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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          03.05.2012 nr. 12 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.40. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollisid: Elo Lindi. 
Osalesid:  Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Sulev Puumeister, Maris 

Siilmann. 
Puudus: Jaana Aadamsoo. 
Külalised: Marika Kuusman (Eesti Setterite Klubi), Helle Kärdi (rahvusvahelise näituse 

„Tallinna Võitja 2012“ toimkonna esimehe kt), Liina Kümnik (Eesti Setterite 
Klubi), Raili Laani (Eesti Setterite Klubi), Marko Lepasaar (EKL 
näitusetoimkonna esimees), Kersti Ludvig, Kaie Lõoke, Natalja Mamedova, 
Merike Moldau (rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ toimkonna 
aseesimees), Aire-Piret Pärn, Jaak Siinmaa (EKL büroo juhataj), Tatjana 
Zamorskaja (Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“). 

 
PÄEVAKORD: 
1. Rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ korraldustoimkonna aruanne. 
2. Eesti Setterite Klubi taotlus setteritele EST V CH tiitli kinnitamise töökatsenõude 

tühistamiseks. 
3. Natalja Mamedova avaldus chihuahua (pk) EST-02007/07 paaritamiseks chihuahuaga (lk) 

EST-01311/09. 
4. Kadi Kiima kaebus 14.04.2012 näitusel toimunu kohta. 
5. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
6. Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tõuomase tasemekatse kuupäeva kinnitamiseks. 
7. EKL büroo juhataja sõnavõtt ja teated. 
8. EKL büroo töö korraldamisest (jätkuv käsitlus). 
9. Taotluste ja avalduste blanketid. 
10. EKL esindajatest FCI töökoerte komisjonis ja FCI karjakoerte komisjonis. 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
12. EKL standardite tõlked. 
13. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
14. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p. 2.3. muutmine. 
15. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
1. Rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ korraldustoimkonna aruanne. 
 
Toimus arutelu esindusõiguse üle (kas ja milliste normdokumentide alusel on 
näitusetoimkonnal õigus/mitte õigus pidada EKL nimel kirjavahetust FCI ja teiste riikide 
kennelliitudega. Nenditi, et rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ esimehe kt. poolt 
koostatud kiri võib välja minna vaid juhul, kui selleks annab nõusoleku ning koostab kaaskirja 
EKL juhatus). 
 
EKL juhatus jõudis seisukohale, et näitusetoimkond peab esitama omapoolsed ettepanekud 
isikute tasustamiseks, näidates ära konkreetsed summad. 
 
EKL juhatus otsustas võtta rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ korraldustoimkonna 
aruande (lisa 1) teadmiseks. 



EKL juhatuse protokoll nr 12, 03.05.2012 

 2 

 
2. Eesti Setterite Klubi taotlus setteritele EST V CH tiitli kinnitamise töökatsenõude 
tühistamiseks. 
 
Marika Kuusman esitas Eesti Setterite Klubi põhjendused, miks soovitatakse setteritel 
tühistada EST V CH tiitli taotlemiseks kehtiv töökatse (ML) nõue (Eestis pole sobivaid 
tingimusi koerte koolitamiseks ega piisavalt kohtunikke, kes omavad õigust katset vastu võtta. 
Puudub piisav knowhow koerte ettevalmistamiseks antud katseks). 
 
Toimus arutelu Eesti Setterite Klubi taotluse ning Eesti Jahikoerte TÜ eitava seisukoha üle 
antud taotluse rahuldamiseks. Nenditi, et Eestis on olemas võimalused nii ML katse 
koolitamiseks kui ka katse vastuvõtmiseks, ehkki mõlemad on katse spetsiifika tõttu 
tõepoolest ajamahukad. Soovitati Eesti Setterite Klubil tegeleda aktiivsemalt setterite tõukatse 
juurutamisega (analoogseid retriiverite tõukatseid korraldatakse sageli). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus setteritele EST V CH tiitli kinnitamiseks 

esitatud töökatse nõude tühistamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 4 
  erapooletu – 2 
 
Otsustati: 
2.1. Mitte rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlust setteritele EST V CH tiitli kinnitamiseks 

esitatava töökatsete nõude tühistamiseks. 
 
3. Natalja Mamedova avaldus chihuahua (pk) EST-02007/07 paaritamiseks chihuahuaga 
(lk) EST-01311/09. 
 
Olemas Eesti Chihuahua Klubi ning EKL aretustoimkonna pooldav seisukoht. 
 
Ettepanek: rahuldada Natalja Mamedova avaldus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) 

EST-02007/07 paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-01311/09. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada Natalja Mamedova avaldus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) EST-

02007/07 paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-01311/09. 
 
4. Kadi Kiima kaebus 14.04.2012 toimunud näitusel toimunu kohta. 
 
Astrid Lundava teavitas EKL juhatust, et veel ei ole laekunud EKL-RKK poolne seisukoht 
antud kaebuse osas. Nenditi, et taotluse käsitlemist saab jätkata peale EKL-RKK vastuse (sh. 
kohtuniku ja ringikorraldaja poolsed selgitused) saabumist. 
 
Ettepanek: jätkata Kadi Kiima kaebuse arutelu juunis 2012 toimuval EKL juhatuse 

koosolekul. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Jätkata Kadi Kiima kaebuse arutelu juunis 2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
5. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ näitusetaotlused. 
 
Astrid Lundava (määratud EKL juhatuse otsusega nr 3.1.1., 02.06.2011, protokoll nr 6 Ida-
Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ poolt 28.01.2012 korraldatava näituse tugiisikuks) 
esitas omapoolse seisukoha antud klubi topelt-rahvusliku näituse korraldamise taotluse osas 
nentides, et võttes arvesse 28.01.2012 toimunud näituse ettevalmistamisel esinenud 
probleeme (korraldaja pidevalt korduvad küsimused, näituse infolaua töötajad ei suutnud eesti 
keelest suhelda, näituseplatsil müüdi kutsikaid jm), ei pea ta õigustatuks anda klubile kahe 
rahvusliku näituse korraldamise õigust. Samuti soovitas ta klubil kaaluda võimalust 
korraldada pigem rühmanäitusi. 
 
Toimus arutelu Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ näitusetaotluste üle. 
 
Tatjana Zamorskaja informeeris EKL juhatust, et näituse kohta ei esitatud ühtki ametlikku 
kaebust ning uskus, et klubi saaks topelt-rahvusliku näituse korraldamisega hakkama. 
 
Ettepanek: rahuldada Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ näitusetaotlus ning kanda 

EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 26.01.2013 rahvuslik 
näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 1 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ näitusetaotlus ning kanda 

EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 27.01.2013 rahvuslik 
näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“). 

Hääletamine: poolt – 1 (Kalvo Kriisk) 
  vastu – 3 
  erapooletu – 2 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ näitusetaotlused ning kanda 

EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 18.05.2013 IX 
rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ); (ii) 
18.05.2013 cavalier king charles spanjelite erinäitus (IX rühma näituse raames), 
Tallinn (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ); (iii) 19.05.2013 IX 
rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning kanda EKL 2013. aasta 

näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 24.-25.08.2013 saksa lambakoerte 
erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing). 

Hääletamine: poolt – 6 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Bassetite TÜ taotlus ning kanda EKL 2013. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnev näitus: 16.08.2013 VI ja VII rühma näitus, Rapla mk 
(korraldaja: Eesti Bassetite TÜ). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

5.1.1. 26.01.2013 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“); 

2.1.2. i) 18.05.2013 IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles 
Spanjelite TÜ);  

2.1.3. 18.05.2013 cavalier king charles spanjelite erinäitus (IX rühma näituse raames), 
Tallinn (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ);  

2.1.4. 19.05.2013 IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles 
Spanjelite TÜ); 

2.1.5. 24.-25.08.2013 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 
Lambakoerte Ühing); 

2.1.6. 16.08.2013 VI ja VII rühma näitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Bassetite TÜ). 
5.2. Mitte rahuldada Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ näitusetaotlust 27.01.2013 

rahvusliku näituse  (asukoht: Narva; korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“) kandmiseks EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani. 

 
6. Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tõuomase tasemekatse kuupäeva 
kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada retriiverite ametliku 

tõuomase tasemekatse toimumisajaks 27.05.2012, Harju mk. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada retriiverite ametliku tõuomase 

tasemekatse toimumisajaks 27.05.2012, Harju mk. 
 
7. EKL büroo juhataja sõnavõtt ja teated. 
 
(i) uute printerite ostmine. 
 
Toimus arutelu uute laser- ja maatriksprinterite soetamise ning nende hinna üle. Otsustati, et 
võetakse lisa-hinnapakkumised (koordinaator: Astrid Lundava). 
 
(ii) uute kiibilugejate ostmine. 
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Toimus arutelu EKL büroosse uute kiibilugejate soetamise üle. Nenditi, et tuleks võtta 
hinnapakkumised kõigist Eesti firmadest, kes kiibilugejaid maale toob (koordinaator: Astrid 
Lundava). 
  
(iii) EKL saali uue dataprojektori ostmine. 
 
Toimus arutelu saali uue dataprojektori ostmise üle. Nenditi, et tuleks võtta hinnapakkumised 
erinevatelt dataprojektoreid maale toovatelt firmadelt (koordinaator: Astrid Lundava). 
 
8. EKL büroo töö korraldamisest (jätkuv käsitlus). 
 
Astrid Lundava nentis, et tõhustada tuleks büroosisest infovahetust ning muuta see kiiremaks 
ja täpsemaks (et info jõuaks kiiresti konkreetse adressaadini). 
 
9. Taotluste ja avalduste blanketid. 
 
(i) EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise blankett. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise 

blankett koos tehtud täienduste ja parandustega (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL juhatusele aretuseriloa taotluse esitamise blankett. 
 
Toimus arutelu EKL aretuseriloa taotluse blanketi üle (kas teha eraldi blankett 
koeraomanikule ja TÜ-le või mitte). 
 
Ettepanek: edastada EKL aretuseriloa taotluse esitamise blanketi kavandid ülevaatamiseks 

ning kommenteerimiseks EKL aretustoimkonnale. Jätkata teema käsitlemist juunis 
2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Kinnitada EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise blankett 

koos tehtud täienduste ja parandustega (lisa 2). 
9.2. Edastada EKL aretuseriloa taotluse esitamise blanketi kavandid ülevaatamiseks ning 

kommenteerimiseks EKL aretustoimkonnale. Jätkata teema käsitlemist juunis 2012 
toimuval EKL juhatuse koosolekul. 

 
10. EKL esindajatest FCI töökoerte komisjonis ja FCI karjakoerte komisjonis. 
 
(i) EKL esindaja FCI töökoerte komisjonis. 
 
EKL-KKK tegi ettepaneku määrata FCI töökoerte komisjoni EKL esindajana Aivo Oblikas. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL esindajaks FCI töökoerte komisjonis Aivo Oblikas. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
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  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL esindaja FCI karjakoerte komisjonis. 
 
Nenditi, et EKL juhatuse koosolekule kutsutud delegaadikandidaat ei ole kahjuks ilmunud, 
otsustati saata talle koosoleku kutse paberkandjal ning jätkata teema arutelu EKL juhatuse 
juunikuisel koosolekul. 
 
Otsustati: 
10.1. Kinnitada EKL esindajaks FCI töökoerte komisjonis Aivo Oblikas. 
 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks Leelo Ratas. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks Leelo Ratas. 
 
12. EKL standardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate FCI tõustandardite eestikeelsed tõlked: (i) airedale’i terjer 

(7), (ii) austraalia siiditerjer (236), (iii) austraalia terjer (8), (iv) bedlingtoni terje (9), 
bologna bichon (196), bordertejrer (10), bordoo dogi (116), bostoni terjer (140), 
brasiilia terjer (341), broholmer (315), bullterjer (11), cairni terjer (69), cavalier king 
charles spanjel (136), chihuahua (218), coton de tulear (283), dandie dindmont terjer 
(168), foksterjer, karmikarvaline (169), foksterjer, siledakarvaline (12), havanna 
bichon (250), hiina harjaskoer (288), iiri glen of imaali terjer (302), iiri 
pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (13), itaalia 
corso (343), jaapani chin (206), jaapani terjer (259), jack russelli terjer (345), 
kanaari dogi (346), kerry blue terjer (3), kesk-aasia lambakoer (335), king charles 
spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), käharakarvaline bichon (215), 
kääbusbullterjer (359), lakelandi terjer (70), lhasa apso (227), lõvikoerake (233), 
malta bichon (65), manchesteri terjer (71), mops (253), norfolki terjer (272), norwichi 
terjer (72), parson russell terjer (339), saksa jahiterjer (103), sealyhami terjer (74), 
shih tzu (208), skye terjer (75), staffordshire’i bullterjer (76), šoti terjer (73), šveitsi 
valge lambakoer (347), tiibeti terjer (209), tšehhi terjer (246), welshi terjer (78), west 
hichlandi terjer (85), yorkshire’i terjer (86). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Kinnitada alljärgenvate FCI tõustandardite eestikeelsed tõlked: 

12.1.1. airedale’i terjer (7); 
12.1.2. austraalia siiditerjer (236); 
12.1.3. austraalia terjer (8); 
12.1.4. bedlingtoni terje (9); 
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12.1.5. bologna bichon (196); 
12.1.6. bordertejrer (10); 
12.1.7. bordoo dogi (116); 
12.1.8. bostoni terjer (140); 
12.1.9. brasiilia terjer (341); 
12.1.10. broholmer (315); 
12.1.11. bullterjer (11); 
12.1.12. cairni terjer (69); 
12.1.13. cavalier king charles spanjel (136); 
12.1.14. chihuahua (218); 
12.1.15. coton de tulear (283); 
12.1.16. dandie dindmont terjer (168); 
12.1.17. foksterjer, karmikarvaline (169); 
12.1.18. foksterjer, siledakarvaline (12); 
12.1.19. havanna bichon (250); 
12.1.20. hiina harjaskoer (288); 
12.1.21. iiri glen of imaali terjer (302); 
12.1.22. iiri pehmekarvaline nisuterjer (40); 
12.1.23. iiri terjer (139); 
12.1.24. inglise kääbusterjer (13); 
12.1.25. itaalia corso (343); 
12.1.26. jaapani chin (206); 
12.1.27. jaapani terjer (259); 
12.1.28. jack russelli terjer (345); 
12.1.29. kanaari dogi (346); 
12.1.30 kerry blue terjer (3); 
12.1.31. kesk-aasia lambakoer (335); 
12.1.32. king charles spanjel (128); 
12.1.33. kromfohrlandi koer (192); 
12.1.34. käharakarvaline bichon (215); 
12.1.35. kääbusbullterjer (359); 
12.1.36. lakelandi terjer (70); 
12.1.37. lhasa apso (227); 
12.1.38. lõvikoerake (233); 
12.1.39. malta bichon (65); 
12.1.40. manchesteri terjer (71); 
12.1.41. mops (253); 
12.1.42. norfolki terjer (272); 
12.1.43. norwichi terjer (72); 
12.1.44. parson russell terjer (339); 
12.1.45. saksa jahiterjer (103); 
12.1.46. sealyhami terjer (74); 
12.1.47. shih tzu (208); 
12.1.48. skye terjer (75); 
12.1.49. staffordshire’i bullterjer (76); 
12.1.50. šoti terjer (73); 
12.1.51. šveitsi valge lambakoer (347); 
12.1.52. tiibeti terjer (209); 
12.1.53. tšehhi terjer (246); 
12.1.54. welshi terjer (78); 
12.1.55. west hichlandi terjer (85); 
12.1.56. yorkshire’i terjer (86). 
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13. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate laekunud kaebustest ning neile saadetud vastustest. 
 
14. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p. 2.3. muutmine. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanek muuta alates 01.07.2012 EKL poolt 

omistatavate tšempionitiitlite statuudi punkti 2.3., peale mida kõlaks antud punkt 
alljärgnevalt:“ Koertele, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi välimikutšempioni 
või FCI lepingulise partneri välimikutšempioni tiitel, omistatakse EST V CH tiitel ühe 
SERT-iga, mis on saadud vähemalt 24 kuu vanusena (v.a. riigid, kellega EKL on 
sõlminud vastavasisulised erilepingud) eeldusel, et koera registrijärgse maa kennelliit 
kinnitab oma riigi välimikutšempioni tiitli EST-registris olevatele koertele samuti ühe 
vastava maa SERT-i alusel. Töökoerad, kellelt FCI nõuab töökatsete sooritamist, 
peavad olema läbinud tõukohased töökatsed (lisa 1)“. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek muuta alates 01.07.2012 EKL poolt 

omistatavate tšempionitiitlite statuudi punkti 2.3., peale mida kõlaks antud punkt 
alljärgnevalt:“Koertele, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi välimikutšempioni või 
FCI lepingulise partneri välimikutšempioni tiitel, omistatakse EST V CH tiitel ühe SERT-
iga, mis on saadud vähemalt 24 kuu vanusena (v.a. riigid, kellega EKL on sõlminud 
vastavasisulised erilepingud) eeldusel, et koera registrijärgse maa kennelliit kinnitab oma 
riigi välimikutšempioni tiitli EST-registris olevatele koertele samuti ühe vastava maa 
SERT-i alusel. Töökoerad, kellelt FCI nõuab töökatsete sooritamist, peavad olema 
läbinud tõukohased töökatsed (lisa 1)“. 

 
15. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL näituste eeskiri. 
 
Ettepanek: edastada uue EKL näituste eeskirja projekt (lisa 3) EKL volinike 30.05.2012 

koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 5 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0 
 ei osalenud – 1  
 
(ii) isikud, kellele on määratud FCI liikmes- või partnerriigis näitustel osalemise keeld (EKL 

näituste eeskiri p. 4.4.). 
 
Ettepanek: isikuid ega koeri, kellel lasub FCI liikmes- või partnerriigis määratud näitusel 

osalemise keeld, ei või registreerida EKL ametlike ürituste kalenderplaani kantud 
üritustele. FCI-st laekunud ringkirjad taoliste nimekirjadega avaldatakse EKL 
kodulehel ning saadetakse laiali EKL liikmesorganisatsioonidele. 

Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 



EKL juhatuse protokoll nr 12, 03.05.2012 

 9 

 erapooletu – 0 
 
(iii) 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) Reet 
Lint – 35 EUR (1 päev); (ii) Astrid Lundava – 70 EUR (2 päeva); (iii) Maret Kärdi – 
70 EUR (2 päeva); (iv) Juta Haranen – 140 EUR (4 päeva); (v) Iren Naarits – 140 
EUR (4 päeva). 

Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0 
 
(iv) Viljar Krohvi taotlus 02.-03.06.2012 Stockholmis (Rootsi) toimuval FCI kelgukoerte 

komisjoni koosolekul osalemise kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: kompenseerida 02.-03.06.2012 Stockholm (Rootsi) toimuva FCI kelgukoerte 

komisjonil osalemisega seotud reisi- ja majutuskulud kuni 480 EUR ulatuses ning 
maksta päevarahad. 

Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0 
 
(v) rahvusvahelise näituse „Võitja 2012“ 02.-03.06.2012 korralduslikud küsimused. 
 
Marko Lepasaar tutvustas lühidalt rahvusvahelise näituse „Võitja 2012“ eelarvet (lisa 4). 
 
Toimus arutelu ettepaneku üle soovitada tõuühingutel ja –klubidel korraldada oma erinäitused 
rahvusvahelistele näitustele eelnevatel reedetel või esmaspäevadel. Nenditi, et teemat võiks 
edasi käsitleda sügisel 2012 kokku kutsutaval EKL ja tõuühingute/klubide ümarlaual. 
 
Ettepanek: EKL juhatuse esimehel sõlmida rahvusvahelise näituse „Võitja 2012“ (Tallinn, 

02.-03.06.2012) korraldustoimkonna iga liikmega töövõtuleping lähtuvalt EKL 
juhatuse poolt heaks kiidetud näituse eelarvest. 

Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0 
 
(vi) advokaadibüroo Laus ja partnerid õiguslik arvamus. 
 
Astrid Lundava nentis, et koostatud õigusliku arvamuse põhjal tuleks määratleda kõige 
kiiremini reageerimist nõudvad teemad. Kindlasti tuleb võimalikult kiiresti uuendada EKL 
raamatupidamise sisekorraeeskirja, EKL büroo sisemäärust ning EKL töö sisekorraeeskirja. 
 
EKL juhatus otsustas advokaadibüroo Laus ja partnerid õigusliku arvamuse teadmiseks võtta 
ning hakata aktiivselt tegelema selles tõstatatud probleemidele lahenduste leidmisega. 
 
(vii) EKL (juhatuse) töörühmad. 
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Ettepanek: valida EKL uue tõuraamatumääruse väljatöötamise töörühm koosseisus  Astrid 
Lundava, Valentina Pikkov, Sulev Puumeister, Aire-Piret Pärn, Katrin Raie, Maris 
Siilmann. 

 Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0 
 
Ettepanek: valida EKL vaidlusasjade töörühm kooosseisus Jekaterina Kantijevskaja, Astrid 

Lundava, Aire-Piret Pärn. 
Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0 
 
(viii) ajavahemikus 15.03.-03.05.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 15.03.-03.05.2012 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisa 5).  
Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0 
 
(ix) EKL büroo juhataja Jaak Siinmaa avaldus töölepingu lõpetamiseks. 
 
EKL büroo juhataja Jaak Siinmaa esitas avalduse töölepingu lõpetamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Jaak Siinmaa avaldus tema ja Eesti Kennelliidu vahelise töölepingu 

lõpetamiseks alates 04.05.2012. Maksta välja seadusega ette nähtud töötasu ja 
kompensatsioonid.  

Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Edastada uue EKL näituste eeskirja projekt (lisa 3) EKL volinike 30.05.2012 

koosolekule. 
15.2. Isikuid ega koeri, kellel lasub FCI liikmes- või partnerriigis määratud näitusel osalemise 

keeld, ei või registreerida EKL ametlike ürituste kalenderplaani kantud üritustele. FCI-st 
laekunud ringkirjad taoliste nimekirjadega avaldatakse EKL kodulehel ning saadetakse 
laiali EKL liikmesorganisatsioonidele. 

15.3. 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) Reet Lint – 35 
EUR (1 päev); (ii) Astrid Lundava – 70 EUR (2 päeva); (iii) Maret Kärdi – 70 EUR (2 
päeva); (iv) Juta Haranen – 140 EUR (4 päeva); (v) Iren Naarits – 140 EUR (4 päeva). 

15.4. Kompenseerida 02.-03.06.2012 Stockholm (Rootsi) toimuva FCI kelgukoerte 
komisjonil osalemisega seotud reisi- ja majutuskulud kuni 480 EUR ulatuses ning maksta 
päevarahad. 

15.5. EKL juhatuse esimehel sõlmida rahvusvahelise näituse „Võitja 2012“ (Tallinn, 02.-
03.06.2012) korraldustoimkonna iga liikmega töövõtuleping lähtuvalt EKL juhatuse poolt 
heaks kiidetud näituse eelarvest. 
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15.6. Valida EKL uue tõuraamatumääruse väljatöötamise töörühm koosseisus  Astrid 
Lundava, Valentina Pikkov, Sulev Puumeister, Aire-Piret Pärn, Katrin Raie, Maris 
Siilmann. 

15.7. Valida EKL vaidlusasjade töörühm koosseisus Jekaterina Kantijevskaja, Astrid 
Lundava, Aire-Piret Pärn. 

15.8. Rahuldada ajavahemikus 15.03.-03.05.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 
(lisa 5). 

15.9. Rahuldada Jaak Siinmaa avaldus tema ja Eesti Kennelliidu vahelise töölepingu 
lõpetamiseks alates 04.05.2012. Maksta välja seadusega ette nähtud töötasu ja 
kompensatsioonid.  

 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        protokollija  


