
EKL Juhatuse protokoll nr 09, 04.09.2008 

EKL JUHATUSE PROTOKOLL  
 
Tallinn          04.09.2008 nr. 09  
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.45.  
 
Juhataja:  Erik Samel.  
Protokollija:  Maris Siilmann.  
Osalesid:  Monica Kullarand, Hedi Kumm, Kalvo Kriisk, Maret Kärdi, Marko Lepasaar, 

Astrid Lundava, Piret Pullat, Aire-Piret Pärn, Heli Pärnpuu, Maire Tõnurist. 
Külalised: Siret Lepasaar (EKL Ringikorraldajate Kogu eestseisuse esimees), Aivo Oblikas 

(EKL Volinike Kogu esimees), Kaire Rjadnev-Meristo (Eesti Mastifite TÜ), Angela 
Tendermann (Eesti Mastifite TÜ). 

Külalised: Kaire Rjadnev-Meristo (Eesti Mastifite TÜ), Angela Tenderman (Eesti Mastifite 
TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
1. EKL Volinike Kogu esimehe sõnavõtt. 
2. EKL Juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 
3. EKL Kohtunike Kogu esimehe sõnavõtt. 
4. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
5. EKL Ringikorraldajate Kogu taotlus EKL poolt atesteeritud ringikorraldajate nimekirja 

täiendamiseks. 
6. Näitused ja katsed:  

6.1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
7. Kõik liikmesorganisatsioonidelt või väljastpoolt tulnud sisulised pöördumised: 

7.1. MTÜ Eesti Leonbergerite Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks; 
7.2. Eesti Rottweileriühingu taotlus rottweilerite aretuserinõuete kinnitamiseks; 
7.3. Eesti Chow Chow TÜ kaebus; 
7.4. Irina Vinogradova taotlus koera MA-registrist tavaregistrisse üleviimiseks; 
7.5. Karin Krati taotlus. 

8. EKL näitusetoimkonna poolne 16.-17.08.2008 korraldatava näituse analüüs. 
9. EKL näitusetoimkonna aseesimehe valimine 2009. aastaks. 
10. EKL valimiste reglement. 
11. EKL juubeliaasta töörühmade koordinaatorite valimine. 
12. EKL 2008. aasta eelarve täitmine. 
13. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka materjalide) 

esitamine juhatuse liikmete, büroo või külaliste poolt. 
 
1. EKL Volinike Kogu esimehe sõnavõtt. 
 
Otsustati: 
1.1. Saata EKL esindajatena 06.10.2008 Budapestis toimuvale FCI Euroopa sektsiooni 

koosolekule  Marko Lepasaar ja Erik Samel. Kompenseerida lähetuskulud EV seadusandlusega 
ette nähtud korras. 

1.2. Teha Eukanuba World Challeng’il Long Beach (California), USA’s 14.-15.12.2008  
osalemisettepanek samojeedi koera Pilgrimage Snow Ball omanikule. 

 
 
2. EKL Juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
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Otsustati: 
2.1. Tõdeda, et Maret Kärdi ei ole esindanud ega esinda kohtuprotsessil Eesti Mastifite TÜ vs 

Sulev Puumeister jt. (tsiviilasi nr. 2-08-1567) Eesti Kennelliitu. 
2.2. Rahuldada ajavahemikus 07.08.-04.09.2008 laekunud EKL liikmeksastumise avaldused (lisa 

1). 
2.3. Saata kuni 04.09.2008 laekunud HD-uuringute tulemuste protestid, mida pole veel käsitletud,  

hindamiseks Rootsi Kennelliitu. 
 
3. EKL Kohtunike Kogu esimehe sõnavõtt. 
 
Otsustati: 
3.1. Kinnitada alljärgnevate kohtunike hindamispädevused: 

3.1.1. Aivo Oblikas – IPO; 
3.1.2. Anne Klaas – šnautser (182);  
3.1.3. Maret Kärdi – whippet (162), itaalia väikehurt (200), hamiltoni hagijas (132), schilleri 

hagijas (131), smalandi hagijas (129), dunker (203), hygeni hagijas (266), haldeni hagijas 
(267), inglise rebasehagijas (159), harjer (295), ameerika rebasehagijas (303), pesukarukoer 
(300), saksa hagijas (299), westfaali takshagijas (100), šveitsi hagijad (59), šveitsi 
madalajalgsed hagijad (60), tirooli hagijas (68), austria siledakarvaline hagijas (63), 
steiermarki karmikarvaline hagijas (62), alpi takshagijas (245), itaalia hagijas, lühikarvaline 
(337), itaalia hagijas, karmikarvaline (198), hispaania hagijas (204), ungari hagijas/kopo 
(241), poola hagijas (52), slovaki hagijas (244), posavia hagijas (154), istra lühikarvaline 
hagijas (151), istra karmikarvaline hagijas (152), jugoslaavia kolmevärviline hagijas (229), 
bosnia karmikarvaline hagijas-barak (155), serbia hagijas (150), kreeka hagijas (214), billy 
(25), poitevin (24), prantsuse kolmvärviline hagijas (219), prantsuse oranž-valge hagijas 
(316), prantsuse must-valge hagijas (220), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas 
(322), suur anglo-prantsuse must-valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge 
hagijas (324), gascogne’i suur sinine hagijas (22), gascogne’i suur hagijas (21), anglo-
prantsuse väike hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), arteesia hagijas 
(28), portselanhagijas (30), gascogne’i väike sinine hagijas 831), gascogne’i väike hagijas 
(21bis), gascogne’i sinine grifoon (32), niverne’i grifoon (17), vendéeni suur grifoon (282), 
vendéeni keskmine grifoon (19), bretooni liivakarva grifoon (66), vene hagijas, vene 
laiguline hagijas, ameerika veespanjel (301), barbet (105), friisi veekoer-wetterhoun (221), 
iiri veespanjel (124), portugali veekoer (37), šoti hirvekoer (164), araabia hurt-sloughy 
(188), azawakh (307), hispaania hurt (285), poola hurt (333), ungari hurt (240);  

3.1.4. Anne Sume – tiibeti spanjel (231), prantsuse buldog (101), puudel (172);  
3.1.5. Juta Haranen – belgia grifoon (81), brüsseli grifoon (80), väike brabandi grifoon (82), 

west highlandi terjer (85), šoti terjer (73);  
3.1.6. Viive Maranik – šoti terjer (73);  
3.1.7. Inga Siil – inglise springerspanjel (125), siledakarvaline retriiver (121), vene hurt (193);  
3.1.8. Jelena Kruus - hamiltoni hagijas (132), schilleri hagijas (131), smalandi hagijas (129), 

dunker (203), hygeni hagijas (266), haldeni hagijas (267), inglise rebasehagijas (159), 
harjer (295), ameerika rebasehagijas (303), pesukarukoer (300), saksa hagijas (299), 
westfaali takshagijas (100), šveitsi hagijad (59), šveitsi madalajalgsed hagijad (60), tirooli 
hagijas (68), austria siledakarvaline hagijas (63), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), 
alpi takshagijas (245), itaalia hagijas, lühikarvaline (337), itaalia hagijas, karmikarvaline 
(198), hispaania hagijas (204), ungari hagijas/kopo (241), poola hagijas (52), slovaki 
hagijas (244), posavia hagijas (154), istra lühikarvaline hagijas (151), istra karmikarvaline 
hagijas (152), jugoslaavia kolmevärviline hagijas (229), bosnia karmikarvaline hagijas-
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barak (155), serbia hagijas (150), kreeka hagijas (214), billy (25), poitevin (24), prantsuse 
kolmvärviline hagijas (219), prantsuse oranž-valge hagijas (316), prantsuse must-valge 
hagijas (220), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), suur anglo-prantsuse 
must-valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), gascogne’i suur 
sinine hagijas (22), gascogne’i suur hagijas (21), anglo-prantsuse väike hagijas (325), 
ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), arteesia hagijas (28), portselanhagijas (30), 
gascogne’i väike sinine hagijas 831), gascogne’i väike hagijas (21bis), gascogne’i sinine 
grifoon (32), niverne’i grifoon (17), vendéeni suur grifoon (282), vendéeni keskmine 
grifoon (19), bretooni liivakarva grifoon (66), vene hagijas, vene laiguline hagijas, 
ameerika veespanjel (301), barbet (105), friisi veekoer-wetterhoun (221), iiri veespanjel 
(124), portugali veekoer (37). 

 
4. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Otsustati: 
4.1. Saata chihuahua pesakonda (kasvataja: Jelena Paulman; väidetav sünniaeg: 05.07.2008) üle 

vaatama komisjon koosseisus Aire-Piret Pärn, Piret Pullat, Maret Kärdi. 
 
5. EKL Ringikorraldajate Kogu taotlus EKL poolt atesteeritud ringikorraldajate nimekirja 

täiendamiseks. 
 
Otsustati: 
5.1. Lisada atesteeritud ringikorraldajate nimekirja järgmised ringikorraldajad: Piret Pullat, II kat.; 

Margareta Telliskivi, II kat.; Cätlyn Lübek, II kat. 
 
6. Näitused ja katsed: 
 
Otsustati: 
6.1. Kanda EKL näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

6.1.1. 11.09.2010 inglise ja prantsuse buldogite erinäitus, Viljandi mk (korraldaja: Inglise ja 
Prantsuse Buldogite Eesti TÜ);  

6.1.2. 22.08.2009 vana-inglise lambakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Vana-Inglise 
Lambakoerte Ühing). 

 
7. Kõik liikmesorganisatsioonidelt või väljastpoolt tulnud sisulised pöördumised:: 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada MTÜ Eesti Leonbergerite Klubi (reg. nr: 80269928; aadress: Sihi 165, 10918 

Tallinn)  taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
7.2. Võtta vastu rottweilerite aretuserinõuded ning edastada need kinnitamiseks EKL Volinike 

Kogule. 
7.3. Eesti Chow Chow TÜ võtab kõnealuse kutsika omanikult kirjaliku üksikasjaliku selgituse ning 

organiseerib koera vere talletamise DNA uuringu tegemiseks. Arutelu jätkatakse EKL Juhatuse 
järgmisel koosolekul.  

7.4. Kuna esitatud materjalid ei vasta nõuetele, pöörduda täiendavate selgituste saamiseks avaldaja 
poole. Kirja avaldajale koostab Maret Kärdi. 

7.5. Rahuldada Karin Krati avaldus ning edastada info EKL Büroo klienditeenindajale; 
 
8. EKL näitusetoimkonna poolne 16.-17.08.2008 korraldatava näituse analüüs. 
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Toimus arutelu EKL poolt 16.-17.08.2008 toimunud näituse üle (kohtunikevaliku ning 
toimumiskuupäeva mõju osalejate arvule jm). 
 
9. EKL näitusetoimkonna aseesimehe valimine 2009. aastaks. 
 
Otsustati: 
9.1. EKL näitusetoimkonna aseesimeest 2009.a. mitte valida. 
 
10. EKL valimiste reglement. 
 
Toimus arutelu EKL valimiste reglemendi üle (kandidaatide esitamise kord ja hääletussedelite 
ettevalmistamine, kandidaatidele esitatavad (keeleoskus)nõuded jm). 
 
11. EKL juubeliaasta töörühmade koordinaatorite valimine. 
 
Otsustati: 
11.1.  Kinnitada töövaldkondade koordinaatorid: 

11.1.1. ajakirjas "Koer" EKL juubeliaastat käsitlev rubriik ajavahemikus 4/2008-1/2010 – 
Maris Siilmann;  

11.1.2. "sünnipäevapidu" 2009. aasta Jõulushow raames – EKL Büroo;  
11.1. 3. eesti hagija erinäitus 2009. aasta Jõulushow raames – Maret Kärdi ja EKL 

näitusetoimkond;  
11.1.4. eesti hagijat tutvustav brošüür – Maret Kärdi;  
11.1. 5. eesti hagija tõupäev (kohtunikele) – Maret Kärdi;  
11.1.6. EKL 20-aastast tegevust tutvustavate materjalide koostamine – Astrid Lundava;  
11.1.7. kohviõhtu EKL eelsetele koerandustegelastele – Heli Pärnpuu ja EKL Büroo;  
11.1.8. EKL tegevust ja Eesti koerandusajalugu kajastava filmi tegemise võimalused – Maret 

Kärdi. 
 
12. EKL 2008. aasta eelarve täitmine. 
 
Otsustati: 
12. Võtta EKL 2008.a. eelarve täitmine teadmiseks: 
 
13. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine juhatuse liikmete, büroo või külaliste poolt. 
 
Otsustati lülitada EKL Juhatuse oktoobris toimuva koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: 

- Chow Chow TÜ avaldus (jätkuv käsitlus); 
- EKL juubeliaasta (jätkuv käsitlus); 
- EKL vaidlusasjade komisjoni materjalid (chihuahuade juhtum); 
- Kutsikate ja veteranide Jõulushow statuut (projekt). 
 
 
 

 
Erik Samel        Maris Siilmann 
Juhataja        Protokollija 
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