
EKL juhatuse protokoll nr 18, 01.11.2012 

EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          01.11.2012 nr 18 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.10. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Viljar Krohv, Sulev Puumeister. 
Puudusid: Kalvo Kriisk, Maris Siilmann. 
Külalised: Margus Kask (Eesti Jahikoerte TÜ), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna 

esimees), Mare Milk, Külvi Noor (Eesti Valgete Lambakoerte TÜ), Aivo 
Oblikas (Sportkoer), Aire-Piret Pärn (EKL vaidlusasjade töörühm), Aili Pärtel-
Beljajev (Eesti Šnautserite Klubi), Ele Rõigas (EKL büroo juhataja), Helina 
Simberg (Eesti Mopside TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL Juhatuse 01.11.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL büroo töö korraldamisest. 
2. Eesti Mopside TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
3. Mare Milki avaldus aretuseriloa andmiseks saksa lambakoera EST-00340/07 

paaritamiseks. 
4. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) juhend „Jahikoerte 

jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus“; (ii) juhend „Jahikoerte jahiomaduste 
kindlakstegemine 500-600 m pikkusel kunstlikul verejäljel“; EKL jahikatsekohtunike 
statuut. 

5. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
6. EKL 2013. aasta võistluste kalenderplaan. 
7. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
8. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
9. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
10. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
11. Tõustandardite tõlked. 
12. EKL-HRMKK/Eesti Hurtade Liidu taotlused. 
13. Julia Želobetski taotlus aretuseriloa andmiseks chihuahua (pk) EST-03533/11 

paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-00558/09. 
14. Ilme Kuke avaldus aretuseriloa saamiseks küülikutaksi EST-02731/09 paaritamiseks 

kääbustaksiga FIN58962/07. 
15. Jaana Vahteri taotlus aretuseriloa alusel toimunud paarituseks valitud isase muutmiseks. 
 
A. EKL Juhatuse 01.11.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 01.11.2012 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 

Ilme Kuke avaldus aretuseriloa saamiseks küülikutaksi EST-02731/09 paaritamiseks 
kääbustaksiga FIN58962/07; (ii) Jaana Vahteri taotlus aretuseriloa alusel toimunud 
paarituseks valitud isase muutmiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
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Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 01.11.2012 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Ilme 

Kuke avaldus aretuseriloa saamiseks küülikutaksi EST-02731/09 paaritamiseks 
kääbustaksiga FIN58962/07; (ii) Jaana Vahteri taotlus aretuseriloa alusel toimunud 
paarituseks valitud isase muutmiseks. 

 
1. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL näituste kirjelduslehed. 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et kuna lähitulevikus saavad EKL liikmesorganisatsioonid võimaluse 
hakata kasutama EKL kataloogiprogammi, tuleks kirjelduslehe puhul lähtuda eelkõige EKL 
programmi kasutusloogikast/pakutavatest võimalustest. Samuti on veel olemas varu senise 
kujundusega kirjelduslehti, mida ühingud kasutada saavad. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näituste kirjelduslehe blankett (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(ii) EKL logoga kinkekotid. 
 
Ettepanek: tellida firmalt Dispak 1000 EKL logoga kinkekotti (kogumaksumus 1 104 EUR). 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(iii) EKL büroo lahtiolekuajad aastavahetusel. 
 
Ettepanek: lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele ajavahemikuks 27.12.2012-01.01.2013. 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Kinnitada EKL näituste kirjelduslehe blankett (lisa 1). 
1.2. Tellida firmalt Dispak 1000 EKL logoga kinkekotti (kogumaksumus 1 104 EUR). 
1.3. Lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele ajavahemikuks 27.12.2012-01.01.2013. 
 
2. Eesti Mopside TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kinnitada Eesti Mopside TÜ (reg-kood: 80347835; 

aadress: Riina talu, Uulu küla, Tahkuranna vald, 86502 Pärnu mk) EKL liikmeks. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada taotlus ning kinnitada Eesti Mopside TÜ (reg-kood: 80347835; aadress: Riina 

talu, Uulu küla, Tahkuranna vald, 86502 Pärnu mk) EKL liikmeks. 
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3. Mare Milki avaldus aretuseriloa andmiseks saksa lambakoera EST-00340/07 
paaritamiseks. 

 
Aretuseriloa suhtes on oma eitava seisukoha andnud nii Eesti Saksa Lambakoerte Ühing kui 
EKL aretustoimkond. 
 
Mare Milk põhjendas aretuseriloa taotlust (emane koer ei ole aretuskontrolli läbinud, kuna 
temaga alustati kaitsekoolitust liialt hilja ning treeninguid takistas seljavigastus; soovib 
koerale pakkuda võimalust nautida emarõõme ning jätab vähemalt ühe kutsika endale). 
 
Ettepanek: rahuldada Mare Milki avaldus ning anda aretuseriluba saksa lambakoera EST-

00340/07 paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
   vastu – 5 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Mitte rahuldada Mare Milki avaldust aretuseriloa saamiseks saksa lambakoera EST-

00340/07 paaritamiseks. 
 
4. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) juhend „Jahikoerte 

jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus“; (ii) juhend „Jahikoerte jahiomaduste 
kindlakstegemine 500-600 m pikkusel kunstlikul verejäljel“; (iii) EKL 
jahikatsekohtunike statuut. 

 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad 

normdokumendid: (i) juhend „Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus“; 
(ii) juhend „Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine 500-600 m pikkusel kunstlikul 
verejäljel“; (iii) EKL jahikatsekohtunike statuut. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad normdokumendid: (i) 

juhend „Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus“; (ii) juhend „Jahikoerte 
jahiomaduste kindlakstegemine 500-600 m pikkusel kunstlikul verejäljel“; (iii) EKL 
jahikatsekohtunike statuut. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 
5. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Aili Pärtel-Beljajev andis lühiülevaate näitusetaotlus(t)e esitamise kuupäevadest (algne taotlus 
esitatud 28.06.2012; hiljem esitatud lisataotlus näituse toimumiskuupäevade muutmiseks). 
   
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

16.11.2013 II rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi); (ii) 
16.11.2013 šnautserite erinäitus – II rühma näituse raames, Harju mk (korraldaja: 
Eesti Šnautserite klubi). 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
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   erapooletu – 0 
 
Külvi Noor selgitas, et EVLÜ näitusetaotlus hilines inimliku eksituse tõttu (juhatusesiseselt 
kokkulepitud tööjaotuses tekkis segadus). 
  
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 03.08.2013 

šveitsi valgete lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Valgete 
Lambakoerte TÜ). 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

5.1.1. 16.11.2013 II rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi);  
5.1.2. 16.11.2013 šnautserite erinäitus – II rühma näituse raames, Harju mk (korraldaja: 

Eesti Šnautserite klubi);  
5.1.3. 03.08.2013 šveitsi valgete lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Valgete 

Lambakoerte TÜ). 
 
6. EKL 2013. aasta võistluste kalenderplaan. 
 
Ettepanek: edastada klubi Sportkoer poolt EKL juhatusele saadetud avaldus  2013. aastal 

IPO-FH võistluste korraldamise kohta seisukohavõtuks EKL-KKK-le. Jätkata EKL 
2013. aasta võistluste kalenderplaani käsitlemist detsembris 2012 toimuval EKL 
juhatuse koosolekul. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Edastada klubi Sportkoer poolt EKL juhatusele saadetud avaldus  2013. aastal IPO-FH 

võistluste korraldamise kohta seisukohavõtuks EKL-KKK-le. Jätkata EKL 2013. aasta 
võistluste kalenderplaani käsitlemist detsembris 2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 

 
7. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2013. aasta IPO-FH Eesti 

meeskonda kvalifikatsioonieksamiks 24.-25.11.2012 korraldatav IPO-FH eksam 
(korraldaja: EKL-KKK). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2013. aasta IPO-FH Eesti meeskonda 

kvalifikatsioonieksamiks 24.-25.11.2012 korraldatav IPO-FH eksam (korraldaja: EKL-
KKK). 

 
8. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
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(i) konkursside „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja 2012“ ning „Aasta edukaim 

sportkoer ja koerajuht 2012“ autasustamistseremoonia. 
 
Ettepanek: paluda Kristin Keremil ja Inga Siilil esitada hiljemalt 20.11.2012 omapoolsed 

kirjalikud ettepanekud konkursside „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja 
2012“ ning „Aasta edukaim sportkoer ja koerajuht 2012“ autasustamistseremoonia 
läbiviimise kohta. 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(ii) LEKK-i teavitus 03.-04.11.2012 Tartus korraldatavate rahvusvaheliste näituste kohta 

lähtuvalt EKL näituste eeskirja p 13.10.2. 
 
EKL juhatus võttis LEKK-ilt laekunud info teadmiseks. 
 
(iii) kennelis Reval Star 07.09.2012 sündinud beagle’i pesakond. 
 
Ettepanek: suunata kennelis Reval Star 07.09.2012 sündinud beagle’i pesakonna vanemad 

ning üks isane kutsikas (must) DNA testile põlvnemise tuvastamiseks. Põlvnevuse 
selgimiseni peatada antud pesakonna registreerimine. DNA testide võtmise 
organiseerib EKL büroo juhataja.  

 Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(iv) EKL näitusetoimkonna struktuur. 
 
Jagati laiali EKL näitusetoimkonna struktuuri projekt. Otsustati teema arutamist jätkata 
detsembris 2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
(v) ajavahemikus 11.10.-01.11.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 11.10.-01.11.2012 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(vi) EKL-VKK taotlus kohtunike pädevuseksamite korraldamisega seotud kulude 

kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida juulis 2012 korraldatud 

välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Anne Klaas – 35 
EUR (1 päev); (ii) Inga Siil – 35 EUR (1 päev); (iii) Maret Kärdi – 35 EUR (1 päev) 
ja 260 km kütusekompensatsioon; (iv) Astrid Lundava – 105 EUR (3 päeva); (v) 
Jelena Kruus – 70 EUR (2 päeva); (vi) Reet Lint – 70 EUR (2 päeva); (vii) Anne Sume 
– 70 EUR (2 päeva); (viii) Juta Haranen – 105 EUR (3 päeva); (ix) Iren Naarits – 175 
EUR (5 päeva). 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
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   erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida oktoobris 2012 korraldatud 

välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Jelena Kruus – 
35 EUR (1 päev); (ii) Anne Naarits – 35 EUR (1 päev). 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Paluda Kristin Keremil ja Inga Siilil esitada hiljemalt 20.11.2012 omapoolsed kirjalikud 

ettepanekud konkursside „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja 2012“ ning 
„Aasta edukaim sportkoer ja koerajuht 2012“ autasustamistseremoonia läbiviimise kohta. 

8.2. Suunata kennelis Reval Star 07.09.2012 sündinud beagle’i pesakonna vanemad ning üks 
isane kutsikas (must) DNA testile põlvnemise tuvastamiseks. Põlvnevuse selgimiseni 
peatada antud pesakonna registreerimine. DNA testide võtmise organiseerib EKL büroo 
juhataja.  

8.3. Rahuldada ajavahemikus 11.10.-01.11.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 
(lisa 2). 

8.4. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida juulis 2012 korraldatud 
välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Anne Klaas – 35 
EUR (1 päev); (ii) Inga Siil – 35 EUR (1 päev); (iii) Maret Kärdi – 35 EUR (1 päev) ja 
260 km kütusekompensatsioon; (iv) Astrid Lundava – 105 EUR (3 päeva); (v) Jelena 
Kruus – 70 EUR (2 päeva); (vi) Reet Lint – 70 EUR (2 päeva); (vii) Anne Sume – 70 
EUR (2 päeva); (viii) Juta Haranen – 105 EUR (3 päeva); (ix) Iren Naarits – 175 EUR (5 
päeva). 

8.5. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida oktoobris 2012 korraldatud 
välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Jelena Kruus – 35 
EUR (1 päev); (ii) Anne Naarits – 35 EUR (1 päev). 

 
9. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) 01.12.2012 korraldatav Jõulushow. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate Jõulushow korraldamise hetkeolukorrast (seisuga 
01.11.2012 on registreerunud 90 koera). 
 
(ii) 13.-14.04.2013 korraldatav rahvusvaheline näitus „Tallinna Võitja 2013“. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate näituse „Tallinna Võitja 2013“ korraldamise hetkeseisust 
(reklaamid on valmis ning lähevad üles kohe, kui online-registreerimissüsteem on selleks 
valmis). Palus EKL juhatusel kinnitada EKL näitusetoimkonna liikmetele makstava 
sõidukompensatsiooni suurus (kehtivusega alates 01.10.2012). 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näitusetoimkonna sõidukompensatsiooni määraks  0,20 senti/km 

sõidupäeviku alusel. Otsus kehtib alates 01.10.2012. 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(iii) näitusetoimkondadele EKL uute näituste eeskirja tutvustamine. 
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Toimus arutelu EKL liikmesorganisatsioonide näitusetoimkondadele EKL uusi näituste 
eeskirju tutvustava infopäeva korraldamise üle. Nenditi, et tegemist on väga vajaliku üritusega 
ning sobilikuks kuupäevaks oleks pühapäev pärast Jõuslushowd (hilisematel nädalavahetustel 
toimuvad lähiriikides rahvusvahelised (tiitli)näitused). 
 
Ettepanek: korraldada 02.12.2012 Tallinnas EKL uusi  näituste eeskirja tutvustav infopäev 

EKL liikmesorganisatsioonide näitusetoimkondadele (koordinaator: Marko 
Lepasaar). 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Kinnitada EKL näitusetoimkonna sõidukompensatsiooni määraks 0,20 senti/km 

sõidupäeviku alusel. Otsus kehtib alates 01.10.2012. 
9.2. Korraldada 02.12.2012 Tallinnas EKL uusi  näituste eeskirja tutvustav koolitus EKL 

liikmesorganisatsioonide näitusetoimkondadele (koordinaator: Marko Lepasaar). 
 
10. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnev välimikukohtuniku hindamispädevus: Reet Lint – saluki 

(269). 
 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Kinnitada alljärgnev välimikukohtuniku hindamispädevus: Reet Lint – saluki (269). 
 
11. Tõustandardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: pikardie sinine spanjel, prantsuse 

karmikarvaline linnukoer, pikardie spanjel, pont-audemeri spanjel, prantsuse 
gascogne’i linnukoer, itaalia karmikarvaline linnukoer, portugali linnukoer, itaalia 
linnukoer, friisi linnukoer, saarmakoer. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: pikardie sinine spanjel, prantsuse 

karmikarvaline linnukoer, pikardie spanjel, pont-audemeri spanjel, prantsuse gascogne’i 
linnukoer, itaalia karmikarvaline linnukoer, portugali linnukoer, itaalia linnukoer, friisi 
linnukoer, saarmakoer. 

 
12. EKL-HRMKK/Eesti Hurtade Liidu taotlused. 
 
Jätkata teemade arutelu detsembris 2012 toimuval EKL juhatuse koosolekul peale seda, kui 
EKL-HRMKK ja Eesti Hurtade Liit on esitanud nõuetekohased taotlused. 
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13. Julia Želobetski taotlus aretuseriloa andmiseks chihuahua (pk) EST-03533/11 
paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-00558/09. 

 
Oma pooldava seisukoha on andnud nii Eesti Chihuahua Klubi kui EKL aretustoimkond. 
 
Ettepanek: rahuldada Julia Želobetski taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) EST-

03533/11 paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-00558/09. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Rahuldada Julia Želobetski taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) EST-

03533/11 paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-00558/09. 
 
14. Ilme Kuke avaldus aretuseriloa saamiseks küülikutaksi EST-02731/09 paaritamiseks 

kääbustaksiga FIN58962/07. 
 
Oma pooldava seisukoha on andnud nii Eesti Takside TÜ kui EKL aretustoimkond. 
 
Ettepanek: rahuldada Ilme Kuke avaldus ning anda aretuseriluba küülikutaksi EST-02731/09 

paaritamiseks kääbustaksiga FIN58962/07. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada Ilme Kuke avaldus ning anda aretuseriluba küülikutaksi EST-02731/09 

paaritamiseks kääbustaksiga FIN58962/07. 
 
15. Jaana Vahteri taotlus aretuseriloa alusel toimunud paarituseks valitud isase 

muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Jaana Vahteri taotlus ning asendada EKL juhatuse otsuses nr 5.1., 

05.01.2012 (protokoll nr 1) kinnitatud isane koer koeraga chihuahua (pk) ROI 11/844. 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Rahuldada Jaana Vahteri taotlus ning asendada EKL juhatuse otsuses nr 5.1., 

05.01.2012 (protokoll nr 1) kinnitatud isane koer koeraga chihuahua (pk) ROI 11/844. 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
 


