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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          07.06.2012 nr. 13 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 21.00. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Sulev Puumeister, Maris 

Siilmann. 
Puudus: Jaana Aadamsoo. 
Külalised: Armand Danilson, Anna Demidova (Eesti Vene Toy Klubi), Kadi Kiima, Mare 

Kivirand (Eesti Vene Toy Klubi), Helle Kärdi, Marko Lepasaar (EKL 
näitusetoimkonna esimees), Alar Müürisepp (EKL volinike koosoleku juhataja), 
Aire-Piret Pärn, Joel Roos, Liina Vaher (EKL-RKK). 

 
PÄEVAKORD: 
1. Eesti Vene Toy Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
2. Kadi Kiima kaebus (jätkuv käsitlus). 
3. Helle Kärdi teabenõuded. 
4. Eesti Šoti Terjerite TÜ taotlus erinäituse ärajätmiseks. 
5. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
7. Tõustandardite tõlked. 
8. EKL-KKK taotlused: 

8.1. muudatuste tegemine FCI koolitusalade MMile saadetavasse Eesti võistkonda 
kvalifitseerumise statuuti; 
8.2. Agility MM meeskonna koostamise reeglite kinnitamine; 
8.3. FCI rahvusvahelise päästekoerte eksamite eeskiri (tõlge). 

9. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
10. EKL-HRMKK taotlus kulude kompenseerimiseks. 
11. EKL büroo töö korraldamisest. 
12. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
13. Eesti Hurtade Liidu taotlus kulude kompenseerimiseks. 
14. Olga Batassova ja Natalja Antsifereva taotlus aretuseriloa saamiseks küülikutaks EST-

00090/11 paaritamiseks kääbustaksiga RKF2681985. 
15. Marje Pruuli taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (lk) EST-00057/11 paaritamiseks 

chihuahuaga (pk) EST-00912/11. 
16. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
1. Eesti Vene Toy Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Vene Toy Klubi (reg. kood: 80341991; aadress: Õismäe tee 41-18, 

13514 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Eesti Vene Toy Klubi (reg. kood: 80341991; aadress: Õismäe tee 41-18, 13514 

Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
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2. Kadi Kiima kaebus (jätkuv käsitlus). 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate EKL-RKK-lt laekunud seisukohast (lisa 1). 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et EKL-RKK – olles kuulanud ära nii kohtuniku kui ringis töötanud 
mõlemad ringikorraldajad – jõudis otsusele, et ringikorraldaja ei suunanud ega mõjutanud 
kohtuniku tööd. Samuti on tulenevalt EKL näituste eeskirja punktist 15.1 kohtuniku poolt antud 
hinnang koos omistatud esildistega näitusel lõplik. 
 
Ettepanek: rahuldada Kadi Kiima kaebus Tallinnas 14.04.2012 rahvusvahelisel näitusel 

„Tallinna Võitja 2012“ toimunud intsidendi kohta. 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 5 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
2.1. Kadi Kiima kaebust mitte rahuldada, kuna selleks puudub alus. 
 
3. Helle Kärdi teabenõuded. 
 
(i) Helle Kärdi teabenõue seoses 15.04.2012 K. Kiima poolt esitatud kaebuse kautsjoni 
maksmisega. 
 
Toimus arutelu Helle Kärdi teabenõude üle (kaebuse esitamise hetkel kehtis veel EKL juhatuse 
otsusega nr 17, 28.02.2012 (protokoll nr 5) kehtestatud kautsjoninõue EKL juhatusele kaebuste 
esitamisel. Vastav kautsjoninõue tühistati alles EKL juhatuse otsusega nr 10.2., 19.04.2012 
(protokoll nr 11). EKL juhatus asus seisukohale, et kautsjoni nõudmine oma murega EKL 
juhatuse poole inimestelt on vastuolus praegu töötava EKL juhatuse põhimõtetega ning sellest 
tulenevalt kautsjonit ei kohaldatud. Vastuseks H. Kärdi poolt esitatud teabenõudele saadetakse 
väljavõte käesolevast protokollist. 
  
(ii) Helle Kärdi teabenõue seoses EKL juhatuse otsusega nr. 5.2., 06.04.2012 (protokoll nr 9). 
 
EKL juhatus nentis, et enne täieliku dokumentatsiooni laekumist K. Keremilt ei ole võimalik H. 
Kärdi teabenõudele vastata. Alles seejärel on selge, kas tegemist on EKL kuluga (lennukipiletitel 
puudus tagastamisvõimalus) või saab tekkinud kulud sisse nõuda. 
  
Ettepanek: paluda Kristin Keremil esitada EKL juhatusele oma 24.-25.03.2012 Moskva 

(Venemaa) lähetusega seonduv dokumentatsioon hiljemalt 14.06.2012. Jätkata teema 
käsitlemist juulis 2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) Helle Kärdi teabenõue seoses 15.04.2012 Tallinnas korraldatud rahvusvahelisel näitusel 
„Tallinna Võitja 2012“ toimkonna ja hinnanud kohtunike vahel toimunud intsidendiga. 
 
EKL juhatus nentis, et tegi oma 03.05.2012 koosolekul teemat puudutava otsuse heas usus, 
olemata tutvunud kirja sisuga, mida välja saata sooviti. Peale kirja ülevaatamist selgus, et taolist 
kirja ei ole võimalik välja saata ning alustuseks peab ära kuulama ka teise osapoole (kohtunikud 
hr. ja pr. Opara, Poola). 
 
Ettepanek: saata 15.04.2012 Tallinnas korraldatud rahvusvahelisel näitusel „Tallinna Võitja 

2012“ toimkonna ja hinnanud kohtunike vahel toimunud intsidendiga seoses 
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infopäringud Kristin Keremile, Krysztyna Oparale ning Janusz Oparale. Teema 
käsitlemine jätkub peale kõigi osapoolte selgitustega tutvumist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. EKL juhatus asus seisukohale, et kautsjoni nõudmine oma murega EKL juhatuse poole 

inimestelt on vastuolus praegu töötava EKL juhatuse põhimõtetega ning sellest tulenevalt 
kautsjonit ei kohaldatud. 

3.2. Paluda Kristin Keremil esitada EKL juhatusele oma 24.-25.03.2012 Moskva (Venemaa) 
lähetusega seonduv dokumentatsioon hiljemalt 14.06.2012. Jätkata teema käsitlemist juulis 
2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 

 3.3. Saata 15.04.2012 Tallinnas korraldatud rahvusvahelisel näitusel „Tallinna Võitja 2012“ 
toimkonna ja hinnanud kohtunike vahel toimunud intsidendiga seoses infopäringud Kristin 
Keremile, Krysztyna Oparale ning Janusz Oparale. Teema käsitlemine jätkub peale kõigi 
osapoolte selgitustega tutvumist. 

 
 
4. Eesti Šoti Terjerite TÜ taotlus erinäituse ärajätmiseks. 
 
Margareta Telliskivi andis ülevaate põhjustest, miks näitust soovitakse ära jätta (praeguse 
seisuga on garanteeritud kuni 16 koera registreerimine, mis ei võimaldaks tuua 
kasvatajakohtunikku mõnest kaugemast riigist, nagu siiani on traditsiooniks olnud; seetõttu on 
valida kas kutsuda mitte-kasvatajakohtunik või jätta näitus ära). 
 
Toimus arutelu Eesti Šoti Terjerite TÜ taotluse vormistuse üle. M. Telliskivi lubas edastada 
taotluse koos b-kaardi järgselt ühingu esindamise ainuõigust omava Viive Maraniku allkirjaga 
juhatuse koosolekule järgneva nädala alguses (algsel avaldusel on ainult ühingu 
näitusetoimkonna esimehe allkiri). 
  
Ettepanek: rahuldada Eesti Šoti Terjerite TÜ taotlus 29.07.2012 toimuma pidanud šoti terjerite 

erinäituse kustutamiseks EKL 2012. aasta näituste kalenderplaanist, eeldusel et laekub 
nõutava allkirjaga avaldus. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Eesti Šoti Terjerite TÜ taotlus 29.07.2012 toimuma pidanud šoti terjerite 

erinäituse kustutamiseks EKL 2012. aasta näituste kalenderplaanist, eeldusel et laekub 
nõutava allkirjaga avaldus. 

 
5. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Ettepanek: saata oktoobris 2012 Bukarestis (Rumeenia)  toimuvale FCI Euroopa sektsiooni 

koosolekule EKL esindajana Alar Müürisepp. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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5.1. Saata oktoobris 2012 Bukarestis (Rumeenia)  toimuvale FCI Euroopa sektsiooni koosolekule 
EKL esindajana Alar Müürisepp. 

 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL esindaja FCI karjakoerte komisjonis. 
 
Joel Roos andis lühiülevaate oma senisest tegevusest seoses karjatamiskatsete korraldamisega 
(koostöö Soome vastava ala koolitusega, Jaani talus korraldatakse karjaajamise koolituspäevi, 
loodud vajalikud treeningutingimused). 
 
Toimus arutelu karjatamise kui koolitusala edasisest võimalikust arengust Eestis (eeskirjade 
koostamine, EKL karjatamise allüksuse loomine jm). 
 
Ettepanek: kinnitada EKL esindajaks FCI karjakoerte komisjonis Joel Roos. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ toimkonna ettepanekud näituse 
korraldamiseks tehtud töö tasustamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ toimkonna ettepanekud 

isikute tasustamiseks (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 4 
  vastu – 1 
  erapooletu – 1 
 
 (iii) EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 02.-03.06.2012 Tallinnas toimunud rahvusvahelise näituse 
„Võitja 2012“ korraldamisest (korraldamisel märkimisväärseid probleeme ei esinenud, 
turvafirmaga tuleb rääkida nende töötajate käitumisest, üle pika aja oli Võitja-näitusel taas 
rühmavõitjaks Eestis sündinud ning elav koer, paar inimest kurtsid ringikorraldajate käitumise 
üle) ning tegi EKL juhatusele ettepaneku kinnitada näituste müügikohtade ning EKL näitusega 
samal platsil toimuvate eri/rühmanäituste ringi rendihinnad. 
 
Toimus arutelu protestide ja/või kaebuste esitamise korra järgimise ja vormistusele esitatavate 
nõuete üle. Nenditi, et ringikorraldaja ning kohtuniku kohta laekunud kirjalikke märkusi ei oleks 
võinud vastu võtta, kui ametlikke dokumente (märkimata on kaebuste adressaat, makstud ei ole 
näituste eeskirjaga ette nähtud kautsjon) ning EKL juhatuse esimees saadab näitusel hinnanud 
kohtunikule – kelle ringi tegevust märkused puudutasid – ka vastavasisulise vabanduse. 
  
Ettepanek: lisada EKL teenuste hinnakirja alljärgnevad read: (i) reklaamvoldik EKL poolt 

korraldatava rahvusvahelise näituse kataloogi vahel – 65 EUR; (ii) EKL poolt 
korraldataval kahepäevasel rahvusvahelisel näitusel müügikoht – 19 EUR/m2; (iii) EKL 
poolt korraldatava rahvusvahelise näitusega samal platsil asuv näitusering EKL 
liikmesorganisatsioonile – 110 EUR (ei sisalda ringiinventari renditasu). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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Ettepanek: moodustada 18.-19.08.2012 toimuva rahvusvahelise näituse „Balti Võitja 2012“ 
korraldustoimkond analoogselt 02.-03.06.2012 toimunud rahvusvahelise näituse „Võitja 
2012“ töökohtade ja –tasudega. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
 
(iv) EKL volinike 30.05.2012 koosolek. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate EKL volinike 30.05.2012 koosolekust (majandusaasta 
aruannet ei kinnitatud, kuna see vajab täpsemat lahtikirjutamist; S. Puumeister andis volinikele 
ülevaate EKL ruumide ventilatsiooniga seotud teemadest ning edasistest tegevusplaanidest). 
 
(v) FCI 2012. aasta SK MM-i Eesti meeskonna taotlus kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada FCI 2012. aasta SK MM-i Eesti meeskonna taotlus ning kompenseerida 

18.-20.05.2012 Salzburgis (Austria) toimunud SM MM-il osalemisega seotud  
majutuskulud lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 5.1.2., 02.12.2010 (protokoll nr 12). 
Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide alusel peale lähetusaruande 
esitamist. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(vi) Kristiine Uspenski taotlus 2012. aasta juuniorhändlerite MV-l osalemise kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: kompenseerida 18.-20.05.2012 Salzburgis (Austria) toimunud 2012. 

juuniorhändlerite MV-l osalemise kulud kuni 750 EUR ulatuses. Kompensatsioon 
makstakse väljao riginaalkuludokumentide alusel peale lähetusaruande esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) EKL näituste kalenderplaani kantud üritustel kuni 100 koera hindavad kohtunikud. 
 
EKL kalenderplaani kantud üritustel kuni 100 koera hindamisest kohtuniku poolt on teatanud 
alljärgnevad korraldustoimkonnad: 

- 02.-03.06.2012 rahvusvaheline näitus „Võitja 2012“ (korraldaja: EKL); 
- 02.06.2012 X rühma hurtade erinäitus (korraldaja: Eesti Hurtade Liit); 
- 02.06.2012 retriiverite erinäitus (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ). 

 
(viii) EKL kasutatavad domeenid. 
 
Ettepanek: pikendada alljärgnevate domeeninimede kasutamisaega: kennelliit.eu, 

eestikennelliit.ee, estoniankennelunion.ee, kennelunion.ee, kennelliit.com. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ix) EKL teenuste hinnakirja muutmine. 
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Toimus arutelu EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite kinnitamise hindade üle. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad muudatused EKL teenuste hinnakirjas: EST J CH/EST V 

CH/EST Vet CH tiitli vormistamine: a) roseti ja diplomiga 35 EUR (soodushind EKL 
liikmele 10 EUR), b) diplomiga 20 EUR (soodushind EKL liikmele 10 EUR). Otsus jõustub 
alates 01.07.2012. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
(x) EKL revisjonikomisjoni ettepanekud. 
 
Ettepanek: viia EKL 2011. aasta majandusaasta aruanne kooskõlasse EKL revisjonikomisjoni 

poolt tehtud ettepanekutega (lisa 3). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xi) ajavahemikus 03.05.-07.06.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 03.05.-07.06.2012 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisa 4). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 Otsustati: 
6.1. Kinnitada EKL esindajaks FCI karjakoerte komisjonis Joel Roos. 
6.2. Kinnitada rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2012“ toimkonna ettepanekud isikute 

tasustamiseks (lisa 2). 
6.3. Lisada EKL teenuste hinnakirja alljärgnevad read: (i) reklaamvoldik EKL poolt korraldatava 

rahvusvahelise näituse kataloogi vahel – 65 EUR; (ii) EKL poolt korraldataval kahepäevasel 
rahvusvahelisel näitusel müügikoht – 19 EUR/m2; (iii) EKL poolt korraldatava 
rahvusvahelise näitusega samal platsil asuv näitusering EKL liikmesorganisatsioonile – 110 
EUR (ei sisalda ringiinventari renditasu). 

6.4. Moodustada 18.-19.08.2012 toimuva rahvusvahelise näituse „Balti Võitja 2012“ 
korraldustoimkond analoogselt 02.-03.06.2012 toimunud rahvusvahelise näituse „Võitja 
2012“ töökohtade ja –tasudega. 

6.5. Rahuldada FCI 2012. aasta SK MM-i Eesti meeskonna taotlus ning kompenseerida 18.-
20.05.2012 Salzburgis (Austria) toimunud SM MM-il osalemisega seotud  majutuskulud 
lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 5.1.2., 02.12.2010 (protokoll nr 12). Kompensatsioon 
makstakse välja originaalkuludokumentide alusel peale lähetusaruande esitamist. 

6.6. Kompenseerida 18.-20.05.2012 Salzburgis (Austria) toimunud 2012. juuniorhändlerite MV-l 
osalemise kulud kuni 750 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse väljao 
riginaalkuludokumentide alusel peale lähetusaruande esitamist. 

6.7. Pikendada alljärgnevate domeeninimede kasutamisaega: kennelliit.eu, eestikennelliit.ee, 
estoniankennelunion.ee, kennelunion.ee, kennelliit.com. 

6.8. Kinnitada alljärgnevad muudatused EKL teenuste hinnakirjas: EST J CH/EST V CH/EST 
Vet CH tiitli vormistamine: a) roseti ja diplomiga 35 EUR (soodushind EKL liikmele 10 
EUR), b) diplomiga 20 EUR (soodushind EKL liikmele 10 EUR).  
6.8.1. Otsus jõustub alates 01.07.2012. 

6.9. Viia EKL 2011. aasta majandusaasta aruanne kooskõlasse EKL revisjonikomisjoni poolt 
tehtud ettepanekutega (lisa 3). 

6.10. Rahuldada ajavahemikus 03.05.-07.06.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 
(lisa 4). 
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7. Tõustandardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: inglise hurt (158), iiri hundikoer (160), 

whippet (162), hirvekoer (164), araabia hurt – sloughi (188), vene hurt – barsoi (193), 
itaalia väikehurt (200), ungari hurt (240), poola hurt (333), vene kääbuskoer (352), 
praha rotipüüdja. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: inglise hurt (158), iiri hundikoer (160), 

whippet (162), hirvekoer (164), araabia hurt – sloughi (188), vene hurt – barsoi (193), itaalia 
väikehurt (200), ungari hurt (240), poola hurt (333), vene kääbuskoer (352), praha rotipüüdja. 

 
8. EKL-KKK taotlused. 
 
8.1. muudatuste tegemine FCI koolitusalade MM-ile saadetavasse Eesti võistkonda 

kvalifitseerumise statuuti. 
 

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnev muudatus FCI koolitusalade 
MM-ile saadetavasse Eesti meeskona kvalifitseerumise statuuti:“ 2. 
Sõnakuulelikkuskoolituse (Obedience) MM. 2.1. Eesti Kennelliit saadab Eesti esindajatena 
FCI sõnakuulelikkuskoolituse MMile kuni 6 võistluspaari (koer ja koerajuht), tasub nende 
osalemistasud ning hüvitab muud kulud vastavalt EKL Juhatuse otsusele. Lubatud on saata 
ka kuni 2 varupaari, kelle osalemise- ja sõidukulusid EKL ei hüvita.  2.2. Meeskonda 
kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) peavad olema täitnud järgmised 
eeltingimused: 2.2.1. omama kahe MMi vahele jääval perioodil EKL-KKK poolt 
kinnitatud punktivõistlustelt vähemalt kolme tulemust EVÕI klassist, millest vähemalt 
kaks tulemust peavad olema I järgule ning üks tulemus võib olla II järgule; 2.2.2. eelistatud 
on kolme I järku omavad võistluspaarid. Võrdsete tulemuste korral on eelistatud MMile 
registreerimise algustähtajale eelnenud Sõnakuulelikkuse Eesti Meistrivõistlustel (SK EMV) 
parema tulemuse saanud võistluspaar. Kui SK EMV tulemuste alusel on endiselt võrdsete 
tulemustega võistluspaare, on eelistatud punktivõistlustelt suurima punktide kogusumma 
saanud võistluspaar; 2.2.3. koerajuht peab olema kas EKL või selle liikmesorganisatsiooni 
liige; 2.2.4. koerajuht peab olema elanud Eestis alaliselt vähemalt aasta; 2.2.5. kandideeriv 
koer peab olema registreeritud EKL tõuraamatusse. 2.3. Meeskonda kandideerivad 
võistluspaarid esitab EKL Juhatusele kinnitamiseks EKL-KKK.” Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest.  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
8.2. Agility MM meeskonna koostamise reeglite kinnitamine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI agility MM-i meeskonna koostamise 

reeglid (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
8.3. FCI rahvusvahelise päästekoerte eksamite eeskiri (tõlge). 
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Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI rahvusvahelise päästekoerte 

eksamite eeskiri (tõlge). Paluda EKL-KKK-l märkida eeskirja juurde eeskirja tõlkija 
nimi. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnev muudatus FCI koolitusalade MM-ile 

saadetavasse Eesti meeskona kvalifitseerumise statuuti:“ 2. Sõnakuulelikkuskoolituse 
(Obedience) MM. 2.1. Eesti Kennelliit saadab Eesti esindajatena FCI sõnakuulelikkuskoolituse 
MMile kuni 6 võistluspaari (koer ja koerajuht), tasub nende osalemistasud ning hüvitab muud 
kulud vastavalt EKL Juhatuse otsusele. Lubatud on saata ka kuni 2 varupaari, kelle osalemise- 
ja sõidukulusid EKL ei hüvita.  2.2. Meeskonda kandideerivad võistluspaarid (koer ja 
koerajuht) peavad olema täitnud järgmised eeltingimused: 2.2.1. omama kahe MMi vahele 
jääval perioodil EKL-KKK poolt kinnitatud punktivõistlustelt vähemalt kolme tulemust EVÕI 
klassist, millest vähemalt kaks tulemust peavad olema I järgule ning üks tulemus võib olla II 
järgule; 2.2.2. eelistatud on kolme I järku omavad võistluspaarid. Võrdsete tulemuste korral on 
eelistatud MMile registreerimise algustähtajale eelnenud Sõnakuulelikkuse Eesti 
Meistrivõistlustel (SK EMV) parema tulemuse saanud võistluspaar. Kui SK EMV tulemuste 
alusel on endiselt võrdsete tulemustega võistluspaare, on eelistatud punktivõistlustelt suurima 
punktide kogusumma saanud võistluspaar; 2.2.3. koerajuht peab olema kas EKL või selle 
liikmesorganisatsiooni liige; 2.2.4. koerajuht peab olema elanud Eestis alaliselt vähemalt 
aasta; 2.2.5. kandideeriv koer peab olema registreeritud EKL tõuraamatusse. 2.3. Meeskonda 
kandideerivad võistluspaarid esitab EKL Juhatusele kinnitamiseks EKL-KKK.” Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

8.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI agility MM-i meeskonna koostamise 
reeglid (lisa 2). 

8.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI rahvusvahelise päästekoerte eksamite 
eeskiri (tõlge). Paluda EKL-KKK-l märkida eeskirja juurde eeskirja tõlkija nimi. 

 
9. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
 
Toimus arutelu EKL teadusnõukogu ja Eesti Chihuahua Klubi ettepaneku üle lähtuda 
tõuvariatsioonide ristandaretuses FCI ringkirjast 4/2012 ning mitte kohaldada sellele aretuseriloa 
taotlemisele esitatavaid nõudeid. 
 
EKL juhatus nentis, et taoline otsus oleks vastuolus EKL tõuraamatumäärusega ning 
vastavasisulise punkti saab sisse kirjutada EKL uude tõuraamatumäärusesse või vastava tõu 
aretuserinõuetesse. 
 
Ettepanek: tõlkida FCI ringkiri nr 4/2012 „Tõud ja tõuvariatsioonid: ristandaretus“  ning 

avaldada see EKL kodulehel ja ajakirjas „Koer“. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Tõlkida FCI ringkiri nr 4/2012 „Tõud ja tõuvariatsioonid: ristandaretus“  ning avaldada see 

EKL kodulehel ja ajakirjas „Koer“. 
 
10. EKL-HRMKK taotlus kulude kompenseerimiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kompenseerida 08.-10.06.2012 Gödöllös 

(Ungari) toimuvale FCI 2012. aasta hurtade maastikujooksu EM-ile vaatlejana sõitnud 
Katrin Raie sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad kuni 755 EUR ulatuses. 
Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide alusel peale lähetusaruande 
esitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kompenseerida 08.-10.06.2012 Gödöllös (Ungari) 

toimuvale FCI 2012. aasta hurtade maastikujooksu EM-ile vaatlejana sõitnud Katrin Raie 
sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad kuni 755 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse 
välja originaalkuludokumentide alusel peale lähetusaruande esitamist. 

 
11. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
Toimus arutelu EKL büroo töö üle: 

- kõik registrikannetega seotud tööd, mille tähtaeg on ajavahemikus 18.06.-03.07.2012 
tehakse valmis hiljemalt 15.06.2012; 

- tulevikus pöörata enam tähelepanu liikmemaksu lõppemisest teavitavate kirjade 
õigeaegsele ja korrektsele väljasaatmisele; 

- EKL büroo dokumendihaldus muudetakse võimalikult elektrooniliste kataloogide 
põhiseks, seejärel otsustatakse, kas ja millist dokumendihalduseprogrammi oleks vaja 
soetada; 

-  EKL arhiivis olevad riiulid tuleb asendada korrektsete arhiivikappide süsteemiga; 
- Siili tn. keldriruumide sisu tuleb üle vaadata, seal hoiustatavad vaibad tuleb tagastada 

omanikule (PKKK); 
- käimasolevale büroo juhi konkursile on laekunud ca 50 taotlust; 
- kiiremas korras on vaja korrastada ametijuhendid ning sisekorraeeskirjad arvestades uue 

näituste sekretäri töökoha loomisega. 
-  

Ettepanek: Export Pedigree väljastatakse 3 tööpäeva jooksul peale kogu väljastamiseks vajaliku 
dokumentatsiooni laekumist EKL büroosse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Export Pedigree väljastatakse 3 tööpäeva jooksul peale kogu väljastamiseks vajaliku 

dokumentatsiooni laekumist EKL büroosse. 
 
12. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Ettepanek: seoses pistelise kontrolli käigus avastatud ebatäpsustega peatada kõik koeraga EST-

00143/12 seotud registritoimingud. Volitada EKL vaidlusasjade töörühm üle vaatama 
10.11.2011 sündinud kaukaasia lambakoera pesakonda (kasvataja: Gennadi Mihelson) – 
koordinaator Aire-Piret Pärn. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 1 
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  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Seoses pistelise kontrolli käigus avastatud ebatäpsustega peatada kõik koeraga EST-

00143/12 seotud registritoimingud.  
12.2. Volitada EKL vaidlusasjade töörühm üle vaatama 10.11.2011 sündinud kaukaasia 

lambakoera pesakonda (kasvataja: Gennadi Mihelson) – koordinaator Aire-Piret Pärn. 
 
13. Eesti Hurtade Liidu taotlus kulude kompenseerimiseks. 
 
Toimus arutelu Eesti Hurtade Liidu taotluse üle. Nenditi, et raha läheks EKL-HRMKK-le ette 
nähtud eelarverealt ning seega on vaja antud allüksuse eelnevat kinnitust taotlusele. 
 
Ettepanek: edastada Eesti Hurtade Liidu taotlus 08.-10.06.2012 Gödöllös (Ungari) toimuvate 

FCI 2012. aasta hurtade maastikujooksu EM-i Eesti meeskonna osalemiskulude 
kompenseerimiseks kinnitamiseks EKL-HRMKK-le.  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Nenditi, et on ilmne vajadus selgelt ja üheselt mõistetavate meeskonna koostamise kriteeriumite 
väljatöötamiseks (analoogselt koolitusalade vastavate eeskirjadega). 
 
Ettepanek: Eesti Hurtade Liidul  töötada välja ning esitada EKL juhatusele kinnitamiseks FCI 

hurtade maastikujooksu EM-i Eesti meeskonna koostamise reeglistik hiljemalt 1. 
septembriks 2012. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Edastada Eesti Hurtade Liidu taotlus 08.-10.06.2012 Gödöllös (Ungari) toimuvate FCI 

2012. aasta hurtade maastikujooksu EM-i Eesti meeskonna osalemiskulude 
kompenseerimiseks kinnitamiseks EKL-HRMKK-le.  

13.2. Eesti Hurtade Liidul  töötada välja ning esitada EKL juhatusele kinnitamiseks FCI hurtade 
maastikujooksu EM-i Eesti meeskonna koostamise reeglistik hiljemalt 1. septembriks 2012. 

 
14. Olga Batassova ja Natalja Antsifereva taotlus aretuseriloa saamiseks küülikutaks EST-
00090/11 paaritamiseks kääbustaksiga RKF2681985. 
 
Ettepanek: rahuldada Olga Batassova ja Natalja Antsifereva taotlus ning anda aretuseriluba 

küülikutaks EST-00090/11 paaritamiseks kääbustaksiga RKF2681985. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada Olga Batassova ja Natalja Antsifereva taotlus ning anda aretuseriluba 

küülikutaks EST-00090/11 paaritamiseks kääbustaksiga RKF2681985. 
 
15. Marje Pruuli taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (lk) EST-00057/11 
paaritamiseks chihuahuaga (pk) EST-00912/11. 
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Ettepanek: rahuldada Marje Pruuli taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (lk) EST-
00057/11 paaritamiseks chihuahuaga (pk) EST-00912/11. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Rahuldada Marje Pruuli taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (lk) EST-00057/11 

paaritamiseks chihuahuaga (pk) EST-00912/11. 
 
16. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 04.05.2013 

mastifite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Mastifite TÜ). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 12.-

13.04.2014 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja EKL); (ii) 31.05.-01.06.2014 
rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja EKL). Jätkata augustis 2014. korraldatava 
rahvusvahelise näituse kuupäevade arutelu juulis 2012 toimkuval EKL juhatuse 
koosolekul. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
16.1. Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 04.05.2013 mastifite 

erinäitus, Harju mk (korraldaja: Mastifite TÜ). 
16.2. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 12.-13.04.2014 

rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja EKL); (ii) 31.05.-01.06.2014 rahvusvaheline 
näitus, Tallinn (korraldaja EKL). Jätkata augustis 2014. korraldatava rahvusvahelise näituse 
kuupäevade arutelu juulis 2012 toimkuval EKL juhatuse koosolekul. 

 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


