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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  

 

Tallinn          03.11.2016 nr 11 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.55. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Kristina 

Varik-Kilm, Tõnis Türk. 
Külalised: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar (EKL 

näitusetoimkonna esimees), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), 
Inga Siil (EKL-VKK esimees). 

 

 

A. EKL juhatuse 03.11.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

 

Ettepanek: lisada EKL juhatuse 03.11.2016 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) EKL 
teenuste hinnakirja muutmine; (ii) Sirje Veimani avaldus; (iii) Evelyn Joonase avaldus. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 

Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 03.11.2016 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) EKL teenuste 

hinnakirja muutmine; (ii) Sirje Veimani avaldus; (iii) Evelyn Joonase avaldus. 
 
1. EKL teenuste hinnakirja muutmine. 

 

Postikulude analüüsimisel selgus, et on tekkinud vajadus korrigeerida välismaale saadetava 
tähitud kirja tasu. 
 
Ettepanek: muuta EKL teenuste hinnakirja kood 1071B „Tähitud kiri välismaale – 6 EUR“. Otsus 

jõustub alates 01.01.2017. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada kood 1089 „EKL eksamite ja võistluste 

kalenderplaani kantud ürituse stardimaks“ tasuks 1 EUR. Otsus jõustub alates 01.01.2017. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
1.1. Muuta EKL teenuste hinnakirja kood 1071B „Tähitud kiri välismaale – 6 EUR“. Otsus 

jõustub alates 01.01.2017. 
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1.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada kood 1089 „EKL eksamite ja võistluste 
kalenderplaani kantud ürituse stardimaks“ tasuks 1 EUR. Otsus jõustub alates 01.01.2017. 

 

2. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

 

(i) EKL volinike koosoleku 27.09.2016 edastatud pöördumine. 
 
EKL juhatus on pöördunud EKL revisjonikomisjoni poole saamaks nende seisukoha EKL volinike 
koosoleku poolt saadetud kirja osas. Kuna EKL juhatuse koosoleku toimumise ajaks vastus veel 
saabunud ei olnud, edastada pöördumine uuesti EKL revisjonikomisjoni liikmetele. 
 

3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 

 

(i) 17.12.2016 toimuv Jõulushow. 
 
Ettepanek: lubada 17.12.2016 toimuval Eesti 2016. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlusel 

vahetuskoertena osalevate koerte omanikel registreerida iga oma osaleva koera kohta üks 
koera tasuta EKL poolt 2017. aastal korraldatavale ühele näitusele. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osale – 1  
 
(ii) 18.12.2016 Lillepaviljonis toimuva Gala Show „Champion of Champions“ ja konkursi „Aasta 
Koer 2016“ nominentide autasustamise ürituse kutsed. 
 
Toimus arutelu edaspidi Gala Showl kutsetega osalevatele isikutele sümboolse osalustasu 
kehtestamise üle. Siiani on saanud üritusel tasuta osaleda EKL volinikud, EKL juhatuse liikmed, 
EKL teenetemärkide omanikud, sponsorid ja „Aasta Koera“ konkursi nominendid. Nõutud on 
olnud eelregistreerimine. Kahjuks tasuta kutsete omanikud unustavad end üritusele registreerida 
või registreeruvad aga ei tule kohale. See omakorda toob kaasa ebamõistlikke kulutusi. Eelnevast 
tulenevalt võiks neile kehtestada sümboolse osalustasu. Tasuta saavad jätkuvalt osaleda Gala 
Show’l töötavad isikud (sh. esinduspersoonid) ja „Aasta Koer 2016“ nominendid. 
 

Otsustati: 
3.1. Lubada 17.12.2016 toimuval Eesti 2016. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlusel 

vahetuskoertena osalevate koerte omanikel registreerida iga oma osaleva koera kohta üks koera 
tasuta EKL poolt 2017. aastal korraldatavale ühele näitusele. 

 
4. EKL-VKK taotlus õppenäituste statuudi kinnitamiseks (jätkuv käsitlus). 

 

Toimus arutelu EKL õppenäituste statuudi ning ürituse formaadi üle. EKL-VKK soovib 
korraldada näituse, mis toimuks igal aastal samal nädalavahetusel ning annaks rohkematele EKL 
kohtunikele stažeerimiseks lisavõimaluse. EKL juhatus nentis, et EKL õppenäituste statuut on 
ürituse konkreetseks korraldamiseks liialt üldsõnaline. Samuti puudub hetkel õppenäitusega 
seotud kulude analüüs ning ülevaade, kust leitakse vajalik inim- ning raharessurss (EKL-VKK ei 
ole taolist üritust oma 2017. aasta eelarvetaotluses ette näinud). 
  
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada EKL õppenäituste statuut. 
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Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 5 
  Erapooletu – 1 
  Ei osale – 1  
 
Otsustati: 
4.1. Mitte rahuldada EKL-VKK taotlust EKL õppenäituste statuudi kinnitamiseks. 
 
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL 2017. aasta eelarve (projekt). 
 

EKL 2017. aasta eelarve on tasakaalus: tulud 586 874 EUR, kulud 586 874 EUR.  
 
Ettepanek: kiita heaks EKL 2017. aasta eelarve projekt ning edastada eelarvemahud 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule.  
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 

(ii) ajavahemikus 06.10.-03.11.2016 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 06.10.-03.11.2016 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL nädalavahetus. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL nädalavahetuseks iga aasta mai kolmas täis-nädalavahetus. EKL 

nädalavahetuseks ei kinnitata EKL ametlikku kalenderplaani üritusi. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
5.1. Kiita heaks EKL 2017. aasta eelarve projekt ning edastada eelarvemahud kinnitamiseks EKL 

volinike koosolekule.  
5.2. Rahuldada ajavahemikus 06.10.-03.11.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
5.3. Kinnitada EKL nädalavahetuseks iga aasta mai kolmas täis-nädalavahetus. EKL 

nädalavahetuseks ei kinnitata EKL ametlikku kalenderplaani üritusi. 
 
6. EKL esindajate lähetused. 

 

(i) EKL-KKK taotlus 23.-28.09.2016 Zaragozas (Hispaania) toimunud FCI agility MM-il ja FCI 
agilitykomisjoni koosolekul osalemisega seotud kulude kompenseerimine. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Piret Reinsalule 23.-28.09.2016 
Zaragozas (Hispaania) toimunud FCI agility MM-il ja FCI agilitykomisjoni koosolekul 
osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud kogusummas 814,33 EUR. Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava 
artikli esitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Piret Reinsalule 23.-28.09.2016 Zaragozas 

(Hispaania) toimunud FCI agility MM-il ja FCI agilitykomisjoni koosolekul osalemisega 
seotud sõidu- ja majutuskulud kogusummas 814,33 EUR. Kompensatsioon makstakse välja 
originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 

7. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  

 

(i) EKL 2016. aasta eelarve 9 kuu täitmine. 
 
Vaadati üle EKL 2016. aasta eelarve 9 kuu täitmine ning nenditi, et tulude-kuludega võib rahule 
jääda. 
 

8. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid. 

 

(i) Silmauuringute uurimispäev 16.12.2016. 
 
Ettepanek: kinnitada 16.12.2016 Tallinnas toimuva ECVO diplomaadi dr. Pietilä 

silmauuringupäeva tasud (hind/soodushind EKL liikmele): (i) tavaline silmauuring – 60/40 
EUR/koer; (ii) silmauuring+gonioskoopia – 110/90 EUR/koer. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL neuroloogiliste haiguste usaldusarsti leidmise konkurss. 
 
Ettepanek: kuulutada välja konkurss EKL neuroloogiliste haiguste usaldusarstide leidmiseks 

viieks aastaks (konkursi lõpptähtaeg 30.11.2016). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Kinnitada 16.12.2016 Tallinnas toimuva ECVO diplomaadi dr. Pietilä silmauuringupäeva 

tasud (hind/soodushind EKL liikmele): (i) tavaline silmauuring – 60/40 EUR/koer; (ii) 
silmauuring+gonioskoopia – 110/90 EUR/koer. 

8.2. Kuulutada välja konkurss EKL neuroloogiliste haiguste usaldusarstide leidmiseks viieks 
aastaks (konkursi lõpptähtaeg 30.11.2016). 

 
9. „Aasta edukaima näitusekoera ja –koerakasvataja“ konkursi statuut. 
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Ettepanek: asendada konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ statuudi p-s 10 
sõna „koer“ sõnaga „eksponent“. Otsus jõustub alates 01.01.2017. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Asendada konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ statuudi p-s 10 sõna 

„koer“ sõnaga „eksponent“. Otsus jõustub alates 01.01.2017. 
 
10. EKL näituste eeskiri.  

 
Ettepanek: täiendada EKL näituste eeskirja p 14.3.2. pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ 

Ringiabiliste töökordade arvestuse pidamiseks peab näituse korraldaja kas ühe (p.12.1) või 
kolme (p.11.2) kuu jooksul saatma EKL büroosse vastavalt täidetud blanketi "Näituse 
toimkonna aruanne Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogule" või esitama aruande EKL 
online vastava mooduli kaudu“. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Täiendada EKL näituste eeskirja p 14.3.2. pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ Ringiabiliste 

töökordade arvestuse pidamiseks peab näituse korraldaja kas ühe (p.12.1) või kolme (p.11.2) 
kuu jooksul saatma EKL büroosse vastavalt täidetud blanketi "Näituse toimkonna aruanne Eesti 
Kennelliidu Ringikorraldajate Kogule" või esitama aruande EKL online vastava mooduli 
kaudu“. 

 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

(i) Eesti Jahikoerte TÜ taotlus jahikatsekohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad jahikatsekohtunike 

hindamispädevused : (i) Aili Pärtel-Beljajev – metsseakatse; (ii) Mari-Ann Rehk – 
metsseakatse. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i)  Linda Jürgens – welshi terjer (78), FCI II rühma kohtunik; (ii) 
Dina Korna – yorkshire`i terjer (86); (iii) Reet Lint – hispaania mastif (91), tornjak (355), 
jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), 
napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila (340), tosa 
(260), uruguai cimaron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58); (iv) Inga Siil - bedlingtoni 
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terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), cairni terjer (4), dandie dinmont´i terjer 
(168), foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline 
nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), jaapani terjer 
(259), kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), norfolki terjer 
(272), norwichi terjer (72), parson russell`i terjer (339), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer 
(246).; (v) Kristin Kerem – FCI X rühma kohtunik. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad jahikatsekohtunike 

hindamispädevused :  
11.1.1. Aili Pärtel-Beljajev – metsseakatse;  
11.1.2. Mari-Ann Rehk – metsseakatse. 

11.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 
hindamispädevused 
11.2.1. Linda Jürgens – welshi terjer (78), FCI II rühma kohtunik;  
11.2.2. Dina Korna – yorkshire`i terjer (86);  
11.2.3. Reet Lint – hispaania mastif (91), tornjak (355), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac 

(41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), 
rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila (340), tosa (260), uruguai cimaron (353), suur 
šveitsi alpi karjakoer (58);  

11.2.4. Inga Siil - bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), cairni terjer (4), 
dandie dinmont´i terjer (168), foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), 
iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), 
jaapani terjer (259), kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), 
norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), parson russell`i terjer (339), sealyhami terjer (74), 
tšehhi terjer (246).;  

11.2.5. Kristin Kerem – FCI X rühma kohtunik. 
 
12. Liidia Alviine Valge pöördumine. 

 

Ettepanek: saata EKL esindajana kennelis Chess Alberto 02.10.2015 sündinud kuldse retriiveri 
pesakonda (isa: RKF3666615, ema: RKF2772709) üle vaatama Kalvo Kriisk. Juhul, kui 
pesakond vastab nõuetele, registreerida see ilma DNA-põlvnemisuuringu testita. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Saata EKL esindajana kennelis Chess Alberto 02.10.2015 sündinud kuldse retriiveri 

pesakonda (isa: RKF3666615, ema: RKF2772709) üle vaatama Kalvo Kriisk. Juhul, kui 
pesakond vastab nõuetele, registreerida see ilma DNA-põlvnemisuuringu testita. 

 
13. Sirje Veimani avaldus. 

 

Ettepanek: pikendada kennelis  Runagate 04.09.2016 sündinud kaukaasia lambakoerte pesakonna 
(isa: RKF3314291, ema: EST-02096/15) esimese hinnaga registreerimist kuni 31.12.2016. 



EKL juhatuse protokoll nr 11, 03.11.2016  

Saata pesakonda EKL esindajana üle vaatama Kristina Varik-Kilm. Juhul, kui pesakond 
vastab nõuetele, lubada kutsikad loovutada uutesse kodudesse enne nende tõuraamatusse 
kandmist. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Pikendada kennelis  Runagate 04.09.2016 sündinud kaukaasia lambakoerte pesakonna (isa: 

RKF3314291, ema: EST-02096/15) esimese hinnaga registreerimist kuni 31.12.2016. Saata 
pesakonda EKL esindajana üle vaatama Kristina Varik-Kilm. Juhul, kui pesakond vastab 
nõuetele, lubada kutsikad loovutada uutesse kodudesse enne nende tõuraamatusse kandmist. 

 

14. Evelyn Joonase avaldus. 

 

Toimus arutelu, kas ja mis alusel saab koeri näituseväliselt ühest tõust teise üle viia. EKL tõust-
või tõuvariatsioonist üleviimise korra järgi on see võimalik vaid aretusülevaatusel, kuid EKL-il 
puudub üldine aretusülevaatuste kord (olemas vaid TÜ-de poolt koostatud tõuspetsiifilised). 
Nenditi, et kuna tegemist ei ole EST-registri koertega ning nende omanikud ei ole EKL-ga seotud, 
puudub taolise erandi tegemiseks alus. 
 
Ettepanek: rahuldada Evelyn Joonase avaldus mehhiko karvutute koerte FI39003/16 ja 

FI31276/11 näituseväliselt ühest tõust teise ümbermõõtmiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 4 
  Erapooletu – 2 
  Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
14.1. Mitte rahuldada Evelyn Joonase avaldust mehhiko karvutute koerte FI39003/16 ja 

FI31276/11 näituseväliselt ühest tõust teise ümbermõõtmiseks. 
 

15. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 
Ettepanek: rahuldada Lääne-Harju KKK taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 14.07.2018 rahvuslik näitus, Harju mk; (ii) 
15.07.2018 rahvuslik näitus, Harju mk. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: rahuldada klubi Happy Dog taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 28.07.2018 rahvuslik näitus, Harju mk; (ii) 
29.07.2018 rahvuslik näitus, Harju mk. 

Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 1  
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Otsustati: 
15.1. Rahuldada Lääne-Harju KKK taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani 

alljärgnevad näitused: (i) 14.07.2018 rahvuslik näitus, Harju mk; (ii) 15.07.2018 rahvuslik 
näitus, Harju mk. 

15.2. Mitte rahuldada klubi Happy Dog taotlust 28.07.2018 ja 29.07.2018 Harjumaal rahvuslike 
näituste korraldamiseks. 

 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


