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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          11.10.2012 nr. 17 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 21.45. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Maris Siilmann. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Sulev 

Puumeister (saabus kell 19:20). 
Külalised: Kristiina Feinman (Eesti Chihuahua Klubi), Ülle Kell (EKL teadusnõukogu), 

Merike Kungla, Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Alar 
Müürisepp (EKL volinike koosoleku juhataja), Aivo Oblikas, Aire-Piret Pärn 
(EKL vaidlusasjade töörühm), Vilve Roosioks (EKL-KKK eestseisuse 
esimees), Ele Rõigas (EKL büroo juhataja), Rita Soomann, Liina Vaher (EKL-
RKK eestseisuse esimees). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 11.10.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuade erinäituse statuudi kinnitamiseks. 
2. Rita Soomanni avaldus (jätkuv käsitlus). 
3. Eesti Basenji TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
4. EKL-KKK taotlus EKL agilityvõistluse juhendi kinnitamiseks. 
5. EKL RKK taotlused: 
5.1. EKL-RKK eestseisuse esimehe kinnitamine; 
5.2. EKL ringikorraldajate statuudi kinnitamine; 
5.3. Ringikorraldajate õppepäevaga seotud kulude kompenseerimine. 
6. Aretuserilubade taotlused: 
6.1. Liia Leeri taotlus aretuseriloa saamiseks bernhardiini (lk) EST-03075/1 paaritamiseks 
bernhardiiniga (pk). 
6.2. Irina Zabrotskaja taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-00729/11 
paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-01719/11. 
7. Aivo Oblikase järelpärimine. 
8. Merike Kungla järelpärimine. 
9. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
10. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
11. EKL teadusnõukogu materjalid.  
12. EKL büroo töö korraldamisest.  
13. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
14. EKL liikmesorganisatsioonide näituse-, eksami- ja võistluste taotlused. 
15. Tõustandardite tõlked. 
16. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
17. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
A. EKL juhatuse 11.10.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse 11.10.2012 koosoleku päevakord. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
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Otsustati: 
A. Kinnitada EKL juhatuse 11.10.2012 koosoleku päevakord. 
 
1. Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuade erinäituse statuudi kinnitamiseks. 
 
Kalvo Kriisk juhtis tähelepanu tehnilisele veale – beebi- ja kutsikaklassis omistatakse 
„eriauhind“ pärast kutsikatele hinnete andmist, kogemata on kirja pandud, et „EAH“ võidakse 
omistada ka hinde „lubav“ saanud kutsikale, mis ilmselgelt ei ole nii mõeldud. 
  
Ettepanek: rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuade erinäituse statuudi 

kinnitamiseks tingimusel, et tehniline viga  parandatakse ning korrigeeritud statuut 
edastatakse EKL büroole oktoobrikuu jooksul. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuade erinäituse statuudi kinnitamiseks 

tingimusel, et tehniline vuga parandatakse ning korrigeeritud statuut edastatakse EKL 
büroole oktoobrikuu jooksul. 

 
2. Rita Soomanni avaldus (jätkuv käsitlus). 
 
Toimus arutelu tõukohaste aretuserinõuete ning välisriikide tõuraamatutes registreeritud 
koerte üle; nenditi, et analoogseid juhtumeid on olnud ka varem. 
 
Ettepanek: rahuldada avaldaja avaldus ning mitte rakendada EKL teenuste hinnakirjaga 

sätestatud kõrgendatud registreerimistasu, kuid kanda EKL registrisse märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada avaldaja avaldus ning mitte rakendada EKL teenuste hinnakirjaga sätestatud 

kõrgendatud registreerimistasu, kuid kanda EKL registrisse märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
3. Eesti Basenji TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: Rahuldada Eesti Basenji TÜ (reg. kood: 80347491; aadress: Tähe 19, 44314 

Rakvere) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
  
Otsustati: 
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3.1. Rahuldada Eesti Basenji TÜ (reg. kood: 80347491; aadress: Tähe 19, 44314 Rakvere) 
taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
4. EKL-KKK taotlus EKL agilityvõistluse juhendi kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL agilityvõistluse juhend (lisa 1). 

Juhend kehtib alates 01.01.2013. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL agilityvõistluse juhend (lisa 1). 
4.2. Juhend kehtib alates 01.01.2013. 
 
5. EKL RKK taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL RKK taotlused: (i)  kinnitada EKL-RKK eestseisuse esimeheks 

Liina Vaher; (ii) kiita heaks EKL ringikorraldajate statuut (lisa 2) ja edastada see 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule; (iii) kompenseerida Hedi Kummile 
02.10.2012 toimunud ringikorraldajate õppepäeva korraldamisega sõidukulud ning 
maksta päevarahad kokku kuni 130 EUR ulatuses. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada EKL RKK taotlus ning kinnitada EKL-RKK eestseisuse esimeheks Liina 

Vaher. 
5.2. Rahuldada EKL RKK taotlus ning kiita heaks EKL ringikorraldajate statuut (lisa 2) ja 

edastada see kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
5.3. Rahuldada EKL RKK taotlus ning kompenseerida Hedi Kummile 02.10.2012 toimunud 

ringikorraldajate õppepäeva korraldamisega sõidukulud ning maksta päevarahad kokku 
kuni 130 EUR ulatuses. 

 
6. Aretuserilubade taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Liia Leeri taotlus ning anda aretuseriluba bernhardiini (lk) EST-

03075/1 paaritamiseks bernhardiiniga (pk). 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1 
 
Ettepanek: rahuldada Irina Zabrotskaja taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-

00729/11 paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-01719/11 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
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  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada Liia Leeri taotlus ning anda aretuseriluba bernhardiini (lk) EST-03075/1 

paaritamiseks bernhardiiniga (pk). 
6.2. Rahuldada Irina Zabrotskaja taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-00729/11 

paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-01719/11. 
 
7. Aivo Oblikase järelpärimine. 
 
Aivo Oblikas andis ülevaate toimunust ning märkis, et otsene põhjus järelpärimiseks on ära 
langenud, kuna EKL-KKK muutis oma eestseisuse koosoleku päevakorra sõnastust. Samas on 
sisuline probleem siiski olemas, sest hetkel ei ole järgitud protseduurireegleid, mis peaksid 
eelnema võimaliku karistuse arutelule. EKL juhatus võiks juhtida oma allüksuste tähelepanu 
sellele, et asju tuleb ajada korrektselt ning reglementides, eeskirjades ja juhendites olevaid 
protseduurireegleid järgides. Internetis üleval rippuvas EKL-KKK eestseisuse protokollis on 
siiski kirjas, et hääletati talle hoiatuse tegemise algatamise üle. 
 
Toimus arutelu selle üle, kas, kuidas ja milliseid reegleid järgides saab algatada 
sanktsioneerimist ning määrata karistusi. 
 
Ettepanek: saata EKL-KKK-le märgukiri, milles juhitakse tähelepanu sellele, et algatamaks 

sanktsioone, peab selleks olema konkreetne alus koos avaldusega. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1 
 
Ettepanek: konsulteerida juristiga, kas ja kuidas on korrektselt võimalik juba avalikustatud 

koosolekuprotokolli sõnastust. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
7.1. Saata EKL-KKK-le märgukiri, milles juhitakse tähelepanu sellele, et algatamaks 

sanktsioone, peab selleks olema konkreetne alus koos avaldusega. 
7.2. Konsulteerida juristiga, kas ja kuidas on korrektselt võimalik juba avalikustatud 

koosolekuprotokolli sõnastust. 
 
8. Merike Kungla järelpärimine. 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et kuna järelpärimisega on seotud ka teisi isikuid, kellel seekord ei 
olnud võimalik EKL juhatuse koosolekul osaleda, jätkatakse asja käsitlemist järgmisel EKL 
juhatuse koosolekul. Samuti edastatakse M. Kungla järelpärimine seisukohavõtuks EKL-
KKK-le. 
 
9. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Alar Müürisepp andis ülevaate FCI Euroopa sektsiooni koosolekust: 2016. a. Euroopa Võitja 
näitus toimub Belgias; palju kõneainet annavad nn. „supernäitused“, kus ühe nädala jooksul 
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toimub ühes kohas mitmeid erinevaid rahvuslikke ja rahvusvahelisi näituseid, kust on 
võimalik võita erinevate maade sertifikaate. Eukanuba World Challenge võistlus on 
kujunemas üha raskemaks, sel aastal oli poolfinaalist edasipääsejaid vaid kaks – kolmas 
edasipääseja oli Euroopa Võitja näituse BIS-võidu saanud koer – ning seega tuleks üha 
tõsisemalt kaaluda, kes Eestit antud üritusel esindama peaks. Septembris toimunud EKL 
volinike koosolekult edastati järgmiseid mõtteid: EKL võiks tellida korduvkasutatava suure 
pildi EKL tegevuse promomiseks, samuti peaks mõtlema pildikogude peale, et vajadusel 
oleks koheselt võtta piisava kvaliteedi ja suurusega fotosid erinevatelt aladelt (näitused, 
võistlused, jahikatsed), mille autoriõigustega ei teki probleeme; näitustel võiks rohkem 
kasutada Eesti lippu ja rahvusvärve; tuleks algatada suurem diskussioon erinevate 
tõuühingutega saamaks laiapõhjalist arvamust selle kohta, kas ja millises mahus peaks Eesti 
näitustel olema keelatud kupeeritud koerte osalemine. 
 
10. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 
 
Ettepanek: maksta edukalt läbi viidud rahvusvahelise näituse „ Balti Võitja 2012“ näituse 

eest lisatasu näitusetoimkonna liikmetele vastavalt näitusetoimkonna esimehe poolt 
tehtud ettepanekul (lisa 3) 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Marko Lepasaar andis ülevaate Jõulushow ettevalmistustest, hetkel on registreeritud vaid 
üksikud koerad. Toimus arutelu JH Meistrivõistlustel esitatavate tõugude üle. 
 
Ettepanek: kinnitada 2012. aasta Juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistluste kohustuslikuks 

tõuks taks. Koerad valib ning organiseerib kohale EKL (koordinaator: Jaana 
Aadamsoo). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Tallinna Võitja näitusele planeeritud tõugude jaotus saadetakse juhatusele tutvumiseks 
järgmisel nädalal. Näituse registreerimistasud on juba kooskõlastatud. 
 
Otsustati: 
10.1. Maksta edukalt läbi viidud rahvusvahelise näituse „ Balti Võitja 2012“ näituse eest 

lisatasu näitusetoimkonna liikmetele vastavalt näitusetoimkonna esimehe poolt tehtud 
ettepanekul (lisa 3). 

10.2. Koerad valib ning organiseerib kohale EKL (koordinaator: Jaana Aadamsoo). 
 
11. EKL Teadusnõukogu materjalid. 
 
Ülle Kell andis ülevaate usaldusarstide temaatikast. HD-uuringute hindajaks oleks siiski 
ilmselt vaja veterinaari, kes ise düsplaasiaröntgenpilte ei tee, sobiv kandidaat on ka olemas – 
vaja oleks organiseerida vaid väljaõpe. Arutelu käigus leiti, et EKL büroo peaks saatma 
järelepärimise Soome Kennelliitu, et välja selgitada väljaõppe võimalikkus ja tingimused.  
Välja tuleb töötada südame- ja silmaarstide konkursi tingimused. Koostöös EVS-iga võiks 
läbi viia (täiend)koolituse põlveuuringute alal – ideaalis võiks selleks võimalik kasutada EKL 
ruume. 
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Ettepanek: pikendada tähtajatult praegu kehtivaid koerte liigeste düsplaasiauuringute 
usaldusarstide  lepinguid. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Pikendada tähtajatult praegu kehtivaid koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarstide  

lepinguid. 
 
12. EKL büroo töö korraldamisest.  
 
Ele Rõigas andis ülevaate uutest lepingutest. EKL-ile esitatavate arvete järgi on otsitud 
alusdokumente, millest osa vajavad veel ülevaatamist ja kontrollimist. 
 
Ettepanek: sõlmida järgmised uued lepingud: (i) G4S – leping hõlmab tuletõrje- ja  

valvesignalisatsiooni; (ii) Done Haldus  OÜ – tehniline valve ja ATS-i hooldus; (iii) 
Estravel ning Carlson Wagonlit Travel – reisiteenuste krediidileping. Lõpetada leping 
hetkel büroole koristusteenust pakkuva firmaga, kuna on ilmnenud mitmed 
puudujäägid nende töös. Otsida uus koristusteenust pakkuv firma. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu näituste online-registreerimise teemadel. Otsustati võtta ühendust Soome 
Kennelliiduga ning uurida võimalusi, kas ja kuidas oleks võimalik saada meie näitustele 
registreeritavate koerte andmeid otse Soome KoiraNet-ist (koordinaator Viljar Krohv). 
 
Büroo juhataja informeeris juhatust, et firma, millelt on senini kirjelduslehti ostetud, on välja 
vahetamas oma tootmisliine ning sellega seoses ei ole alates järgmisest aastast enam võimalik 
hankida praegu kasutusel olevaid kirjelduslehti. 
 
Ettepanek: võttes aluseks 2012. aasta näituste serdimaksude andmed, tellida ära 2013-2014 

aastatel toimuvate näituste jaoks vajalik hulk kirjelduslehti. Korrigeerida 
kirjelduslehtede kujundust lähtuvalt uuest EKL näituste eeskirjast. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu EKL büroo töökorralduse üle: dokumendihalduse maht on päris suur, seega on 
dokumendihaldusprogramm vajalik; nõupidamiste saali ja köögi mööbel nõuavad 
kaasajastamist; EKL ruumide broneerimise ja kasutamisega seotud valupunktid (ühtne, 
soovitavalt elektrooniline kalender ning ruumide puhtuse ja korra tagamine pärast ürituse 
toimumist). Büroo juhataja võtab vajalikud pakkumised ning koostab EKL ruumide 
kasutamise „Kümme reeglit“. 
 
Ettepanek: lähetada Tartus 03.-04.11.2012 toimuvatele rahvusvahelistele näitustele kolm 

EKL büroo töötajat ning kompenseerida sõidu- ning majutuskulud. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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Ettepanek: maksta büroo juhatajale Ele Rõigasele vastavalt sõidupäevikule isikliku sõiduauto 
kasutamise kompensatsiooni 0,3 EUR/km kokku kuni 256 EUR/kalendrikuus. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Sõlmida järgmised uued lepingud:  

12.1.1. G4S – leping hõlmab tuletõrje- ja  valvesignalisatsiooni; 
12.1.2. Done Haldus OÜ – büroo tehniline valve ja ATS-i hooldus;  
12.1.3. Estravel ning Carlson Wagonlit Travel – reisiteenuste krediidileping. 

12.2. Lõpetada leping hetkel büroole koristusteenust pakkuva firmaga, kuna on ilmnenud 
mitmed puudujäägid nende töös. Otsida uus koristusteenust pakkuv firma. 

Võttes aluseks 2012. aasta näituste serdimaksude andmed, tellida ära 2013-2014 aastatel 
toimuvate näituste jaoks vajalik hulk kirjelduslehti. 

12.3. Lähetada Tartus 03.-04.11.2012 toimuvatele rahvusvahelistele näitustele kolm EKL 
büroo töötajat ning kompenseerida sõidu- ning majutuskulud. Korrigeerida 
kirjelduslehtede kujundust lähtuvalt uuest EKL näituste eeskirjast. 

12.4. Maksta büroo juhatajale Ele Rõigasele vastavalt sõidupäevikule isikliku sõiduauto 
kasutamise kompensatsiooni 0,3 EUR/km kokku kuni 256 EUR/kalendrikuus. 

 
13. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Aivo Oblikase täiendav taotlus FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemisega seotud 
kulude kompenseerimiseks (lennukipiletite hinnamuutus). 
 
Ettepanek: rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning seoses lennukipiletite hinna kallinemisega 

hüvitada Zalaegerszegis (Ungari) toimunud FCI töökoerte komisjoni koosolekul 
osalemisega (22.-24.09.2012) seotud reisi- ja majutuskulud kokku 854 EUR ulatuses.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) elektrooniliste hääletuste tulemuste kinnitamine (HD-uuringute ümbrikud, leping firmaga 

Infokaitse, projektori ost, kiibilugejate ost, online-registri hooldusteenus, uue serveri ost). 
 
Ettepanek: kinnitada ajavahemikus 07.09.-10.10.2012 toimunud EKL juhatuse elektrooniliste 

hääletuste tulemused: (i) HD-uuringute ümbrikud; (ii) leping firmaga Infokaitse; (iii), 
dataprojektori ostmine; (iv) kiibilugejate ostmine; (v) EKL  online-registri 
hooldusteenuse leping; (vi)  uue serveri ostmine. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) Eesti Šnautserite Klubi toetustaotlus (IPO MM) 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlus  ning kompenseerida Šnautserite IPO-

MM-il osaleva Eesti võistluspaari majutuskulud ajavahemikus 25.-28.10.2012. 
Kompensatsioon tasutakse originaalkuludokumentide alusel  peale lähetusaruande 
ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iv) Sponsorlepingutest 
 
Toimus arutelu EKL näituste sponsorlepingute üle, kehtiv leping sponsorleping näituste osas 
lõpeb käesoleva aastaga. 
 
Ettepanek:  EKL büroo koostab ja saadab välja sponsortaotluste kirjad (2013-2015)  aastal 

EKL poolt korraldatavate näituste sponsori(te) leidmiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(v) Juhatuse töörühmad 
 
Helina Simberg soovib jätkata noorsootöörühmaga ning on lubanud osaleda novembrikuisel 
juhatuse koosolekul.  
 
(vi) JH Meistrivõistlused ja konkursside „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ ning 
„Aasta edukaim sportkoer ja koerajuht“ autasustamine. 
 
Konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja -koerakasvataja“ statuudis tuleb korrigeerida koerte 
arv (hetkel kehtivas eeskirjas on koerte piir kuni 699 ning 701 ja rohkem). JH 
Meistrivõistluste eeskirjas tuleb ära muuta Meistrivõistluste toimumise aeg. 
 
Toimus arutelu konkursside „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ ning „Aasta 
edukaim sportkoer ja koerajuht“ võitjate autasustamise üle. Nenditi, et see üritus peaks peaks 
toimuma eraldi, mitte mõne näituse raames. Sobiv nädalavahetus oleks 16.-17.02.2013. 
 
(vii) Töölepingutest 
 
Ettepanek: lõpetada tööleping EKL näitusetoimkonna kohtunike koordinaatori Siret 

Lepasaarega. Lepingu lõpetamiseks vajaliku dokumentatsiooni valmistab ette büroo 
juhataja Ele Rõigas. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: seoses pensionile siirdumisega rahuldada EKL raamatupidaja Ainu Kruusimägi 

lahkumisavaldus (viimane tööpäev 31.12.2012), maksta hüvitist 6 kuu palga ulatuses. 
Avada konkurss uue töötaja leidmiseks (koordinaator: Ele Rõigas), uue 
raamatupidaja valimisprotsessiga tegelevad Ele Rõigas, Astrid Lundava ja Jekaterina 
Kantijevskaja. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(viii) ajavahemikus 06.09.-11.10.2012 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 06.09.-11.10.2012 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused. 
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Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
13.1. Rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning seoses lennukipiletite hinna kallinemisega 

hüvitada Zalaegerszegis (Ungari) toimunud FCI töökoerte komisjoni koosolekul 
osalemisega (22.-24.09.2012) seotud reisi- ja majutuskulud kokku 854 EUR ulatuses. 

13.2. Kinnitada ajavahemikus 07.09.-10.10.2012 toimunud EKL juhatuse elektrooniliste 
hääletuste tulemused: (i) HD-uuringute ümbrikud; (ii) leping firmaga Infokaitse; (iii), 
dataprojektori ostmine; (iv) kiibilugejate ostmine; (v) EKL  online-registri hooldusteenuse 
leping; (vi)  uue serveri ostmine. 

13.3. Rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlus  ning kompenseerida Šnautserite IPO-MM-il 
osaleva Eesti võistluspaari majutuskulud ajavahemikus 25.-28.10.2012. Kompensatsioon 
tasutakse originaalkuludokumentide alusel  peale lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

13.4. EKL büroo koostab ja saadab välja sponsortaotluste kirjad (2013-2015)  aastal EKL 
poolt korraldatavate näituste sponsori(te) leidmiseks. 

13.5. lõpetada tööleping EKL näitusetoimkonna kohtunike koordinaatori Siret Lepasaarega. 
Lepingu lõpetamiseks vajaliku dokumentatsiooni valmistab ette büroo juhataja Ele 
Rõigas. 

13.6. Seoses pensionile siirdumisega rahuldada EKL raamatupidaja Ainu Kruusimägi 
lahkumisavaldus (viimane tööpäev 31.12.2012). Maksta hüvitist 6 kuu palga ulatuses.  

13.7. Avada konkurss uue töötaja leidmiseks (koordinaator: Ele Rõigas), uue raamatupidaja 
valimisprotsessiga tegelevad Ele Rõigas, Astrid Lundava ja Jekaterina Kantijevskaja. 

13.8. Rahuldada ajavahemikus 12.07.-06.09.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
14. EKL liikmesorganisatsioonide näituste-, eksamite- ja võistluste taotlused. 
 
(i) Eesti Šnautserite Klubi – II rühm + erinäitus, 16.11.2013. 
 
Nenditi, et näitusetaotlustel toodud kuupäevadest lähtuvalt on need esitatud 02.10.2012 
(esitamistähtaeg EKL näituste eeskirja kohaselt oli 01.07.2012). 
 
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

16.11.2013 II rühma näitus ning selle raames šnautserite erinäitus (korraldaja: Eesti 
Šnautserite Klubi).  

Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 5 
  erapooletu – 1  
  ei osalenud – 1  
 
(ii) Iiri Hundikoerte ja Hirvekoerte TÜ – erinäitus, 31.05.2013. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 31.05.2013 iiri 

hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja 
Hirvekoerte TÜ). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
  
(iii) Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ – erinäitus, 04.05.2013. 
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Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 04.05.2013 
šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte 
TÜ).  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
  
(iv) Eesti Basenji TÜ – erinäitus, 16.08.2013. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 16.08.2013 

basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ, Rakvere KSK). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
(v) Koerteklubi „Articus“ – erinäitused 18.-19.01.2014 ja 28.-29.06.2014. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 18.-19.01.2014 

saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 1 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 28.-29.06.2014 

saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk. 
Hääletamine: poolt – 3 
  vastu – 2 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1  
 
(vi) Eesti Bokseriühing – rühma- ja erinäitus, 07.09.2014. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

07.09.2014 II ja IX rühma näitus ning selle raames saksa bokserite erinäitus, Harju 
mk (korraldaja: Eesti Bokseriühing). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
(vii) Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ – erinäitus, 08.02.2014. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 08.02.2014 

kuldsete retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
(viii) Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ – rühmanäitus, 14.06.2014. 
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Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 14.06.2014 V ja 
VIII rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
(ix) Eesti Foksterjerite TÜ taotlus näituse toimumiskuupäeva muutmiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Foksterjerite TÜ taotlus näituse toimumiskuupäeva muutmiseks 

ning kinnitada uueks kuupäevaks 01.12.2013 (varasema 08.09.2013 asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
(x) Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus 27.01.2013 rahvusvahelise SK võistluse 
korraldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada koerteklubi „Lucky“ taotlus 27.01.2013 rahvusvahelise SK võistluse 

korraldamiseks. Edastada otsus kinnitamiseks FCI-sse. 
 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
14.1 Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

14.1.1. 31.05.2013 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Iiri 
Hundikoerte ja Hirvekoerte TÜ); 

14.1.2. 04.05.2013 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šveitsi 
Alpi Karjakoerte TÜ); 

14.1.3. 16.08.2013 basenjite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ, Rakvere 
KSK). 

14.2. Mitte rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlust korraldada 16.11.2013 rühma- ja 
erinäitus, kuna taotlusel oleva kuupäeva kohaselt on see esitatud märkimisväärse 
hilinemisega. 

14.3. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 
14.3.1. 18-19.01.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Koerteklubi 

„Articus“); 
14.3.2. 07.09.2014 II ja IX rühma- ja selle raames saksa bokserite erinäitus, Harju mk 

(korraldaja: Eesti Bokseriühing); 
14.3.3. 08.02.2014 kuldsete retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja Eesti Kuldsete 

Retriiverite TÜ) 
14.3.4. 14.06.2014 V ja VIII rühma näitus, Tartu (korraldaja: Eesti Ameerika 

Kokkerspanjelite TÜ). 
14.4. Mitte rahuldada Koerteklubi „Articus“ taotlust korraldada 28.-29.06.2014 saksa 

lambakoerte erinäitus. 
14.3 Rahuldada Eesti Foksterjerite TÜ taotlus näituse toimumiskuupäeva muutmiseks ning 

kinnitada uueks kuupäevaks 01.12.2013 (varasema 08.09.2013 asemel). 
14.4 Rahuldada Koerteklubi „Lucky“ taotlus 27.01.2013 rahvusvahelise SK võistluse 

korraldamiseks. Edastada otsus kinnitamiseks FCI-sse. 
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15. Tõustandardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: vendeeni keskmine grifoon, 

vendeeni suur basset-grifoon, šveitsi madalajalgne hagijas, steiermarki 
karmikarvaline hagijas, vendeeni väike basset-grifoon, smalandi hagijas, schilleri 
hagijas, serbia hagijas, ungari hagijas, slovaki hagijas, vendeeni suur grifoon, saksa 
hagijas, burgose linnukoer, bretooni spanjel, westfaali takshagijas, rodeesia 
ridgeback, ariege’i linnukoer, bourbonnaisi linnukoer, auvergne’i linnukoer, 
hannoveri verekoer, baieri verekoer, drenthei’i linnukoer. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
15.1. Kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: vendeeni keskmine grifoon, vendeeni suur 

basset-grifoon, šveitsi madalajalgne hagijas, steiermarki karmikarvaline hagijas, vendeeni 
väike basset-grifoon, smalandi hagijas, schilleri hagijas, serbia hagijas, ungari hagijas, 
slovaki hagijas, vendeeni suur grifoon, saksa hagijas, burgose linnukoer, bretooni spanjel, 
westfaali takshagijas, rodeesia ridgeback, ariege’i linnukoer, bourbonnaisi linnukoer, 
auvergne’i linnukoer, hannoveri verekoer, baieri verekoer, drenthei’i linnukoer. 

 
16. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Astrid Lundava ja Aire-Piret Pärn andsid lühiülevaate töös olevatest materjalidest. 
 
17. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
(i) EKL-RKK taotlus EKL atesteeritud ringikorraldajate nimekirja täiendamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada atesteeritud ringikorraldajateks Berit Kirs, Monica Merima, Margit 

Toovere, Heleri Haiba. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1  
 
(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike hindamispädevused: (i) Astrid Lundava 

– vendeeni väike basset-grifoon (67), vendeeni suur basset-grifoon (33), bretooni 
liivakarva basset (36), gascogne’i sinine basset (35), normandia arteesi basset (34), 
bretooni liivakarva grifoon (66), vendeeni suur grifoon (282), welshi springerspanjel 
(126); (ii) Marko Lepasaar – inglise springerspanjel (125), hispaania veekoer (336), 
portugali veekoer (37), kiharakarvaline retriiver (110), welshi springerspanjel (126); 
(iii) Kalvo Kriisk – inglise springerspanjel (125), kiharakarvaline retriiver (110), 
welshi springerspanjel (126); Alar Müürisepp – labradori retriiver (122), kuldne 
retriiver (111); Siret Lepasaar – lhasa apso (227), tiibeti terjer (209), lõvikoerake 
(233). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida alljärgnevate välimikukohtunike 

pädevuseksameid vastu võtnud kohtunike päevarahad: (i) Anne Naarits – 2 päeva 
kokku 70 EUR; (ii) Jelena Kruus – 1 päev kokku 35 EUR; (iii) Maret Kärdi – 1 päev 
35 EUR ning kütusekompensatsioon (260 km). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada FCI Euroopa sektsiooni kohtunike nimekirja http://www.fci-judge.org/ 

EKL- poolseks haldajaks EKL näituste sekretär Lea Aljas. Peale nimekirja 
kaasajastamist asendada EKL kodulehel olevad välimikukohtunike nimekirjad viidaga 
vastavale kohtunike andmebaasile. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 
Otsustati: 
17.1. Kinnitada atesteeritud ringikorraldajateks Berit Kirs, Monica Merima, Margit Toovere, 

Heleri Haiba. 
17.2. Kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike hindamispädevused: (i) Astrid Lundava – 

vendeeni väike basset-grifoon (67), vendeeni suur basset-grifoon (33), bretooni liivakarva 
basset (36), gascogne’i sinine basset (35), normandia arteesi basset (34), bretooni 
liivakarva grifoon (66), vendeeni suur grifoon (282), welshi springerspanjel (126); (ii) 
Marko Lepasaar – inglise springerspanjel (125), hispaania veekoer (336), portugali 
veekoer (37), kiharakarvaline retriiver (110), welshi springerspanjel (126); (iii) Kalvo 
Kriisk – inglise springerspanjel (125), kiharakarvaline retriiver (110), welshi 
springerspanjel (126); Alar Müürisepp – labradori retriiver (122), kuldne retriiver (111); 
Siret Lepasaar – lhasa apso (227), tiibeti terjer (209), lõvikoerake (233). 

17.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida alljärgnevate välimikukohtunike 
pädevuseksameid vastu võtnud kohtunike päevarahad: (i) Anne Naarits – 2 päeva kokku 
70 EUR; (ii) Jelena Kruus – 1 päev kokku 35 EUR; (iii) Maret Kärdi – 1 päev 35 EUR 
ning kütusekompensatsioon (260 km). 

17.4. Kinnitada FCI Euroopa sektsiooni kohtunike nimekirja http://www.fci-judge.org/ EKL- 
poolseks haldajaks EKL näituste sekretär Lea Aljas. Peale nimekirja kaasajastamist 
asendada EKL kodulehel olevad välimikukohtunike nimekirjad viidaga vastavale 
kohtunike andmebaasile. 

 
 
 
Astrid Lundava      Maris Siilmann 
juhataja       protokollija 
 


