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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          06.09.2012 nr. 16 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 21.45. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Sulev 

Puumeister, Maris Siilmann. 
Külalised: Lea Aljas (EKL näituste sekretär), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna 

esimees), Siret Lepasaar (EKL-RKK), Alar Müürisepp (EKL volinike 
koosoleku juhataja), Janne Orro-Taruste (EKL aretustoimkond, Eesti Jack 
Russell’i Terjerite TÜ), Aire-Piret Pärn (EKL vaidlusasjade töörühm), Mari-
Ann Rehk (Eesti Takside TÜ), Alvar Ristikivi (Eesti Rottweileriühing), Liina 
Ristikivi (Eesti Rottweileriühing), Ele Rõigas (EKL büroo juhataja). 

 
PÄEVAKORD: 

A. EKL juhatuse 06.09.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Rottweileriühingu vastulause. 
2. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
3. Eesti Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete kinnitamiseks. 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
5. Eesti Dobermanniühingu taotlus dobermannidele EST V CH tiitli kinnitamiseks 

tunnustatud töökatsete nimekirja täiendamiseks (jätkuv käsitlus). 
6. Maarja Maraniku avaldus. 
7. Rita Soomanni avaldus. 
8. Eesti Valgete Lambakoerte Ühingu taotlus šveitsi valgete lambakoerte aretusernõuete 

kinnitamiseks. 
9. Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus jack russelli terjerite aretusernõuete 

kinnitamiseks. 
10. Ruth Orro taotlus aretuseriloa saamiseks küülikutaks EST-01235/09 paaritamiseks 

kääbustaksiga EST-02589/10. 
11. Svetlana Kornejenko taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-03435/10 

paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-00421/11. 
12. Mirra Teppori taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) LŠVK-0467/10 

chihuahuaga (lk). 
13. EKL näituste eeskirja täiendused. 
14. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
15. Eesti Foksterjerite TÜ taotlus näituse toimumiskuupäeva muutmiseks. 
16. Eesti Retriiverite TÜ taotlused retriiverite tõukatsete ja tõuomaste tasemekatsete 

korraldamiseks. 
17. Tõustandardite tõlked. 
18. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
19. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
20. EKL büroo töö korraldamisest. 
21. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 
 
A. EKL juhatuse 06.09.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
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Ettepanek: lisada EKL juhatuse 06.09.2012 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 
Eesti Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete kinnitamiseks; (ii) EKL-KKK taotlus 
rahvusvahelise SK võistluse kuupäeva kinnitamiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 06.09.2012 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Eesti 

Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete kinnitamiseks; (ii) EKL-KKK taotlus 
rahvusvahelise SK võistluse kuupäeva kinnitamiseks. 

 
1. Eesti Rottweileriühingu vastulause. 
 
Alvar Ristikivi ja Liina Ristikivi esitasid vastulause EKL juhatuse otsusele, millega Eesti 
Rottweileriühingu taotlust 2013. aastal erinäituse korraldamiseks ei rahuldatud (EKL juhatus 
leidis, et ühing on oma 2012. aasta septembrikuise erinäituse korraldamisse suhtunud 
hooletult). A. ja L. Ristikivi teavitasid EKL juhatust, et taotlus 2012. aasta septembrikuise 
erinäituse ärajätmiseks esitati koheselt peale seda, kui selgus, et samal kuupäeval toimub 
Soomes rottweilerite peaerinäitus. 
 
Toimus arutelu. EKL juhatus nentis, et taotlus 09.09.2012 erinäituse ärajätmiseks saadeti alles 
06.07.2012 peale seda, kui EKL büroo oli Eesti Rottweileriühingule vastavateemalise päringu 
saatnud (näitusele registreerimine ei olnud sel hetkel veel avatud). Lähtuvalt antud näituse 
taotlemisel esitatud avaldusest pidi näitusele registreerimine algama aga juba kolm kuud enne 
ürituse toimumist.  
  
Ettepanek: Eesti Rottweileriühingu vastulauset EKL juhatuse otsuse nr 17.2., 12.07.2012 

(protokoll nr 14) kohta mitte rahuldada. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
1.1. Eesti Rottweileriühingu vastulauset EKL juhatuse otsuse nr 17.2., 12.07.2012 (protokoll 

nr 14) kohta mitte rahuldada. 
 
2. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) siberi huskyde erinäitus Tallinnas, 19.08.2012 (vaatleja: Sulev Puumeister). 
 
Sulev Puumeister andis ülevaate 19.08.2012 Tallinnas toimunud siberi huskyde erinäituse 
vaatleja aruandest (korralduses esines väikesi eksimusi, kuid üldmulje näitusest oli väga hea. 
Eelnevast tulenevalt soovitas EKL juhatusel rahuldada Eesti Siberi Husky TÜ taotlus 2013. 
aastal erinäituse korraldamiseks). 
  
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 05.05.2013 

siberi huskyde erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Siberi Huskyde TÜ). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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(ii) rahvusvahelised näitused Pärnus, 04.08.2012 ja 05.08.2012. 
 
Viljar Krohv andis ülevaate 04.08.2012 ja 05.08.2012 Pärnus toimunud rahvusvaheliste 
näituste vaatleja aruannetest (lisad 1-2). Nentis, et üldjoontes oli näitus korraldatud väga hästi. 
Puudusi esines mõlemal päeval näituse toitlustaja töös ning näitusetulemuste kättesaadavuses, 
laupäeval ka rosettide osas (pühapäevaseks näituseks oli olukord paranenud). Erilist 
äramärkimist leidis parkimise väga hea korraldamine. 
 
Otsustati: 
2.1. Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 05.05.2013 siberi 

huskyde erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Siberi Huskyde TÜ). 
 
3. Eesti Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete kinnitamiseks. 
 
Toimus arutelu Eesti Takside TÜ taotluse üle (silmauuringute nõuet käsitlev info ei ole 
aretuseeskirjas viidud vastavusse eriloataotlusesse märgituga; soov keelustada 
tõuvariatsioonide vaheline ristamine on vastuolus FCI ringkirjaga nr 4/2012; märkimata on 
jäetud matadoorisaste probleem ning seljaprobleemid). 
  
Ettepanek: Eesti Takside TÜ-l parandada takside aretuseeskirjas leiduvad tehnilised vead 

(silmauuringu tulemused). Edastada Eesti Takside TÜ taotlus taksidele 
aretuserinõuete kehtestamiseks EKL volinike koosolekule kinnitamiseks. Teha EKL 
volinike koosolekule ettepanek kinnitada takside aretuserinõuded kolmeks aastaks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Eesti Takside TÜ-l parandada takside aretuseeskirjas leiduvad tehnilised vead 

(silmauuringu tulemused).  
3.2. Edastada Eesti Takside TÜ taotlus taksidele aretuserinõuete kehtestamiseks EKL volinike 

koosolekule kinnitamiseks.  
3.2.1. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek kinnitada takside aretuserinõuded 

kolmeks aastaks. 
 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) rahvusvaheline näitus „Balti Võitja 2012“ Tallinnas, 18.-19.08.2012. 
 
Marko Lepasaar andis ülevaate 18.-19.08.2012  Tallinnas toimunud rahvusvahelisest näitusest 
„Balti Võitja 2012“ (esialgne tulem 38 552 EUR; osales 2 300 koera; näitus toimus üldiselt 
sujuvalt, kuid teise päeva lõppvõistluste korraldamist häiris oluliselt pidev vihm; positiivset 
tagasisidet leidis uus BIS-ringi kujundus). 
 
Toimus arutelu näituse üle. Nenditi, et edaspidi tuleb erilist tähelepanu pöörata staadioni 
tartaanile autode sissepääsu keelu järgimisele ning tõugude järjestusele RÜP/BIS 
kvalifitseerunud koerte nimekirjas. Samuti peaksid näitusetoimkonnad hakkama tegema 
tõhusamat koostööd näituse osalemistasu maksmata jätnud isikute nimekirjade koostamisel 
(võlgnike nimekirjas isikud ei peaks saama osaleda ühelgi EKL kalenderplaani kantud 
näitusel). 
 
(ii) Jõulushow Tallinnas, 01.12.2012. 
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Marko Lepasaar andis lühiülevaate 01.12.2012 toimuva Jõulushow ettevalmistustest 
(koostamisel on kohtunike nimekiri, reklaam avaldatakse nädala jooksul). 
 
(iii) EKL poolt 2013. aastal korraldatavad näitused. 
 
Nenditi, et vaja on kokku leppida EKL näitusetoimkonna edasise koosseisu ja tegevuse osas. 
Sellest tulenevalt toimub EKL juhatuse ja EKL näitusetoimkonna ühiskoosolek 12.09.2012 
algusega kell 17.00 EKL ruumides. 
 
5. Eesti Dobermanniühingu taotlus dobermannidele EST V CH tiitli kinnitamiseks 
tunnustatud töökatsete nimekirja täiendamiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Dobermanniühingu taotlus ning lisada dobermannidele EST V 

CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja alljärgnevad töökatsed: IPO-
V, IPO-ZTP, FH, IPO-FH. Edastada otsus kinnitamises EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada Eesti Dobermanniühingu taotlus ning lisada dobermannidele EST V CH tiitli 

kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja alljärgnevad töökatsed: IPO-V, IPO-ZTP, 
FH, IPO-FH.  

5.2. Edastada otsus kinnitamises EKL volinike koosolekule. 
 
6. Maarja Maraniku avaldus. 
 
Toimus arutelu Maarja Maraniku avalduse üle EFC (Episodic Falling Syndrome) DNA-
uuringu aretuses kasutatavatele cavalier king charles spanjelitele kohustuslikuks muutmiseks 
ning haigete koerte esivanemate järglaste kandmiseks MA-registrisse. Nenditi, et enne lõpliku 
otsuse langetamist on vajalik saada Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ kirjalik 
seisukoht antud küsimuses ning otsustati suunata avalduses toodud koera vanemad EFS osas 
DNA-testile. 
 
Ettepanek: edastada Maarja Maraniku avaldus Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ-le 

ning paluda nendepoolseid kommentaare 01. oktoobriks 2012. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: saata M. Maraniku avalduses toodud koera vanemad DNA-testile EFS (Episodic 

Falling Syndrome) osas (tähtaeg: 01.11.2012; koordinaator: Janne Orro). Testi kulud 
kannavad koerte omanikud. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Edastada Maarja Maraniku avaldus Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ-le ning 

paluda nendepoolseid kommentaare 01. oktoobriks 2012. 



EKL juhatuse protokoll nr 16, 06.09.2012 

 5 

6.2. Saata M. Maraniku avalduses toodud koera vanemad DNA-testile EFS (Episodic Falling 
Syndrome) osas (tähtaeg: 01.11.2012; koordinaator: Janne Orro). Testi kulud kannavad 
koerte omanikud. 

 
7. Rita Soomanni avaldus. 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et enne otsuse langetamist on vajalik ära kuulata avaldajapoolsed 
selgitused. 
 
Ettepanek: jätkata avalduse käsitlemist oktoobris 2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 

Paluda avaldajal antud koosolekul osaleda. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Jätkata avalduse käsitlemist oktoobris 2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. Paluda 

avaldajal antud koosolekul osaleda. 
 
8. Eesti Valgete Lambakoerte Ühingu taotlus šveitsi valgete lambakoerte aretusernõuete 
kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Valgete Lambakoerte Ühingu taotlus ning edastada šveitsi 

valgete lambakoerte aretuserinõuded kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada Eesti Valgete Lambakoerte Ühingu taotlus ning edastada šveitsi valgete 

lambakoerte aretuserinõuded kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
9. Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus jack russelli terjerite aretusernõuete 
kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus ning edastada jack russelli 

terjerite aretuserinõuded kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus ning edastada jack russelli terjerite 

aretuserinõuded kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
10. Ruth Orro taotlus aretuseriloa saamiseks küülikutaks EST-01235/09 paaritamiseks 
kääbustaksiga EST-02589/10. 
 
Ettepanek: rahuldada Ruth Orro taotlus ning anda aretuseriluba küülikutaksi EST-01235/09 

paaritamiseks kääbustaksiga EST-02589/10. 
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Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Ruth Orro taotlus ning anda aretuseriluba küülikutaksi EST-01235/09 

paaritamiseks kääbustaksiga EST-02589/10. 
 
11. Svetlana Kornejenko taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-03435/10 
paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-00421/11. 
 
Ettepanek: rahuldada Svetlana Kornejenko taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) 

EST-03435/10 paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-00421/11. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 7 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
11.1. Mitte rahuldada Svetlana Kornejenko taotlust aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) 

EST-03435/10 paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-00421/11. 
Otsuse motiveering: chihuahua (pk) EST-03435/10 põlveuuringu tulemus on 3/1. 
 
12. Mirra Teppori taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) LŠVK-0467/10 
chihuahuaga (lk). 
 
Ettepanek: rahuldada Mirra Teppori taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) LŠVK-

0467/10 paaritamiseks chihuahuaga (lk). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Mirra Teppori taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) LŠVK-0467/10 

paaritamiseks chihuahuaga (lk). 
 
13. EKL näituste eeskirja täiendused. 
 
Toimus arutelu EKL näituste eeskirja võimalike muudatuste ja täienduste üle. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanek viia EKL näituste eeskirja (kehtiv alates 

01.01.2013) sisse  alljärgnevad täiendused ja parandused: (i) muuta punkt 5.3. 
sõnastust peale mida kõlab punkt alljärgnevalt „Näitusel ei tohi osaleda haiged, 
lonkavad, munandi atroofiaga, nähtavalt tiined või imetavad koerad ning kastreeritud 
isased koerad“; (ii) lisada punkti 5.5. alljärgnev tekst „alates 01.01.2012 sündinud 
kupeeritud saba ja/või kõrvadega koera näitusele registreerimise dokumentidele tuleb 
lisada koera sünniriigi FCI poolt tunnustatud kennelliidu väljastatud tõend, et koera 
esmasel registreerimismaal on koera sündimise ajal olnud kupeerimine seadusega 
lubatud. Juhul kui vastavat dokumenti ei esitata koos registreerimisdokumentidega või 
näitusetoimkonna nõudmisel, on näituse korraldajal õigus kupeeritud koer näituselt 
kõrvaldada. Juhul kui antud koer on juba hinnatud, tühistatakse tema tulemused sellel 
näitusel. Registreerimistasu ei tagastata“; (iii) muuta p 13.10.2. sõnastust peale mida 
kõlab antud punkt alljärgnevalt „kohtunik ei hindaks päevas üle 80 koera (v.a. force 
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majeure puhul, kui kohtunik ei tule hindama ootamatu haigestumise, 
ilmastikutingmimuse vm taolise tõttu)“. 
 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
 13.1. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek viia EKL näituste eeskirja (kehtiv alates 

01.01.2013) sisse alljärgnevad täiendused ja parandused:  
13.1.1. muuta punkt 5.3. sõnastust peale mida kõlab punkt alljärgnevalt „Näitusel ei tohi 

osaleda haiged, lonkavad, munandi atroofiaga, nähtavalt tiined või imetavad koerad 
ning kastreeritud isased koerad“;  

13.1.2. lisada punkti 5.5. alljärgnev tekst „alates 01.01.2012 sündinud kupeeritud saba 
ja/või kõrvadega koera näitusele registreerimise dokumentidele tuleb lisada koera 
sünniriigi FCI poolt tunnustatud kennelliidu väljastatud tõend, et koera esmasel 
registreerimismaal on koera sündimise ajal olnud kupeerimine seadusega lubatud. 
Juhul kui vastavat dokumenti ei esitata koos registreerimisdokumentidega või 
näitusetoimkonna nõudmisel, on näituse korraldajal õigus kupeeritud koer näituselt 
kõrvaldada. Juhul kui antud koer on juba hinnatud, tühistatakse tema tulemused sellel 
näitusel. Registreerimistasu ei tagastata“;  

13.1.3. muuta p 13.10.2. sõnastust peale mida kõlab antud punkt alljärgnevalt „kohtunik ei 
hindaks päevas üle 80 koera (v.a. force majeure puhul, kui kohtunik ei tule hindama 
ootamatu haigestumise, ilmastikutingmimuse vm taolise tõttu)“. 
 

14. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

01.06.2013 setterite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi); (ii) 
01.06.2013 X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
14.1. Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

14.1.1. 01.06.2013 setterite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi); 
14.1.2. 01.06.2013 X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit). 

 
15. Eesti Foksterjerite TÜ taotlus näituse toimumiskuupäeva muutmiseks. 
 
Ettepanek: paluda Eesti Foksterjerite TÜ-l esitada taotlus näitusetaotluste blanketil. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
15.1. Paluda Eesti Foksterjerite TÜ-l esitada taotlus näitusetaotluste blanketil. 
 
16. Eesti Retriiverite TÜ taotlused retriiverite tõukatsete ja tõuomaste tasemekatsete 
korraldamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlused ning kinnitada retriiverite tõukatsete, 
tõuketsete dummyga ja tõuomaste tasemekatsete korraldamise ametlikeks 
kuupäevadeks 15.-16.09.2012 ning 06.-07.10.2012. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
16.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlused ning kinnitada retriiverite tõukatsete, 

tõuketsete dummyga ja tõuomaste tasemekatsete korraldamise ametlikeks kuupäevadeks 
15.-16.09.2012 ning 06.-07.10.2012. 

 
17. Tõustandardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad tõustandardite tõlked: billy, gascogne’i hagijas, 

gascogne’i suur sinine hagijas, gascogne´i väike sinine hagijas, gascogne’i sinine 
grifoon, gascogne’i sinine basset, poitevin, prantsuse kolmevärviline hagijas, 
prantsuse must-valge hagijas, suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas, suur anglo-
prantsuse kolmevärviline hagijas, suur anglo-prantsuse must-valge hagijas, suur 
anglo-prantsuse oranž-valge hagijas, verekoer, hamiltoni hagijas, istra lühikarvaline 
hagijas, istra karmikarvaline hagijas, inglise rebasehagijas, hispaania hagijas, hygeni 
hagijas, haldeni hagijas, harjer, ariege’i hagijas, arteesia hagijas, bretooni liivakarva 
basset, bretooni liivakarva grifoon, barak, basset hound, dunker, beagle harjer, 
ameerika rebasehagijas, anglo-prantsuse väike hagijas. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
17.1. Kinnitada alljärgnevad tõustandardite tõlked: billy, gascogne’i hagijas, gascogne’i suur 

sinine hagijas, gascogne´i väike sinine hagijas, gascogne’i sinine grifoon, gascogne’i 
sinine basset, poitevin, prantsuse kolmevärviline hagijas, prantsuse must-valge hagijas, 
suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas, suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas, 
suur anglo-prantsuse must-valge hagijas, suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas, 
verekoer, hamiltoni hagijas, istra lühikarvaline hagijas, istra karmikarvaline hagijas, 
inglise rebasehagijas, hispaania hagijas, hygeni hagijas, haldeni hagijas, harjer, ariege’i 
hagijas, arteesia hagijas, bretooni liivakarva basset, bretooni liivakarva grifoon, barak, 
basset hound, dunker, beagle harjer, ameerika rebasehagijas, anglo-prantsuse väike 
hagijas. 

 
18. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) EKL-KKK eestseisuse taotlus Koerteklubi „Articusele“ määratud rahvusvaheliste 
koolitusalade eksamite/võistluste keelu kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-KKK eestseisuse otsus määrata Koerteklubi „Articusele“ kahe 

aastase katseajaga kaheaastane keeld rahvusvaheliste koolitusalade 
eksamite/võistluste korraldamiseks. Otsus jõustub alates 06.09.2012. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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(ii) Eesti Šnautserite Klubi taotlus näitustel osalemise keelu määramiseks S. Moiseevale. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlus ning määrata seoses koera julma 

kohtlemisega üheaastane näitusekeeld S. Moiseevale (elukoht: pr. Mira 16-51, 
Krasnokamsk, Venemaa; koer: suuršnautser RKF1921654). Otsus jõustub alates 
06.09.2012). Teavitada otsusest RKF-i. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Astrid Lundava ja Aire-Piret Pärn andsid lühiülevaate töös olevatest materjalidest. 
 
Otsustati: 
18.1. Kinnitada EKL-KKK eestseisuse otsus määrata Koerteklubi „Articusele“ kahe aastase 

katseajaga kahe aastane keeld rahvusvaheliste koolitusalade eksamite/võistluste 
korraldamiseks. Otsus jõustub alates 06.09.2012. 

18.2. Rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlus ning määrata seoses koera julma kohtlemisega 
üheaastane näitusekeeld S. Moiseevale (elukoht: pr. Mira 16-51, Krasnokamsk, Venemaa; 
koer: suuršnautser RKF1921654). Otsus jõustub alates 06.09.2012). Teavitada otsusest 
RKF-i. 

 
19. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
Ettepanek: kinnitada atesteeritud agilitykoolitajateks Natalja Garaštšenko, Tiina Jürjo, 

Monika Põld, Kairi Raamat, Keida Tirmaste. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnev välimikukohtuniku hindamispädevus: Katrin Raie – hirvekoer 

(164). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
 
Otsustati: 
19.1. Kinnitada atesteeritud agilitykoolitajateks Natalja Garaštšenko, Tiina Jürjo, Monika 

Põld, Kairi Raamat, Keida Tirmaste. 
19.2. Kinnitada alljärgnev välimikukohtuniku hindamispädevus: Katrin Raie – hirvekoer 

(164). 
 
20. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
Ele Rõigas andis lühiülevaate oma nelja esimese tööpäevaga tehtud tähelepanekutest seoses 
EKL büroo tegevusega (lepingud süstematiseerimata; korrastamist vajab raamatupidamine, 
vaja töötada välja arvete menetlemise kord ning kaasajastada raamatupidamise 
sisekorraeeskiri; vaja on luua toimiv asjaajamiskord – sellega on ka juba alustatud; vaja on 
luua kasutajasõbralik koduleht). 
 
Toimus arutelu EKL kodulehe üle. Nenditi, et uue kodulehe toimiva kodulehe tellimiseks on 
eelnevalt vaja välja töötada lähteülesanne ning vajalik oleks luua vastav töörühm. 
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Sedastati, et kaardistamist ja korrastamist vajavad EKL (büroo) IT-lahendused (lepingud ja 
hoolduslepingud). 
 
21. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Aivo Oblikase taotlus FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning kompenseerida Zalaegerszegis (Ungari) 

toimuva FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemisega (22.-24.09.2012) seotud 
reisi- ja majutuskulud kuni 785 EUR ulatuses. Kompensatsioon tasutakse 
originaalkuludokumentide alusel  peale lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-KKK taotlus 04.08.2012 toimunud agilitykoolitajate pädevuseksamiga seotud 

kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 04.08.2012 toimunud 

agilitykoolitajate pädevuseksami komisjonis osalenud Anne Tammiksalu sõidukulud 
summas 38.53 EUR ja Inga Järve sõidukulud summas  37.62 EUR ning Piret 
Reinsalule pädevuseksami korraldamisega seotud kulud summas 8.65 EUR. 
Kompensatsioon tasutakse originaalkuludokumentide alusel. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) Mari Ojaranna taotlus veebilehel working-dog.eu EKL 2012. aasta IPO MV tulemuste 

juures EKL logo avaldamiseks. 
 
Ettepanek: lubada kasutada EKL logo veebilehel working-dog.eu avaldatud EKL 2012. aasta 

IPO MV tulemuste juures. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iv) Siret Sügise päring seoses EKL kasvatajakoolituse korraldamisega. 
 
Toimus arutelu Siret Sügise päringu üle, kas EKL juhtorganid on välja töötanud/kinnitanud 
EKL kasvatajakoolituse läbiviimiseks vajalikud (norm)dokumendid. Nenditi, et esimese 
sammuna on vaja välja töötada EKL kasvatajakoolituse programm. 
 
Ettepanek: moodustada EKL kasvatajakoolituse programmi väljatöötamise töörühm 

koosseisus Siret Lepasaar, Astrid Lundava, Janne Orro, Aire-Piret Pärn 
(koordinaator). Teha Siret Sügisele ettepanek antud töörühmaga ühinemiseks. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(v) firma WorlDog ettepanek koostööks. 
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Nenditi, et EKL juhatus ei näe koostööst firmaga WorlDog EKL-le tulu tõusvat. 
 
Ettepanek: firma WorlDog ettepanekut koostööks mitte vastu võtta. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(vi) ajavahemikus 12.07.-06.09.2012 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 12.07.-06.09.2012 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisad 3-4). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(vii) EKL juhatuse otsuse nr 5.1.4., 02.12.2010 ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: paluda EKL-KKK eestseisuse seisukohta, kas EKL juhatuse otsus nr 5.1.4., 

02.12.2010 vajab ümbervaatamist (FCI agility MM-il osalevate võistlejate arv). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(viii) EKL juhatuse otsus nr 6.6., 07.06.2012 – jätkuv käsitlus. 
 
Toimus arutelu 18.-20.05.2012 Salzburgis (Austria) toimunud 2012. aasta juuniorhändlerite 
MV-l osalemise kulude täiendavaks kompenseerimiseks. Otsustati mitte kompenseerida 
toitlustuskulusid. 
 
Ettepanek: muuta EKL juhatuse otsust nr 6.6., 07.06.2012 (protokoll nr 13) ning  

kompenseerida 18.-20.05.2012 Salzburgis (Austria) toimunud 2012. aasta 
juuniorhändlerite MV-l osalemise kulud kokku kuni 984 EUR ulatuses 
(originaalkuludokumentide alusel peale lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli laekumist).  

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ix) muud küsimused. 
 

- EKL allüksustele saata meeldetuletus, et EKL 2013. aasta eelarvet puudutavate 
taotluste tähtaeg on 01.10.2012; 

- Aivo Oblika poolt saadetud järelepärimise käsitlemiseks kutsuda oktoobris 2012 
toimuvale EKL juhatuse koosolekule Aivo Oblikas ja Vilve Roosioks. 

- kutsuda EKL juhatuse oktoobris 2012 toimuvale koosolekule EKL töörühmade juhid. 
 
Otsustati: 
21.1. Rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning kompenseerida Zalaegerszegis (Ungari) toimuva 

FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemisega (22.-24.09.2012) seotud reisi- ja 
majutuskulud kuni 785 EUR ulatuses. Kompensatsioon tasutakse 
originaalkuludokumentide alusel  peale lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava 
artikli esitamist. 

21.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 04.08.2012 toimunud 
agilitykoolitajate pädevuseksami komisjonis osalenud Anne Tammiksalu sõidukulud 
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summas 38.53 EUR ja Inga Järve sõidukulud summas  37.62 EUR ning Piret Reinsalule 
pädevuseksami korraldamisega seotud kulud summas 8.65 EUR. Kompensatsioon 
tasutakse originaalkuludokumentide alusel. 

21.3. Lubada kasutada EKL logo veebilehel working-dog.eu avaldatud EKL 2012. aasta IPO 
MV tulemuste juures. 

21.4. Moodustada EKL kasvatajakoolituse programmi väljatöötamise töörühm koosseisus 
Siret Lepasaar, Astrid Lundava, Janne Orro, Aire-Piret Pärn (koordinaator). Teha Siret 
Sügisele ettepanek antud töörühmaga ühinemiseks. 

21.5. Firma WorlDog ettepanekut koostööks mitte vastu võtta. 
21.6. Rahuldada ajavahemikus 12.07.-06.09.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 

(lisad 3-4). 
21.7. Paluda EKL-KKK eestseisuse seisukohta, kas EKL juhatuse otsus nr 5.1.4., 02.12.2010 

vajab ümbervaatamist (FCI agility MM-il osalevate võistlejate arv). 
21.8. Muuta EKL juhatuse otsust nr 6.6., 07.06.2012 (protokoll nr 13) ning  kompenseerida 

18.-20.05.2012 Salzburgis (Austria) toimunud 2012. aasta juuniorhändlerite MV-l 
osalemise kulud kokku kuni 984 EUR ulatuses (originaalkuludokumentide alusel peale 
lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli laekumist). 

 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
juhataja       protokollija 
 


