
EKL Juhatuse protokoll nr 04, 05.04.2007 

EKL JUHATUSE PROTOKOLL  
 
Tallinn         05.04.2007 nr 04  
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.30.  
 
Juhataja:  Erik Samel.  
Protokollija:  Maris Siilmann.  
Osalesid:  Evelyn Joonase, Monica Kullarand, Kalvo Kriisk, Astrid Lundava, Aire-Piret 

Pärn, Heli Pärnpuu, Siret Sügis, Maire Tõnurist. 
Puudus: Maret Kärdi, Marko Lepasaar. 
Külalised: Inga Siil, Villu Nael (EKL Volinike Kogu aseesimees).  
 
PÄEVAKORD: 
1. Alar Müürisepa ülevaade FCI näituste ja FCI näitusekohtunike komisjoni koosolekust 
2. EKL Juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 

2.1. FCI Euroopa Sektsiooni 2007. aasta üldkoosolek; 
2.2. AKC kutse näitusele “AKC Eukanuba National Championship Dog Show 2007”; 
2.3. Inga Siili järelepärimine konkursi “Aasta Veterankoer 2006” tulemuste kohta; 
2.4. EKL kinnisvara. 

3. EKL Büroo juhataja sõnavõtt ja teated: 
3.1. EKL 2006. aasta eelarve täitmine. 

4. EKL standardite tõlke komisjoni materjalid. 
5. Näitused ja katsed:  

5.1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
5.2. Näituste vaatlejate aruanded ja uute vaatlejate määramine. 
5.3. Tartu saksa lambakoerte klubi “Uran” taotlus 08.-09.09.2007 toimuva saksa 
lambakoerte erinäituse toimumiskoha muutmiseks; 

6. Kõik liikmesorganisatsioonidelt või väljastpoolt tulnud sisulised pöördumised: 
6.1. MTÜ Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte Tõuühingu taotlus EKL liikmeks 

astumiseks; 
6.2. MTÜ Eesti Samojeedide Tõuühingu taotlus EKL liikmeks astumiseks; 
6.3. MTÜ Eesti Alaska Malamuutide Tõuühingu taotlus EKL liikmeks astumiseks; 
6.4. Eesti Setterite Klubi taotlus setterite tõukatsete reeglite kinnitamiseks; 
6.5. EKL Jahitõugude Koolitust Koordineeriv Kogu. 

7. EKL aastaraamat. 
8. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine juhatuse liikmete, büroo või külaliste poolt. 
 
1. Alar Müürisepa ülevaade FCI näituste ja FCI näitusekohtunike komisjoni 
koosolekust. 
 
Küprosel toimunud koosolekutel osalesid 21 riigi esindajad, kõik olid seekord Euroopast. 
 
Kohtunike koosolekul anti teada, et rahvusvahelised tõuorganisatsioonid soovivad tunnustust 
FCI poolt, kuid selle välistab FCI põhikiri. Samuti võivad tekkida vastuolud, kui 
tõuorganisatsioon pole oma rahvusliku kennelorganisatsiooni liige. 
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Lisaks olid arutlusel välimikukohtunikke puudutavad eeskirjad, uute kohtunike koolitamine 
ning üldine globaliseerumine. Oleks soovitav, kui kohe pärast juuniorhändleri vanusest 
väljakasvamist hakataks tegelema kohtunikuks saamisega. Probleeme tekitab üha enam 
levinud riigist riiki kolimine, sest erinevates riikides kehtivad eelkõige rühma- ja 
üldkohtunikuks saamisel väga erinevad reeglid. 
 
Lõuna-Ameerikast on tulnud ettepanek võtta kasutusele rahvusliku üldkohtuniku mõiste – 
neil oleks õigus hinnata kõiki tõuge ning jagada CACIBeid oma riigis toimuvatel 
rahvusvahelistel näitustel, kuid väljaspool kodumaad neid õigusi ei oleks. 
 
Veel oli teemaks kohtunike päevaraha, mis kuni 80 hinnatava koera puhul oleks 35 eurot 
ning kui hinnatavaid koeri on 81 või rohkem, lisanduks veel 35 eurot. Päevaraha peaks olema 
ette nähtud nii hindamispäeva(de) eest, kui ka näitusele eelneva ja järgneva päeva eest. 
 
Näituste toimkonna koosolekul oli jutuks beebiklassi taastamine. Lisaks arutati kohtunike 
kindlustamise teemat – osades riikides on kindlustuse saamine raskendatud, kuna tegemist on 
kõrgendatud riskiga olukorraga (kohtunik läheb ise ringi, kus on suurem tõenäosus 
hammustatud saada, kui lihtsalt reisil olles) ning tavaline tervise/reisikindlustus ei pruugi 
tekkinud kahju katta. 
 
Kohtunikel paluti tähelepanu pöörata kirjelduses kasutatavatele väljenditele, halbade 
näidetena toodi muuhulgas välja coat imperfection ja shows signs of albinism. 
 
Kolmandal koosolekul, mis oli mõlema komisjoni jaoks ühine, oli teravaimaks probleemiks 
kiired ja liiga radikaalsed FCI poolsed otsused. Eelkõige peeti silmas probleeme, mis kerkisid 
üles seoses Kanada Kennelklubiga. Põhimõtteliselt oldi päri, et sellised meetmed on 
õigustatud, kuid ajakava oli liiga kiire. 
 
Teemaks olid ka Mehhiko näitused – kes ei tahaks Alcapulcos puhkamas käia. Kuid 
kohtunikele ei maksta päevarahasid, reisikulusid ei kompenseerita ning maksjaks on pahatihti 
kohtuniku kennelorganisatsioon. 
 
2. EKL Juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
Otsustati: 
2.1. Saata FCI Euroopa Sektsiooni 2007.a. üldkoosolekule EKL esindajana Villu Nael. 
2.2. Konkursi “Aasta edukaim näitusekoer 2006” punktilugemiskomisjoni otsust mitte 

muuta. Inga Siilile koostab vastuse punktilugemiskomisjon. 
2.3. Avalikustada EKL kodulehel AKC kutse näitusele “AKC Eukanuba National 

Championship Dog Show 2007”. Asjast huvitatud annavad endast teada EKL büroosse, 
lõpliku osalejate nimekirja kinnitab EKL Juhatus. 

2.4. Võtta info teadmiseks ja jätkata teema arutelu järgmisel juhatuse koosolekul. 
2.5. Rahuldada ajavahemikus 01.03.2007-05.04.2007 laekunud EKL liikmeksastumise 

avaldused (lisa 1). 
 
3.      EKL Büroo juhataja sõnavõtt ja teated. 
 
Otsustati: 
3.1. Võtta info 2006. aasta EKL eelarve täitmise kohta teadmiseks. 
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3.2. Osta EKL büroole dataprojektor hinnaga 1 2600 krooni. 
 
4. EKL standardite tõlke komisjoni materjalid. 
 
Aire-Piret Pärn: töö käib ning Monica saatis täna komisjoni liikmetele laiali e-kirja värvide 
eestikeelsete nimetustega. Mõned standardite tõlked on toimetamisel ning esimesed neist 
peaks juhatuse lauale jõudma järgmiseks koosolekuks. 
 
5. Näitused ja katsed:  
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada alljärgnevad näitusetaotlused: 

5.1.1. 0 9. või 10.02.2008 saksa bokserite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Bokseriühing);  

5.1.2. 01.06.2008 saksa bokserite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing);  
5.1.3.  14.09.2008 II ja VIII rühma erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing); 
5.1.4. 09. või 10.02.2008 mastifite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastiffide Tõuühing);  
5.1.5. 13.-15.02.2009 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: VKKK);  
5.1.6. 08.-10.02.2008 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: VKKK) – taotleda 

FCI’lt kuupäeva muutust. 
5.1.7. 09.02.2008 kuldsete retriiverite erinäitus ,Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete 

Retriiverite Tõuühing); 
5.1.8. 26.07.2008 kuldsete retriiverite erinäitus, Viitna (korraldaja: Eesti Kuldsete 

Retriiverite Tõuühing);  
5.1.9. 23.08.2008 rahvuslik näitus, Väimela (korraldaja: KEKK); 
5.1.10. 02.02.2008 III ja IX rühma näitus, Kohtla-Järve (korraldaja: Kohtla-Järve PKK);  
5.1.11. 07.06.2008 rahvuslik näitus, Kohtla-Järve (korraldaja: Kohtla-Järve PKK); 
5.1.12. 31.05.2008 puudlite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Puudlite Tõuühing). 

5.2. Määrata näitustele vaatlejad järgnevalt: 
5.2.1 Sillamäe rahvusliku näituse (21.04.2007) ning Narva saksa lambakoerte klubi 

“Harandus” poolt  korraldatava saksa lambakoerte erinäituse (22.04.2007) vaatlejaks 
Evelyn Joonase.  

5.2.2 kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäituse (19.05.2007) vaatlejaks Aire-Piret 
Pärn. 

5.2.3. saksa lambakoerte erinäituse (05.-06.05.2007) vaatlejaks Heli Pärnpuu. 
5.3. Rahuldada Tartu saksa lambakoerte klubi “Uran” taotlus 08.-09.09.2007 toimuva saksa 

lambakoerte erinäituse toimumiskoha muutmiseks ning kinnitada uueks näituse 
toimumise kohaks Elva. 

5.4. Saata Eesti Hurtade Liidule kiri, milles selgitada tekkinud olukorda ning küsida neilt, kas 
ja kuidas nad soovivad oma erinäitust korraldada (kas kahepäevasena, valida mõni teine 
rühm või korraldada näitus ühele rühmale). 

 
6. Kõik liikmesorganisatsioonidelt või väljastpoolt tulnud sisulised pöördumised: 
 
Otsustati: 
6.1 Rahuldada MTÜ Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte Tõuühingu (registrikood: 

80247814, aadress: Kristall 4, Illurma küla, Keila vald, 76603 Harju mk)  avaldus EKL 
liikmeks astumiseks. 
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6.2 Rahuldada MTÜ Eesti Alaska Malamuutide Tõuühingu (registrikood: 80243780, aadress: 
Endla 56, 10613 Tallinn)  avaldus EKL liikmeks astumiseks. 

6.3 Rahuldada MTÜ Eesti Alaska Malamuutide Tõuühingu (registrikood: 80243780, aadress: 
Endla 56, 10613 Tallinn)  avaldus EKL liikmeks astumiseks. 

6.4 Mitte rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlust setterite tõukatsete reeglite kinnitamiseks. 
6.5 Kinnitada EKL Jahitõugude Koolitust Koordineeriva Kogu põhikiri (lisa 2). 
6.6 Lisada EKL kodulehele info liikmesorganisatsioonide töörühma kohta. Teksti koostab 

Monica Kullarand. 
 
7. EKL aastaraamat 
 
Otsustati: 
7. Võtta info EKL aastaraamatu (lisa 3) kohta teadmiseks. 
 
8. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine juhatuse liikmete, büroo või külaliste poolt. 
 
Otsustati lülitada EKL Juhatuse 03.05.2007 toimuva koosoleku päevakorda alljärgnevad 
punktid: 

- EKL tõuraamatusse kantud koerte liigeste düsplaasiauuringute eeskiri; 
- EKL kinnisvara teema; 
- EKL märgistajad; 
- AKC näitusel osalejate konkursi komisjon; 
- EKL liikmesorganisatsioonide töörühm; 
- EKL näituste eeskirjad. 

 
 
Erik Samel        Maris Siilmann 
Juhataja        Protokollija 
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