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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

Tartu         02.04.2015 nr 4 
 
Algus kell 18.10, lõpp kell 19.50. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina 

Varik-Kilm. 
Puudus: Maris Siilmann. 
Külalised: Maret Kärdi (EKL volinike koosoleku asejuhataja), Helle Kärdi-Paabo, Marko 

Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Merike Moldau, Kertu Tombak 
(Eesti Labradori Retriiverite TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 02.04.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL volinike koosoleku asejuhataja sõnavõtt. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 
3. EKL-KKK taotlused. 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL vaidlusasjade materjalid. 
7. Tõnis Kaljusalu avaldus. 
8. Eesti Setterite Klubi taotlus iiri punaste setterite aretuserinõuete kinnitamiseks (jätkuv 

käsitlus). 
9. Eesti Vene Toy Klubi taotlus vene toy aretuserinõuete kinnitamiseks. 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
11. EKL näituste eeskirja ja EKL näitusetaotluste menetlemise korra täiendused. 
12. EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend. 
 
A. EKL juhatuse 02.04.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

 

Ettepanek: lisada EKL juhatuse 02.04.2015 koosoleku päevakorda punkt „EKL-KKK taotlused 
eeskirjade täiendamiseks ja muutmiseks (jätkuv käsitlus). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 02.04.2015 koosoleku päevakorda punkt „EKL-KKK taotlused 

eeskirjade täiendamiseks ja muutmiseks (jätkuv käsitlus). 
 
1. EKL volinike koosoleku asejuhataja sõnavõtt. 

 

Maret Kärdi teavitas EKL juhatust, et vähemalt 2003. aasta alguseni saadeti EKL juhatuse 
koosolekute materjalid ka EKL volikogu juhatajale. 
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2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 

 

(i) EKL poolt 2015. aastal korraldatavatest rahvusvahelistest näitustest. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate rahvusvaheliste näituste „Tallinna Võitja 2015“ (11.-
12.04.2015), „Eesti Võitja 2015“ (30.-31.05.2015) ning „Balti Võitja 2015“ (22.-23.08.2015) 
ettevalmistustest. 
 
(ii) rahvusvahelise näituse „Balti Võitja 2015“ (Tallinn, 22.-23.08.2015) registreerimistasud.  
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad „Balti Võitja 2015“ registreerimistasud: (i) esimene 

registreerimisperiood: I koer 40 EUR, soodushind alates II koerast 38 EUR, kutsikas 30 
EUR, veteran 35 EUR; (ii) teine registreerimisperiood: I koer 55 EUR, soodushind alates 
II koerast 53 EUR, kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (iii) soodushind EKL liikmele 
kuuluva koera registreerimisel (esimene periood): I koer 27 EUR, soodushind alates II 
koerast 25 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR; (iv) soodushind EKL liikmele 
kuuluva koera registreerimisel (teine periood): I koer 42 EUR, soodushind alates II 
koerast 40 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR.  

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2015“ (Tallinn, 11.-12.04.2015) tiitlimeened. 
 
Ettepanek: kinnitada 11.-12.04.2015 toimuva rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2015“ 

tiitlimeeneks kandekott. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
2.1. Kinnitada alljärgnevad „Balti Võitja 2015“ registreerimistasud: (i) esimene 

registreerimisperiood: I koer 40 EUR, soodushind alates II koerast 38 EUR, kutsikas 30 
EUR, veteran 35 EUR; (ii) teine registreerimisperiood: I koer 55 EUR, soodushind alates II 
koerast 53 EUR, kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (iii) soodushind EKL liikmele kuuluva 
koera registreerimisel (esimene periood): I koer 27 EUR, soodushind alates II koerast 25 
EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR; (iv) soodushind EKL liikmele kuuluva koera 
registreerimisel (teine periood): I koer 42 EUR, soodushind alates II koerast 40 EUR, 
kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR.  

2.2. Kinnitada 11.-12.04.2015 toimuva rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2015“ 
tiitlimeeneks kandekott. 

 
3. EKL-KKK taotlused. 

 
(i) EKL-KKK küsimused seoses EMV-de korraldamise ja MM-del osalemisega. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et EKL-KKK eestseisus võib pidada läbirääkimisi ning 
valmistada ette EKL ja ISC vahelise koostöölepingu projekti. EKL büroo edastab EKL-KKK-le 
firmade kontaktid, kellelt EKL on (näituste jaoks) karikaid tellinud. 
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(ii) FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuudi 
muutmine. 
 
EKL juhatus nentis, et antud punktis ei ole selgesõnaliselt märgitud, et Eestit FCI MM-il 
esindav koer peab olema kantud EST-registrisse. Kaaluti võimalust teha EKL allüksustele 
ettepanek, et Eestit MM-il esindav koerajuht peab olema EKL liige. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada FCI koolitusalade MM-le saadetavasse 

Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuuti p 4 alljärgnevas sõnastuses:“ 4. 
Rahvusvahelise päästekoerte katse (IPO-R) MM.4.1. Eesti Kennelliit saadab Eesti 
esindajatena FCI/IRO IPO-R MM-ile kuni 5 võistluspaari (koer ja koerajuht) ning tasub 
nende osalemistasud ning hüvitab muud kulud vastavalt EKL Juhatuse otsusele. 4.2. 
Meeskonda kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) peavad olema täitnud 
järgmised eeltingimused: 4.2.1. Omama FCI/IRO kohtuniku poolt hinnatud võistlusel või 
eksamil vastavas kategoorias kahte IPO-R RH B taseme tulemust, millest vähemalt üks 
tulemus on sooritatud hindele "väga hea" ja mis ei tohi olla  IPO-R MM-le 
registreerimise lõpptähtaja hetkel vanem kui 24 kuud ning teine tulemus hindele "hea", 
mis on saadud MM-le registreerumise lõpptähtajale eelneva 12 kuu jooksul. Juhul kui 
tulemus on saadud välisriigis, esitab IPO-R MM-ile saadetava meeskonna kapten EKL-
KKK eestseisusele väljavõtte võistleja võistlusraamatust ja katse tulemuste protokollist 
koos IPO-R MM-le saadetava meeskonna kinnitamise taotlusega. 4.2.2. koerajuht peab 
olema kas EKL või selle liikmesorganisatsiooni liige; 4.2.3. koerajuht peab olema elanud 
Eestis alaliselt vähemalt aasta; 4.3. Meeskonda kandideerivad võistluspaarid esitab EKL 
Juhatusele kinnitamiseks EKL KKK.”  

Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 5 
  Erapooletu – 1  
 
(iii) FCI koolitusalade MM-idel osalevate Eesti meeskondade kulude kompensatsioonide 
muutmine. 
 
Nenditi, et puudub selgus, kas ja kuidas sõltub kompensatsiooni suurus koolitusala MM-ile 
saadetava(te) meeskonda(de) (koer ja koerajuht) arvust. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada EKL-KKK taotlust FCI koolitusalade MM-idel osalevate Eesti 

meeskondade kulude kompensatsioonide muutmiseks. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL-KKK taotlus EKL kuulekuskoolituse eeskirja täiendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada EKL kuulekuskoolituse eeskirja alalõiku 

„Osalemisõigus“ alljärgnev tekst:”Kuulekuskoolituse Eesti Meistrivõistlustel võivad 
kuulekuskoolituse 3. astmes (KK-3) ilma eelnevalt KK-1 ja KK-2 astme tulemust 
saavutamata osaleda koerad, kes omavad vähemalt IPO 3. astme või PJK 3. astme 
tulemust.” Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
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   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Mitte rahuldada EKL-KKK taotlust FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti 

võistkonda kvalifitseerumise statuuti p 4 lisamiseks, kuna sellest puudub märge, et koer peab 
olema kantud EST-registrisse. 

3.2. Mitte rahuldada EKL-KKK taotlust FCI koolitusalade MM-idel osalevate Eesti 
meeskondade kulude kompensatsioonide muutmiseks. 

3.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada EKL kuulekuskoolituse eeskirja alalõiku 
„Osalemisõigus“ alljärgnev tekst:”Kuulekuskoolituse Eesti Meistrivõistlustel võivad 
kuulekuskoolituse 3. astmes (KK-3) ilma eelnevalt KK-1 ja KK-2 astme tulemust 
saavutamata osaleda koerad, kes omavad vähemalt IPO 3. astme või PJK 3. astme tulemust.” 
Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL-KKK taotlus FCI 2015. aasta SK MM-il osaleva Eesti meeskonna kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2015. aasta SK MM-i Eesti 

meeskond koosseisus: Anne Tammiksalu ja border collie EST-01260/07, Svetlana 
Zolotnikova ja border collie EST-03201/08, Natalja Garaštšenko ja border collie EST-
01654/09, Helena Trus ja border collie EST-01391/09, Viktoria Lumbe ja border collie 
EST-04313/13. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-KKK ettepanek Eesti Dobermanniühingu poolt korraldataval koolitusel osalevate EKL 
atesteeritud varrukameeste osalustasude kompenseerimiseks. 
 
Toimus arutelu ettepaneku üle. Otsustati paluda EKL-KKK-l täpsustada, kes (nimeliselt) Eesti 
varrukameestest koolitusel osalevad, milline on antud üritusele registreerimise tasu ning milline 
on EKL-KKK eelarveseis. 
 
(iii) EKL kohtuniku hindamispädevus. 
 
EKL juhatuse tähelepanu on juhitud asjaolule, et ühe kohtuniku üldkohtunikuks kinnitamisel on 
mindud vastuollu EKL välimikukohtunike statuudi p-ga 6.9.3:„Kui üldkohtunikuks 
kandideerijal on negatiivse tulemusega eksamisooritusi, siis enne kandideerimist tuleb tal 
sooritada korduv eksamihindamine vastavalt EKL välimikukohtunike koolitusjuhendile.“ 
 
EKL juhatus palub EKL-VKK eestseisusel kontrollida, kas kõnealune kohtunik on täitnud kõik 
EKL üldkohtunikuks kinnitamiseks esitatud nõudmised. Teema käsitlemist jätkatakse peale 
EKL-VKK eestseisuse vastuse saabumist. 
 
(iv) Inga Siili taotlus 08.-08.02.2015 Luksemburis toimunud FCI välimikukohtunike komisjonis 
osalemisega seotud toitlustuskulude kompenseerimiseks. 
 
Toimus arutelu, kas edaspidi oleks mõttekam sõlmida lähetatava isikuga käsundusleping. EKL 
raamatupidajal palutakse teha käsunduslepingu kasutamisega seotud kulude (maksud) analüüs. 
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Ettepanek: rahuldada Inga Siili taotlus ning kompenseerida 06.-08.02.2015 Luksemburis 
toimunud FCI välimikukohtunike komisjonis osalemisega seotud toitlustuskulud 
kogusummas 59,79 EUR. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(v) EKL juhatuse otsuse nr 5.2., 13.11.2014 (protokoll nr 11) täpsustamine. 
 
Seoses sellega, et FCI uue maja avamisega seotud programm täienes pärast EKL juhatuse 
13.11.2014 toimunud koosolekut, pikenes ka EKL esindajate lähetuse aeg. 
 
Ettepanek: seoses FCI uue maja avamise ürituse programmi täienemisega maksta 20.03.2015 

toimunud FCI uue maja avamise ning sellega kaasnevatel üritustel osalemisega seotud 
päevarahad alljärgnevalt: Marko Lepasaar 20.-22.03.2015, Astrid Lundava 20.-
22.03.2015, Helen Tonkson-Koit 21.-22.03.2015. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2015. aasta SK MM-i Eesti meeskond 

koosseisus: Anne Tammiksalu ja border collie EST-01260/07, Svetlana Zolotnikova ja 
border collie EST-03201/08, Natalja Garaštšenko ja border collie EST-01654/09, Helena 
Trus ja border collie EST-01391/09, Viktoria Lumbe ja border collie EST-04313/13. 

4.2. Rahuldada Inga Siili taotlus ning kompenseerida 06.-08.02.2015 Luksemburis toimunud 
FCI välimikukohtunike komisjonis osalemisega seotud toitlustuskulud kogusummas 59,79 
EUR. 

4.3. Seoses FCI uue maja avamise ürituse programmi täienemisega maksta 20.03.2015 
toimunud FCI uue maja avamise ning sellega kaasnevatel üritustel osalemisega seotud 
päevarahad alljärgnevalt: Marko Lepasaar 20.-22.03.2015, Astrid Lundava 20.-22.03.2015, 
Helen Tonkson-Koit 21.-22.03.2015. 

 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 

 

(i) EKL büroo 2015. aasta puhkustegraafik. 
 
Ettepanek: lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele ajavahemikuks 21.12.2015-03.01.2016. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL tõuraamatu administraator ja EKL raamatupidaja ametijuhendid. 
 
Toimus arutelu EKL tõuraamatu administraatori ametijuhendi üle. Otsustati täpsustada 
alluvussuhteid. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL tõuraamatu administraatori ametijuhend koos parandustega (lisa 1) 

ja EKL raamatupidaja ametijuhend (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele ajavahemikuks 21.12.2015-03.01.2016. 
5.2. Kinnitada EKL tõuraamatu administraatori ametijuhend koos parandustega (lisa 1) ja EKL 

raamatupidaja ametijuhend (lisa 2). 
 
6. EKL vaidlusasjade materjalid. 

 

(i) Natalja Tjurina kaebus. 

EKL juhatus asus seisukohale, et kuna kaebaja on koera omandiõgust käsitlevate dokumentide 
väidetava võltsimise osas pöördunud juba Politsei poole, ei ole EKL juhatuse pädevuses teemat 
edasi käsitleda. Samuti ei saa EKL juhatus sekkuda rahalistesse vaidlustesse. 
 
(ii) Tatjana Kobanova kaebus.  
 

Toimus lepitusmenetlus, millega mõlemad osapooled nõusse jäid. 
 

7. Tõnis Kaljusalu avaldus. 

 

Jahil saadud trauma tõttu ei ole koeral võimalik tavaringis osaleda. Kuna tegemist on E-registri 
koeraga, vajab ta aretuses kasutamiseks aga kahte näitusehinnet. EKL näituse eeskiri ei näe ette 
eritingimustel näitusel osalemist. 
 
Ettepanek: Tõnis Kaljusalu avaldust vene-euroopa laika RKF R 2863478 koera näitusel 

eritingimustel hindamiseks mitte rahuldada, kuna selleks puudub alus. Teha avaldajale 
ettepanek taotleda koera aretuses kasutamiseks eriluba. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
7.1. Tõnis Kaljusalu avaldust vene-euroopa laika RKF R 2863478 koera näitusel eritingimustel 

hindamiseks mitte rahuldada, kuna selleks puudub alus. Teha avaldajale ettepanek taotleda 
koera aretuses kasutamiseks eriluba. 

 
8. Eesti Setterite Klubi taotlus iiri punaste setterite aretuserinõuete kinnitamiseks (jätkuv 

käsitlus). 

 

EKL teadusnõukogu on andnud soovituse erinõuded kinnitada. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus ning edastada iiri punaste setterite 

aretuserinõuded kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
8.1. Rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus ning edastada iiri punaste setterite aretuserinõuded 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
9. Eesti Vene Toy Klubi taotlus vene toy aretuserinõuete kinnitamiseks. 

 

EKL teadusnõukogu on andnud soovituse erinõuded kinnitada. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Vene Toy Klubi taotlus ning edastada vene toy aretuserinõuded 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
9.1. Rahuldada Eesti Vene Toy Klubi taotlus ning edastada vene toy aretuserinõuded 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

Toimus arutelu 2016. aastal toimuvate IX rühma näituste üle. Otsustati paluda korraldajatel, kes 
on taotlenud rohkem kui ühe antud rühma näituse korraldamise õigust, reastada esitatud 
taotlused alustades kuupäevast, mil nad kõige rohkem soovivad näitust korraldada. 
  
Ettepanek: kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

30.01.2016 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“; registreerimine algab 30.09.2015); (ii) 31.01.2016 kõikide tõugude näitus, 
Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“; registreerimine algab 
30.09.2015); (iii) 03.06.2016 II ja III rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Seltsi- ja 
Tarbekoerte Ühing; registreerimine algab 01.02.2016); (iv) 03.06.2016 VIII ja IX rühma 
näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ; registreerimine algab 01.02.2016); (v) 
03.06.2016 labradori retriiverite erinäitus VIII ja IX rühma näituse (korraldaja: Eesti 
Spanjelite TÜ) raames, Tallinn (korraldaja: Eesti Labradori Retriiverite TÜ; 
registreerimine algab 02.01.2016). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
10.1. Kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

10.1.1. 30.01.2016 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade 
Klubi „Lucky“; registreerimine algab 30.09.2015);  

10.1.2. 31.01.2016 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade 
Klubi „Lucky“; registreerimine algab 30.09.2015);  

10.1.3. 03.06.2016 II ja III rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Seltsi- ja Tarbekoerte 
Ühing; registreerimine algab 01.02.2016);  
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10.1.4. 03.06.2016 VIII ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ; 
registreerimine algab 01.02.2016);  

10.1.5. 03.06.2016 labradori retriiverite erinäitus VIII ja IX rühma näituse (korraldaja: Eesti 
Spanjelite TÜ) raames, Tallinn (korraldaja: Eesti Labradori Retriiverite TÜ; 
registreerimine algab 02.01.2016). 

 

 

11. EKL näituste eeskirja ja EKL näitusetaotluste menetlemise korra täiendused. 

 
Toimus arutelu EKL näituste eeskirja täienduste üle. Otsustati täiendusettepanekud edastada 
EKL volinike koosoleku EKL põhikirja ja normatiivaktide töörühmale. 
 
12. EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhend. 

 

Toimus arutelu EKL poolt veebruaris-märtsis 2015 korraldatud EKL kasvatajakoolituse 
registreerimistasude ning Eesti erinevates paikades elavate EKL liikmete võrdse kohtlemise üle. 
Samuti selle üle, kas ja mis tingimusel võiks lugeda EKL kasvatajakoolituse lektorid ja/või 
korraldajad koolituse läbinuteks. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhatas        Protokollis 


