ja 
juriidiliste isikute ühendamine, kelle tegevus või harrastus on seotud tõukoertega ning 
1.8.3 korraldab tõukoerte näitusi, võistlusi, koolitusi, teste, katseid ja muid 
kenneltegevusega seotud üritusi. 

 

5.17 EKL näituste eeskirja punkt 13.7. kohtunike tasud muutmine 

Kehtiv EKL näituste eeskirja punkt 13.7 sätestab: Kohtuniku päevaraha on mitte 
vähem kui 35 EUR ilma makse maha arvamata iga näituse- ja näitusega seotud 
reisipäeva kohta. 

Ettepanek: Aluseks on võetud FCI Regulation for Show Judges reisikulude muudatuse 
punkti nr. 2. Viimane käsitleb küll rahvusvahelisi näitusi, kuid EV EKL egiidi all 
toimuvate näituste puhul peaks see hõlmama kõiki näitusi. Eelnevast lähtudes teha 
EKL volinike koosolekule ettepanek muuta EKL näituste eeskirja punkti 13.7. pärast 
mida kõlab see alljärgnevalt:“Kohtuniku päevaraha on mitte vähem (ilma makse maha 
arvamata) kui 35 EUR  näitusega seotud reisipäeva ning 50 EUR iga näitusepäeva 
kohta.“ 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 
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Otsustati: teha EKL volinike koosolekule ettepanek muuta EKL näituste eeskirja 
punkti 13.7. pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ Kohtuniku päevaraha on mitte vähem 
(ilma makse maha arvamata) kui 35 EUR  näitusega seotud reisipäeva ning 50 EUR 
iga näitusepäeva kohta.“ 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.2.14 EKL-i juhatuse 
pädevusse kuulub EKL volinike koosolekute materjalide ettevalmistamine, lisaks 
lähtuti FCI Regulation for Show Judges lisa 1 punkt 2. 

 

5.18 näitusetulemuste tühistamine välisriigi registrites olevatel koertel EKL tõust või 
tõuvariatsioonist üleviimise korra punkti 10 kohaselt  

EKL tõust või tõuvariatsioonist üleviimise korra punkti 10 kohaselt tühistatakse tõu 
muutumisel kõik varem saadud näitusetulemused ning sellest tulenevalt ka tiitlid. 
Toimus lühiarutelu selle punkti kehtivuse kohta välisriigi registris olevatele koertele. 

Ettepanek: vältimaks arusaamatusi ning erinevaid tõlgendusviise, võiks EKL seda 
teemat LKF-i ja LKD esindajatega 4. jaanuari 2015. aasta  kohtumisel arutada. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: EKL arutab 04.01.2015. aastal toimuval koosolekul LKF-i ja LKD-ga, mida 
teha tiitlitega, mis koer on saanud enne tõust/tõuvariatsioonist üleviimist. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri 1.3 EKL on FCI koosseisus 
tegutsev keskorganisatsioon Eestis ja esindab ennast ning oma liikmeid FCI-s, samuti 
teiste riikide kenneltegevuse keskorganisatsioonides (FCI põhikirja artikkel 3). 

 

5.19 EKL juhatuse esimehe lühikokkuvõte FCI Euroopa Sektsiooni koosolekust 

FCI Euroopa Sektsiooni koosolek Brnos (Tšehhi) 27.10.2014: Astrid andis lühiülevaate 
(sektsiooni juhina jätkab praegune juht, Euroopa W-18 toimub Poolas. Kanada firma 
soovis äriprojektina käivitada andmebaasi, mis sisaldaks kõigi tõukoerte sugupuid ja 
DNA-teste. Belgia tegi ettepaneku, et kõik tõukoerad peaksid läbima DNA-
põlvnemisuuringu ning tulemused peaksid olema kantud tõutunnistusele. Kumbki 
ettepanek ei leidnud delegaatide toetust). 

 

6. EKL büroo töö korraldamisest 

6.1 EKL saali kasutamise kord 

Jätkus EKL saali kasutamise korra käsitlemine (algus EKL juhatuse koosolekul 
09.10.2014). 

Ettepanek: lisada EKL saali kasutamise korda punkti 4 alla broneeringu piirang ühele 
teisipäevale kuus EKL volinike või töörühmade koosolekute tarvis (täpsustada volinike 
koosoleku juhatajaga, kuu mitmes teisipäev) ning lisada sanktsioonidesse (punkt 5), 
et ürituse mittetoimumisest mitteteatamise puhul peab ühing/organisatsioon 
broneeritud tundide eest siiski tasuma. 



EKL juhatuse protokoll nr 11, 13. 11.2014 

16 

 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: kinnitada EKL saali kasutamise kord (protokolli lisa nr. 6). 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.2.1 EKL-i juhatuse 
pädevusse kuulub EKL-i huvide kaitsmine ja igapäevane majandamine. 

 

6.2 EKL büroo lahtiolekuajad 

Ettepanek: seoses plaanitava koolitusega 02.01.2015 on EKL büroo suletud. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: seoses plaanitava koolitusega teavitada avalikku kanalit pidi, et 02.01.2015 
on EKL büroo suletud. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri 4.3.2.2 EKL-i büroo ülesannete ja 
töökorra kehtestamine. 

 

7. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid 

7.1 2nd International Health Workshop Dortmundis (Saksamaa, 14.-15.02.2015).  

2012. aastal käis analoogsel üritusel EKL aretustoimkonna liige Janne Orro-Taruste.  

Ettepanek: edastada Workshop’i info EKL teadusnõukogule ja EKL aretustoimkonnale 
ning küsida kes soovib osaleda.  

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: edastada Workshop’i info EKL teadusnõukogule ja EKL aretustoimkonnale 
ning küsida kes soovib osaleda. Teema arutelu jätkatakse pärast vastuste saamist. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 1.8.2 EKL-i tegevuse 
eesmärgid on: koostab, kogub, vahendab ja levitab tõukoerte kohta käivat teavet. 

 

8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine 

8.1 EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajate kinnitamiseks. 

Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada atesteeritud ringikorraldajateks 
Grete Murdvee, Kadi Ivask, Liina Kaevats, Janne Orro-Taruste ja Kairi Timusk. 

Hääletamine: poolt 6; vastu 0; erapooletuid 0. 

Otsustati: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada atesteeritud ringikorraldajateks 
Grete Murdvee, Kadi Ivask, Liina Kaevats, Janne Orro-Taruste ja Kairi Timusk. 

Otsuse tegemise aluseks Eesti Kennelliidu põhikiri punkt 4.3.2.8 EKL-i juhatuse 
pädevusse kuulub EKL-i spetsialistide kinnitamine. 

 

9. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused 
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9.1 EKL-KKK  2015. aasta võistluste kalenderplaan 

EKL-KKK 2015. aasta võistluste kalenderplaani saadeti EKL-KKK-lt EKL juhatusele 
kinnitamiseks vahetult enne koosoleku toimumist.  

Ettepanek: EKL-KKK kalenderplaani arutelu lükkub järgmise koosoleku päevakorda, 
detsembris 2014. aastal. 

 

 

 

Astrid Lundava     Kristina Varik-Kilm 

Juhataja      Protokollija 


