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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
Tallinn          19.04.2012 nr 11 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 21.25. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Sulev 

Puumeister, Maris Siilmann. 
Külalised: Ülle Kell (EKL teadusnõukogu), Kadi Kiima (Aretusklubi Eesti Bernhardiin), 

Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Siret Lepasaar (EKL-RKK 
eestseisuse esimees), Reet Lint, Kaie Lõoke (Aretusklubi Eesti Bernhardiin), 
Alar Müürisepp (EKL volinike koosoleku juhataja), Valentina Pikkov, Aire-
Piret Pärn (EKL põhikirjakomisjon). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL Juhatuse 19.04.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Aretusklubi Eesti Bernhardiin taotlus erinäituse toimumiskoha muutmiseks. 
2. EKL-KKK taotlus eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
3. EKL-KKK taotlus EKL võistluste kalenderplaani muutmiseks. 
4. Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tõukatsete kuupäeva kinnitamiseks. 
5. Jelena Haustova taotlus eriloa saamiseks küülikutaksi EST-01232/09 paaritamiseks 

kääbustaksiga RKF2893566. 
6. Stella Kööpi taotlus kulude kompenseerimiseks. 
7. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus põhjamaistele jahikoertele kasutusklassi registreerimisel 

kehtestatud nõuete muutmiseks. 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
9. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
10. EKL büroo töö korraldamisest. 
11. Alaska Malamuutide Liidu taotlus alaska malamuutide aretuserinõuete kinnitamiseks 

(jätkuv käsitlus). 
12. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
13. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine juhatuse liikmete, büroo või külaliste poolt. 
 
A. EKL juhatuse 19.04.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: kustutada EKL juhatuse 19.04.2012 koosoleku päevakorrast punkt 

„rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ korraldustoimkonna aruanne“. 
Kinnitada EKL juhatuse 19.04.2012 koosoleku päevakord koos tehtud muudatusega. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Kustutada EKL juhatuse 19.04.2012 koosoleku päevakorrast punkt „rahvusvahelise näituse 

„Tallinna Võitja 2012“ korraldustoimkonna aruanne“.  
B. Kinnitada EKL juhatuse 19.04.2012 koosoleku päevakord koos tehtud muudatusega. 
 
1. Aretusklubi Eesti Bernhardiin taotlus erinäituse toimumiskoha muutmiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Aretusklubi Eesti Bernhardiin taotlus ning kinnitada 14.07.2012 

korraldatava bernhardiinide erinäituse toimumiskohaks Tallinn (varasema Paide 
asemel). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Aretusklubi Eesti Bernhardiin taotlus ning kinnitada 14.07.2012 korraldatava 

bernhardiinide erinäituse toimumiskohaks Tallinn (varasema Paide asemel). 
 
2. EKL-KKK taotlus eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL-KKK eestseisuse esimeheks 

Vilve Roosioks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL-KKK eestseisuse esimeheks Vilve 

Roosioks. 
 
3. EKL-KKK taotlus EKL võistluste kalenderplaani muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Pärnus korraldatava  agilityvõistuse 

toimumiskuupäevaks 06.05.2012, Pärnu (varasema 05.05.2012 asemel). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Pärnus korraldatava  agilityvõistuse 

toimumiskuupäevaks 06.05.2012, Pärnu (varasema 05.05.2012 asemel). 
 
4. Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tõukatsete kuupäeva kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada retriiverite 

ametlike tõukatsete läbiviimise kuupäevaks 26.05.2012 (Jõgeva mk). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada retriiverite ametlike 

tõukatsete läbiviimise kuupäevaks 26.05.2012 (Jõgeva mk). 
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5. Jelena Haustova taotlus eriloa saamiseks küülikutaksi EST-01232/09 paaritamiseks 
kääbustaksiga RKF2893566. 
 
Toimus arutelu aretuseriloa taotluse esitamise vormi üle. 
 
Ettepanek: rahuldada Jelena Haustova taotlus ning anda aretuseriluba küülikutaksi EST-

01232/09 paaritamiseks kääbustaksiga RKF2893566. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: töötada välja aretuseriloa taotluse esitamise blankett (koordinaator: Sulev 

Puumeister). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada Jelena Haustova taotlus ning anda aretuseriluba küülikutaksi EST-01232/09 

paaritamiseks kääbustaksiga RKF2893566. 
5.2. Töötada välja aretuseriloa taotluse esitamise blankett (koordinaator: Sulev Puumeister). 
 
6. Stella Kööpi taotlus kulude kompenseerimiseks. 
 
Toimus arutelu Eukanuba „World Challenge’i“ Eesti esindaja valimise kriteeriumite üle. 
 
Ettepanek: saata EKL esindajana Saltzburgis (Austria) toimuvale „Eukanuba World 

Challenge 2012“ poolfinaali samojeedi koer Hõbevalge Arthur Of Webmaster (EST-
00248/10). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu S. Kööpi taotluses toodud summade hüvitamise õigustatuse üle. Nenditi, et 
varasematel aastatel EKL esindajana Eukanuba „World Challenge“ poolfinaalides osalenutele 
on makstud kõigile välja üks ühtne summa 2000 EEK / 128 EUR. 
 
Ettepanek: kompenseerida Saltzburgis (Austria) toimuval „Eukanuba World Challenge 2012“ 

poolfinaalis osalemisega seotud kulud kuni 130 EUR ulatuses. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Saata EKL esindajana Saltzburgis (Austria) toimuvale „Eukanuba World Challenge 

2012“ poolfinaali samojeedi koer Hõbevalge Arthur Of Webmaster (EST-00248/10). 
6.2. Kompenseerida Saltzburgis (Austria) toimuval „Eukanuba World Challenge 2012“ 

poolfinaalis osalemisega seotud kulud kuni 130 EUR ulatuses. 
 
7. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus põhjamaistele jahikoertele kasutusklassi registreerimisel 
kehtestatud nõuete muutmiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada põhjamaiste jahikoerte 
rahvuslikel-, rühma- ja erinäitustel kasutusklassi registreerimiseks tunnustatud 
töökatseteks: (i) hall norra põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), must norra 
põdrakoer (268), valge rootsi põdrakoer (0) – vähemalt PÕ III järk või MS III järk 
(üksik töö); (ii) soome püstkõrv (49), karjala karukoer (48), norrbotteni spits (276), 
ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304) – vähemalt 
O III järk või PÕ III järk või MS III järk (üksik töö). Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada põhjamaiste jahikoerte rahvuslikel-, 

rühma- ja erinäitustel kasutusklassi registreerimiseks tunnustatud töökatseteks:  
7.1.1.  hall norra põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), must norra põdrakoer (268), valge 

rootsi põdrakoer (0) – vähemalt PÕ III järk või MS III järk (üksik töö);  
7.1.2. soome püstkõrv (49), karjala karukoer (48), norrbotteni spits (276), ida-siberi laika 

(305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304) – vähemalt O III järk või PÕ 
III järk või MS III järk (üksik töö).  

7.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-RKK taotlus EKL atesteeritud ringikorraldajate nimekirja täiendamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Karlis Hallik, Kadi Järve, Evon 

Mägi, Monika Noormann, Margot Oder, Pilvi Pihlik, Helen Tamm, Sirje Veiman. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike hindamispädevused: (i) Maire Tõnurist 

– leonberger (145), newfoundlandi koer (50), ameerika akita (344), alaska malamuut 
(243), basenji (43); (ii) Astrid Lundava – hollandi lambakoer (223), belgia lambakoer 
(15), kääbuspinšer (185), newfoundlandi koer (50), inglise buldog (135), austraalia 
lambakoer (342), habecollie (271), alaska malamuut (243), ameerika veespanjel 
(301), clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124), sussexi spanjel 
(127), friisi veekoer (221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), 
romagna veekoer (298),kokkerspanjel (5), pürenee mäestikukoer (137), berni alpi 
karjakoer (45), cavalier king charles spanjel (136); (iii) Marko Lepasaar – soome 
hagijas(51), ameerika veespanjel (301), clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri 
veespanjel (124), sussexi spanjel (127), friisi veekoer (221), saksa spanjel (104), 
hollandi väike veelinnukoer (314), chesapeake bay retriiver (263), romagna veekoer 
(298), nova scotia retriiver (312), siledakarvaline retriiver (121), kokkerspanjel (5); 
(iv) Alar Müürisepp – austraalia lambakoer (342); (v) Iren Naarits – ameerika akita 
(344); (vi) Reet Lint – samojeedi koer (212), araabia hurt-sloughi (188), azawakh 
(307), poola hurt (333), ungari hurt (240); (vii) Kalvo Kriisk – ameerika veespanjel 
(301), clumberspanjel (109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124), sussexi spanjel 
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(127), friisi veekoer (221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), 
chesapeake bay retriiver (263), romagna veekoer (298); (viii) Inga Siil – IX rühma 
rühmakohtunik, araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), poola hurt (333), ungari 
hurt (240); (ix) Aire-Piret Pärn – kesk-aasia lambakoer (335); (x) Anne Klaas – vene 
kääbuskoer (352 – taastatud hindamisõigus),  araabia hurt-sloughi (188), azawakh 
(307), poola hurt (333), ungari hurt (240), lhasa apso (227), tiibeti spanjel (231); (xi) 
Maret Kärdi – cavalier king charles spanjel (136), jack russelli terjer (345), cairn 
terjer (4)k norwichi terjer (72), prantsuse buldog (101); (xii) Siret Lepasaar – cavalier 
king charles spanjel (136), prantsuse buldog (101); (xiii) Anne Naarits – araabia 
hurt-sloughi (188), azawakh (307), poola hurt (333), ungari hurt (240). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Karlis Hallik, Kadi Järve, Evon Mägi, 

Monika Noormann, Margot Oder, Pilvi Pihlik, Helen Tamm, Sirje Veiman. 
8.2. Kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike hindamispädevused:  

8.2.1. Maire Tõnurist – leonberger (145), newfoundlandi koer (50), ameerika akita (344), 
alaska malamuut (243), basenji (43);  

8.2.2. Astrid Lundava – hollandi lambakoer (223), belgia lambakoer (15), kääbuspinšer 
(185), newfoundlandi koer (50), inglise buldog (135), austraalia lambakoer (342), 
habecollie (271), alaska malamuut (243), ameerika veespanjel (301), clumberspanjel 
(109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124), sussexi spanjel (127), friisi veekoer 
(221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), romagna veekoer 
(298),kokkerspanjel (5), pürenee mäestikukoer (137), berni alpi karjakoer (45), 
cavalier king charles spanjel (136);  

8.2.3. Marko Lepasaar – soome hagijas(51), ameerika veespanjel (301), clumberspanjel 
(109), põlluspanjel (123), iiri veespanjel (124), sussexi spanjel (127), friisi veekoer 
(221), saksa spanjel (104), hollandi väike veelinnukoer (314), chesapeake bay retriiver 
(263), romagna veekoer (298), nova scotia retriiver (312), siledakarvaline retriiver 
(121), kokkerspanjel (5);  

8.2.4. Alar Müürisepp – austraalia lambakoer (342);  
8.2.5. Iren Naarits – ameerika akita (344);  
8.2.6. Reet Lint – samojeedi koer (212), araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), poola 

hurt (333), ungari hurt (240);  
8.2.7. Kalvo Kriisk – ameerika veespanjel (301), clumberspanjel (109), põlluspanjel 

(123), iiri veespanjel (124), sussexi spanjel (127), friisi veekoer (221), saksa spanjel 
(104), hollandi väike veelinnukoer (314), chesapeake bay retriiver (263), romagna 
veekoer (298);  

8.2.8. Inga Siil – IX rühma rühmakohtunik, araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), 
poola hurt (333), ungari hurt (240);  

8.2.9. Aire-Piret Pärn – kesk-aasia lambakoer (335);  
8.2.10. Anne Klaas – vene kääbuskoer (352 – taastatud hindamisõigus),  araabia hurt-

sloughi (188), azawakh (307), poola hurt (333), ungari hurt (240), lhasa apso (227), 
tiibeti spanjel (231); ’ 

8.2.11.  Maret Kärdi – cavalier king charles spanjel (136), jack russelli terjer (345), cairn 
terjer (4)k norwichi terjer (72), prantsuse buldog (101);  

8.2.12. Siret Lepasaar – cavalier king charles spanjel (136), prantsuse buldog (101);  
8.2.13. Anne Naarits – araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), poola hurt (333), ungari 

hurt (240). 
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9. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Toimus arutelu EKL vaidlusasjade töörühma edasise tegevuskava üle.  
 
10. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL juhatuse otsuse nr 28.1., 24.01.2012 (protokoll nr 2) ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: taastada alates 01.05.2012 sularahaga arveldamine EKL büroos. Viia sisse 

kassaraamat, määrata kassa sularahalimiidiks 500 EUR. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL juhatuse otsuse nr 17, 28.02.2012 (protokoll nr 5) ümbervaatamine. 
 
Toimus arutelu EKL-le esitatavate kaebuste menetlemise eeltingimusena kautsjoni maksmise 
nõudmise õigustatuse üle. Nenditi, et EKL huvides on EKL tõuraamatus leiduvate andmete 
õigsuse tagamine ning sellest tulenevalt ei ole kautsjoni nõudmine põhjendatud. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 17, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 1 
  erapooletu – 1 
 
(iii) EKL juhatuse otsuse nr 22-d, 28.02.2012 (protokoll nr 5) – keeld büroo töötajatele viia 
büroost välja originaaldokumente – ümbervaatamine. 
 
Nenditi, et taolise piirangu kehtestamine ei ole põhjendatud ning ei aita tagada 
kliendisõbralikku teenindust. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 22-d, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) EKL juhatuse otsuse nr 22-e, 28.02.2012 (protokoll nr 5) – kõik büroo töötajad peavad 
töö ajal viibima EKL büroo ruumides – ümbervaatamine. 
 
Nenditi, et taolise piirangu kehtestamine ei ole põhjendatud. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 22-e, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) EKL juhatuse otsuse nr 22-f, 28.02.2012 (protokoll nr 5) – terviseuuringute sertifikaatide 
posti teel mittesaatmine – ümbervaatamine. 
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Nenditi, et taolise piirangu kehtestamine ei ole põhjendatud ning ei aita tagada 
kliendisõbralikku teenindust. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 22-f, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 (vi) EKL juhatuse otsuse nr 23.1-h, 28.02.2012 (protokoll nr 5) – kööginurga likvideerimine 
– ümbervaatamine. 
 
Nenditi, et taolise otsuse langetamine ega täideviimine ei ole piisavalt põhjendatud. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 23.1-h, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 
(vii) EKL juhatuse otsuse nr 23.1-i, 28.02.2012 (protokoll nr 5) ümbervaatamine. 
 
Nenditi, et ventilatsioon on ehitatud lähtudes põrandapinnast ning probleemid ei tulene mitte 
ventilatsiooni halvast tööst, vaid ruumi ületäituvusest. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 23.1-i, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(viii) EKL juhatuse otsuse nr 23.1-j, 28.02.2012 (protokoll nr 5) ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: EKL büroo juhatajal võtta nädala jooksul hinnapakkumised EKL saali uue 

dataprojektori ostmiseks. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ix) EKL juhatuse otsuse nr 23.1-k, 28.02.2012 (protokoll nr 5) – büroo töötajatele lisa-
töölaudade ostmine – ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 23.1-k, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(x) EKL juhatuse otsuse nr 23.1-l, 28.02.2012 (protokoll nr 5) ümbervaatamine. 
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Ettepanek: võtta hinnapakkumised sideoperaatoritelt EKL-le sobivaima sidelahenduse 
leidmiseks (koordinaator: Astrid Lundava). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xi) EKL juhatuse otsuse nr 23.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5) – joogivee automaadi 
likvideerimine – ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 23.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xii) EKL juhatuse otsuse nr 26.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5) – töötajate noomitusega 
karistamine – ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 26.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xiii) EKL juhatuse otsuse nr 27, 28.02.2012 (protokoll nr 5) ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: otsustada iga kord enne mitte-EKL poolt korraldatavat rahvusvahelist näitust EKL 

büroo infolaua saatmise vajalikkuse üle antud näitusele. Võimalusel ja vajadusel 
sõlmida tšempionitiitlite taotluste vastuvõtmiseks koostööleping näitust korraldava 
klubiga. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xiv) EKL juhatuse otsuste nr 28.1. ja 28.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5) – näitusel vastu 
võetud tšempionitiitlitaotluste eest sularahas tasumise sanktsioneerimine – ümbervaatamine. 
 
Nenditi, et taolise otsuse langetamine ega täideviimine ei ole piisavalt põhjendatud. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsused nr 28.1. ja 28.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5). 

Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 (xv) EKL juhatuse otsuse nr 15.2, 15.03.2012 (protokoll nr 6) ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: Muuta EKL poolt osutatavate teenuste hinnakirja kood 1005 sõnastust, peale mida 

kõlab see alljärgnevalt „Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine 
registreerimistunnistusele, v.a. juhul, kui pesakonna registreerimise avaldusele on 
koheselt lisatud täpne nimekiri, millistele kutsikatele taotletakse Export Pedigree koos 
vastavate kutsikate ID-märgistuse ja uute omanike andmetega“. 
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Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xvi) EKL juhatuse otsuse nr 7, 27.03.2012 (protokoll nr 8) ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL büroo 2012. aasta puhkuste graafik (lisa 1).  Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xvii) EKL juhatuse otsuse nr 8.7, 27.03.2012 (protokoll nr 8) – lisatöökohtade loomine – 
ümbervaatamine. 
 
Nenditi, et taolise otsuse langetamine ega täideviimine ei ole piisavalt põhjendatud. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 8.7, 27.03.2012 (protokoll nr 8). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xviii) EKL juhatuse otsuse nr 9.1, 27.03.2012 (protokoll nr 8) ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: võtta hinnapakkumised EKL büroosse uute kiibilugejate hankimiseks 

(koordinaator: Astrid Lundava). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xix) EKL juhatuse otsuse nr 11, 27.03.2012 (protokoll nr 8) ümbervaatamine. 
 
EKL juhatuse esimees vaatab koos EKL büroo juhatajaga üle Tallinnas Siili 21 asuvad 
laoruumid ning esitab omapoolse ülevaate ja seisukohad mais 2012 toimuvaks EKL juhatuse 
korraliseks koosolekuks. 
 
 (xx) EKL juhatuse otsuse nr 5.1, 03.04.2012 (protokoll nr 9) ümbervaatamine. 
 
EKL büroos on olemas Multilingua Tõlkebüroo ning EKL vahel sõlmitud leping. Sellest 
tulenevalt puudub põhjus lisapäringute tegemiseks.  
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 5.1, 03.04.2012 (protokoll nr 9). Otsus jõustub 

vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Taastada alates 01.05.2012 sularahaga arveldamine EKL büroos. Viia sisse kassaraamat, 

määrata kassa sularahalimiidiks 500 EUR. 
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10.2. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 17, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.3. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 22-d, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.4. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 22-e, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.5. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 22-f, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.6. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 23.1-h, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.7. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 23.1-i, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.8.  EKL büroo juhatajal võtta nädala jooksul hinnapakkumised EKL saali uue 
dataprojektori ostmiseks. 

10.9. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 23.1-k, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.10. Võtta hinnapakkumised sideoperaatoritelt EKL-le sobivaima sidelahenduse leidmiseks 
(koordinaator: Astrid Lundava). 

10.11. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 23.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.12. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 26.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.13. Otsustada iga kord enne mitte-EKL poolt korraldatavat rahvusvahelist näitust EKL 
büroo infolaua saatmise vajalikkuse üle antud näitusele. Võimalusel ja vajadusel sõlmida 
tšempionitiitlite taotluste vastuvõtmiseks koostööleping näitust korraldava klubiga. 

10.14. Tühistada EKL juhatuse otsused nr 28.1. ja 28.2, 28.02.2012 (protokoll nr 5). Otsus 
jõustub vastuvõtmise hetkest. 

10.15.  Muuta EKL poolt osutatavate teenuste hinnakirja kood 1005 sõnastust, peale mida 
kõlab see alljärgnevalt „Export Pedigree väljastamine või vastava märke tegemine 
registreerimistunnistusele, v.a. juhul, kui pesakonna registreerimise avaldusele on koheselt 
lisatud täpne nimekiri, millistele kutsikatele taotletakse Export Pedigree koos vastavate 
kutsikate ID-märgistuse ja uute omanike andmetega“. 

10.16. Kinnitada EKL büroo 2012. aasta puhkuste graafik (lisa ).  Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest. 

10.17. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 8.7, 27.03.2012 (protokoll nr 8). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

10.18. Võtta hinnapakkumised EKL büroosse uute kiibilugejate hankimiseks (koordinaator: 
Astrid Lundava). 

10.19. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 5.1, 03.04.2012 (protokoll nr 9). Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

 
11. Alaska Malamuutide Liidu taotlus alaska malamuutide aretuserinõuete 
kinnitamiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada Alaska Malamuutide Liidu taotlus alaska malamuutidele 

aretuserinõuete kehtestamiseks ning edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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Otsustati: 
11.1. Rahuldada Alaska Malamuutide Liidu taotlus alaska malamuutidele aretuserinõuete 

kehtestamiseks ning edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
12. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Kersti Ludvigi avaldus (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: edastada leonbergeri EST-01802/08 liigeste düsplaasiauuringute pildid seisukoha 

saamiseks Rootsi Kennelliidu düsplaasiauuringute usaldusarstidele. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) EKL usaldusarstid. 
 
Ettepanek: sõlmida vajalikud puuduolevad lepingud EKL usaldusarstidega (kehtivusaeg kuni 

31.12.2012) ning pikendada hetkel olemasolevate lepingute kehtivusaega kuni 
31.12.2012. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) EKL esindajad FCI töökomisjonides. 
 
Kutsuda EKL juhatuse 03.05.2012 koosolekule Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ poolt 
soovitatud uus EKL esindaja FCI karjakoerte komisjonis. Küsida EKL-KKK seisukohta EKL 
esindaja osas FCI töökoerte komisjonis. Jätkata teema arutelu 03.05.2012 toimuval EKL 
juhatuse koosolekul. 
 
(iv) Kutsikate EKL tõuraamatusse kandmisest. 
 
Ettepanek: alates 01.07.2012 väljastatakse EKL tõuraamatusse kantavale kutsikale 

registreerimistunnistus tingimusel, et kasvataja on EKL büroole edastanud nimekirja 
kutsikatele paigaldatud kiibinumbritega (iga kutsikas eraldi nimeliselt) või esitanud 
pesakonna registreerimisel avalduse, et soovib pesakonnas sündinud kutsikad ID-
tätoveerida. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(v) EKL koolitustulemuste andmebaas. 
 
Ettepanek: lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 1.3., 11.08.2011 (protokoll nr 8) ajavahemikus 

03.07.2011-12.04.2012 – kokku 2 765 kannet – sisestatud  võistluste ja eksamite 
tulemuste eest Mare Ojarannale sisestamistasu 6,5 senti/tulemus. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(vi) EKL liikmesorganisatsioonide teavitused. 
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EKL juhatusele on laekunud teavitus, et kohtunik hindab kuni 100 koera päevas alljärgnevate 
näituste kohta: 

- 29.04.2012 mastifite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Mastiffide TÜ); 
- 05.-06.05.2012 saksa lambakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Saksa 

Lambakoerte Ühing.  
 
(vii) BCU kaebus. 
 
Astrid Lundava luges ette EKL-VKK eestseisuse kirjaliku seisukoha BCU-lt laekunud 
kaebuse kohta (lisa 2). 
 
Ettepanek: võtta EKL-VKK esildis teadmiseks. Edastada BCU-le vastus, et tulenevalt FCI 

näituste eeskirja punktist 12 on kohtuniku poolt näitusel omistatud hinnangud, hinded 
ja kohad lõplikud ega kuulu vaidlustamisele. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(viii) EKL juhatuse otsuse nr 18.4., 05.01.2012 (protokoll nr 1) ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: muuta EKL juhatuse otsust nr 18.4., 05.01.2012 (protokoll nr 1) ning hüvitada 

lähetusega seotud kulud kuni 487 EUR ulatuses. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: edaspidi maksta lõplikult välja lähetustega seotud kuluhüvitised  peale seda, kui 

EKL delegaat on esitanud omapoolse kirjaliku aruande ajakirjas „Koer“ 
avaldamiseks. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ix) EKL tõuraamatumäärus ja EKL näituste eeskiri. 
 
EKL näituste eeskirja teemakoosolek toimub 24.04.2012 algusega kell 18.00 EKL ruumides. 
 
(x) ajakirja „Koer“ lepingud. 
 
Ettepanek: volitada EKL juhatuse esimeest Astrid Lundavat sõlmima töövõtuleping ajakirja 

„Koer“ peatoimetaja Vilve Roosioksaga ning ajakirja „Koer“ keelelise toimetaja 
Kaja Raudojaga. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(xi) advokaadibüroo Laus ja partnerid poolt koostatud õiguslik arvamus. 
 
Jätkata teema käsitlemist mais 2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
(xii) EKL juhatuse otsus EKL erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks 19.05.2012. 
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Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsused nr 1a-1g, 05.04.2012 (protokoll nr 10) ning EKL 
erakorralist koosolekut 19.05.2012 mitte kokku kutsuda. Teha erakorralise 
üldkoosoleku ärajätmine EKL liikmetele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 
erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks sätestatud etteteatamisajal teatavaks, 
teatades koosoleku ärajätmisest samal viisil nagu erakorralise üldkoosoleku 
kokkukutsumisel. Seoses erakorralise EKL koosoleku ärajätmisega põhikirja 
parandusettepanekuid, valimiste reglemendi parandusettepanekuid, advokaadibüroo 
Laus & Partnerid auditit ja EKL 05.10.2011.a. valitud juhatuse aruannet mitte 
avaldada. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xiii) EKL näitusetoimkonnast. 
 
Ettepanek: volitada EKL näitusetoimkonna esimeest Marko Lepasaart tegelema 

rahvusvaheliste näituste „Võitja 2012“ (02.-03.06.2012, Tallinn) ning „Balti Võitja 
2012“ (18.-19.08.2012, Tallinn) ettevalmistustöödega. Marko Lepasaarel esitada 
„Võitja 2012“ näituse eelarveprojekt mais 2012 toimuvaks EKL juhatuse koosolekuks.  

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xiv) EKL-VKK taotlus kohtunike tasustamiseks eksamihindamiste vastuvõtmise eest. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-VKK eestseisuse ettepanek ning tasustada märtsis  2012 

välimikukohtunike pädevuseksameid vastu võtnud FCI kohunikke alljärgnevalt 
vastavalt lepingulisele tasule eksamite vastuvõtmise eest netos 35 EUR/päev: (i) Juta 
Haranen – 35 EUR (1 päev); (ii) Inga Siil – 70 EUR (2 päeva); (iii) Anne Klaas – 70 
EUR (2 päeva); (iv) Iren Naarits – 105 EUR (3 päeva); (v) Reet Lint – 105 EUR (3 
päeva). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  
 
Otsustati: 
12.1. Edastada leonbergeri EST-01802/08 liigeste düsplaasiauuringute pildid seisukoha 

saamiseks Rootsi Kennelliidu düsplaasiauuringute usaldusarstidele. 
12.2. Sõlmida vajalikud puuduolevad lepingud EKL usaldusarstidega (kehtivusaeg kuni 

31.12.2012) ning pikendada hetkel olemasolevate lepingute kehtivusaega kuni 
31.12.2012. 

12.3. Alates 01.07.2012 väljastatakse EKL tõuraamatusse kantavale kutsikale 
registreerimistunnistus tingimusel, et kasvataja on EKL büroole edastanud nimekirja 
kutsikatele paigaldatud kiibinumbritega (iga kutsikas eraldi nimeliselt) või esitanud 
pesakonna registreerimisel avalduse, et soovib pesakonnas sündinud kutsikad ID-
tätoveerida. 

12.4. Lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 1.3., 11.08.2011 (protokoll nr 8) ajavahemikus 
03.07.2011-12.04.2012 – kokku 2 765 kannet – sisestatud  võistluste ja eksamite 
tulemuste eest Mare Ojarannale sisestamistasu 6,5 senti/tulemus. 
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12.5. Võtta EKL-VKK esildis teadmiseks. Edastada BCU-le vastus, et tulenevalt FCI näituste 
eeskirja punktist 12 on kohtuniku poolt näitusel omistatud hinnangud, hinded ja kohad 
lõplikud ega kuulu vaidlustamisele. 

12.6. Muuta EKL juhatuse otsust nr 18.4., 05.01.2012 (protokoll nr 1) ning hüvitada 
lähetusega seotud kulud kuni 487 EUR ulatuses. 

12.7. Edaspidi maksta lõplikult välja lähetustega seotud kuluhüvitised  peale seda, kui EKL 
delegaat on esitanud omapoolse kirjaliku aruande ajakirjas „Koer“ avaldamiseks. 

12.8. Volitada EKL juhatuse esimeest Astrid Lundavat sõlmima töövõtuleping ajakirja 
„Koer“ peatoimetaja Vilve Roosioksaga ning ajakirja „Koer“ keelelise toimetaja Kaja 
Raudojaga. 

12.9. Jätta ära EKL juhatuse 05.04.2012 toimunud erakorralise koosoleku otsustega nr 1a-1g 
(protokoll nr 10) 19. maiks 2012. a. algusega kell 11.00 kokkukutsutud erakorraline EKL 
üldkoosolek. 
12.9.1. Teha erakorralise üldkoosoleku ärajätmine EKL liikmetele esimesel võimalusel, 

kuid hiljemalt erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks sätestatud etteteatamisajal 
teatavaks, teatades koosoleku ärajätmisest samal viisil nagu erakorralise üldkoosoleku 
kokkukutsumisel.  

12.9.2. Seoses erakorralise EKL koosoleku ärajätmisega põhikirja parandusettepanekuid, 
valimiste reglemendi parandusettepanekuid, advokaadibüroo Laus & Partnerid auditit 
ja EKL 05.10.2011.a. valitud juhatuse aruannet mitte avaldada. 

Otsuse motiveering: peale EKL juhatuse 05.04.2012.a. erakorralise koosoleku toimumist 
valitud EKL juhatuse uuele koosseisule on selgunud, et üldkoosoleku läbiviimiseks 
planeeritud ajal (19. mail 2012.a.) toimub Eestis kolm EKL näituste kalenderplaani kantud 
näitust ja kolm EKL võistluste kalenderplaani kantud võistlust. Samuti toimub samal ajal 
Austrias Maailmavõitja 2012 näitus ning FCI sõnakuulelikkuskoolituse MM. Seega oleks 
vastaval ajal üldkoosoleku läbiviimise korral paljudele EKL liikmetele üldkoosolekust 
osavõtmine raskendatud või võimatu. EKL juhatus leiab, et üldkoosolek on 
mittetulundusühingute seaduse § 18 lg 1 ja EKL põhikirja p. 4.1.1 kohaselt EKL-i kõrgeim 
juhtorgan ning üldkoosolekust osavõtmine ja seeläbi EKL otsuste vastuvõtmises osalemine on 
üks põhilisi liikmeõigusi. Seega peab üldkoosoleku läbiviimisel üldkoosolekust osavõtmise 
võimalust oluliselt mõjutavate asjaoludega arvestama ning tagama liikmetele mõistliku 
võimaluse üldkoosolekul osalemise näol oma liikmeõiguste teostamiseks. 
Samuti on selgunud, et arvestades planeeritud üldkoosolekuni jääva aja nappust ei ole 
võimalik üldkoosoleku toimumise ajaks põhikirja ja valimiste reglemendi muutmise 
vajalikkuse analüüsi läbi viia ega vajaduse korral parandusettepanekuid välja töötada. EKL 
volinike kogu poolt moodustatud põhikirja komisjon on nimetatud normatiivdokumentide 
parandamise menetlusse kaasamata ning seega ei ole ka teada põhikirja komisjoni seisukoht 
normatiivdokumentide muutmise vajaduse osas. EKL juhatus leiab, et EKL põhikirja ja 
valimiste reglemendi kui EKL alusdokumentide muutmine ei saa toimuda kiirustades ning 
normatiivdokumentide muutmine eeldab põhjalikku analüüsi ja muudatusettepanekute 
igakülgset kaalumist. Kaasata tuleb ka põhikirja komisjon. Seega ei ole põhikirja ja valimiste 
reglemendi läbiviimiseks erakorralise koosoleku läbiviimine 19. mail sisuliselt võimalik ega 
ka vajalik. 
Eeltoodud asjaoludest tulenevalt leidsid juhatuse liikmed, et erakorralise EKL 

üldkoosoleku kokkukutsumine 19. maiks 2012. a. ei taga piisaval määral liikmeõiguste 

teostamist ning erakorralise üldkoosoleku kiireloomuliseks kokkukutsumiseks puudub 

käesoleval ajal vajadus. Juhatuse liikmed tõdesid, et üldkoosolek tuleb EKL-i liikmetele 

sobival ajal kokku kutsuda siis, kui ilmneb, et ühingu huvid seda nõuavad. 
12.10. Volitada EKL näitusetoimkonna esimeest Marko Lepasaart tegelema rahvusvaheliste 

näituste „Võitja 2012“ (02.-03.06.2012, Tallinn) ning „Balti Võitja 2012“ (18.-
19.08.2012, Tallinn) ettevalmistustöödega. Marko Lepasaarel esitada „Võitja 2012“ 
näituse eelarveprojekt mais 2012 toimuvaks EKL juhatuse koosolekuks. 
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10.11. Kinnitada EKL-VKK eestseisuse ettepanek ning tasustada märtsis  2012 
välimikukohtunike pädevuseksameid vastu võtnud FCI kohunikke alljärgnevalt vastavalt 
lepingulisele tasule eksamite vastuvõtmise eest netos 35 EUR/päev: (i) Juta Haranen – 35 
EUR (1 päev); (ii) Inga Siil – 70 EUR (2 päeva); (iii) Anne Klaas – 70 EUR (2 päeva); 
(iv) Iren Naarits – 105 EUR (3 päeva); (v) Reet Lint – 105 EUR (3 päeva). 

 
13. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine juhatuse liikmete, büroo või külaliste poolt. 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse 03.05.2012 koosoleku päevakorra üle. Otsustati lisada 
päevakorda alljärgnevad teemad: 

- rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ korraldustoimkonna aruanne; 
- EKL büroo töökorraldusest. 

 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


