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EKL JUHATUSE KOSOOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn          06.12.2012 nr 19 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 22.05, jätkukoosolek 11.12.2012 18.00-20.25. 
 
Juhatas: Astrid Lundava 
Protokollis: Elo Lindi 
Osalesid: Jaana Aadamsoo (puudus 11.12.2012 jätkukoosolekult), Jekaterina 

Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Sulev Puumeister, Maris Siilmann. 
Külalised: Terje Erdmann (Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ), Aljona Janshina,  

Larissa Johnson, Kristin Kerem (Eesti Takside TÜ/EKL volinik), Maret Kärdi, 
Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Maris Luberg (EKL-KKK), 
Maarja Maranik, Urmas Maranik, Viive Maranik, Alar Müürisepp (EKL 
volinike koosoleku juhataja), Tiia Peek (EKL raamatupidaja), Aire-Piret Pärn 
(EKL vaidlusasjade töörühm), Aivo Oblikas (Sportkoer), Mari-Ann Rehk 
(Eesti Takside TÜ/Eesti Jahikoerte TÜ), Vilve Roosioks (EKL-KKK), Liina 
Vaher (EKL-RKK/EKL-HRMKK). 

 
PÄEVAKORD: 
1. Maarja Maraniku avaldus (jätkuv käsitlus). 
2. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. Eesti Takside TÜ taotlus. 
5. Marju Merila märgukiri. 
6. Larissa Johnsoni avaldus. 
7. Aljona Janshina avaldus. 
8. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
9. EKL-HRMKK taotlus. 
10. Eesti Hurtade Liidu taotlus FCI maastikujooksude EM-ile võistkondade koostamise 

eeskirja kinnitamiseks. 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
12. EKL büroo töö korraldamisest. 
13. Tõustandardite tõlked. 
14. EKL-KKK taotlused: (i) EKL 2013. aasta võistluste kalenderplaan (jätkuv käsitlus); (ii) 

EKL-KKK 2012. aasta eelarvega seotud temaatika; (iii) taotlus EKL juhatuse otsuse nr 
5.1.4, 02.12.2010 (protokoll nr 12) muutmiseks. 

15. Ulvi Koovi taotlus 
16. Tiina Tootmaa taotlus. 
17. Virumaa Koerteklubi VIKO taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
18. Livia Kase ettepanek näitusetulemuste tühistamiseks. 
19. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ päring. 
20. Merike Kungla järelepärimine (jätkuv käsitlus). 
Jätkukoosolek 11.12.2012: 
21. EKL tõuraamatumäärus (projekt). 
22. EKL näitusetoimkonna struktuur (projekt). 
23. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendused. 
24. Konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ statuudi täiendused. 
25. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja täiendused. 
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26. EKL-KKK taotlused: EKL-KKK 2012. aasta eelarvega seotud temaatika (jätkuv käsitlus) 
27. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine (jätkuv käsitlus) 
28. EKL büroo töö korraldamisest (jätkuv käsitlus). 
29. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded (jätkuv käsitlus). 
30. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
1. Maarja Maraniku avaldus (jätkuv käsitlus). 
 
Toimus konstruktiivne arutelu tõuühingu võimaluste üle aretust suunata ning vajaduse üle 
säilitada võimalikult suur aretusbaas (EFS kandjate aretuses kasutamine eeldusel, et 
pesakonna teine vanem on kontrollitud ning tulemusega terve). Nenditi, et tõuühing on antud 
haigust (EFS) puudutavat infot oma kodulehel kajastanud ning võimaluste piires 
propageerinud koertele vastava geeniuuringu tegemist. EKL juhatus soovitas Eesti Cavalier 
King Charles Spanjelite TÜ-l korraldada edaspidi rohkem kasvatajatele suunatud 
tervisetemaatikat käsitlevaid koolitusi ning igati soodustada DNA-testide tegemist EFS-ile 
kõigi aretuses kasutatavate koerte puhul. 
 
2. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) bostoni terjeri pesakond. 
 
Maret Kärdi andis lühiülevaate teemast (erinevatel dokumentidel erinevad sünnikuupäevad, 
pesakonna registreerimisavaldusel olev allkiri ei kuulu koera omanikule vaid tema 
perekonnaliikmele). 
 
Ettepanek: kasvatajal esitada korrigeeritud (allkirjastatud, õige sünniaeg) pesakonna 

registreerimise avaldus. Teha kasvatajale ettepanek kanda ebastandardse värviga 
kutsikad MA-registrisse. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(ii) kennelis Reval Star 07.09.2012 sündinud pesakond. 
 
Ele Rõigas ja Astrid Lundava teavitasid EKL juhatust, et pesakonna DNA geneetilise uuringu 
vastus oli negatiivne. 
 
Ettepanek: lähtuvalt DNA testi negatiivsest vastusest kennelis Reval Star 07.09.2012 sündinud 

pesakonda EKL tõuraamatusse mitte kanda. Informeerida tulemustest kasvatajat ning 
pesakonna väidetud isa omanikku. Tagastada kasvatajale pesakonna registreerimise 
tasud. Edastada DNA testi eest esitatud arve tasumiseks kasvatajale.  

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) muud laekunud avaldused. 
 
Astrid Lundava ja Aire-Piret pärn andsid lühiülevaate laekunud materjalidest. 
 



 3 

Otsustati: 
2.1. Kasvatajal esitada korrigeeritud (allkirjastatud, õige sünniaeg) pesakonna registreerimise 

avaldus. Teha kasvatajale ettepanek kanda ebastandardse värviga kutsikad MA-registrisse. 
Tagastada kasvatajale pesakonna registreerimise tasud. Edastada DNA testi eest esitatud 
arve tasumiseks kasvatajale. 

2.2. Lähtuvalt DNA testi negatiivsest vastusest kennelis Reval Star 07.09.2012 sündinud 
pesakonda EKL tõuraamatusse mitte kanda. Informeerida tulemustest kasvatajat ning 
pesakonna väidetud isa omanikku. Tagastada kasvatajale pesakonna registreerimise tasud. 
Edastada DNA testi eest esitatud arve tasumiseks kasvatajale.  

 
  
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Varje Härmi taotlus eesti hagija tõugu võtmiseks. 
 
Ettepanek: määrata Varje Härmile kuuluva koera tõugu võtmise komisjon koosseisus Maret 

Kärdi ja Valeri Smagin. Komisjon peab koera üle vaatama ja nõuetekohased 
kirjeldused tegema 2012. a. detsembrikuu jooksul. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(ii) EKL juhatuse elektroonilise hääletuse tulemuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: lähetada FCI näitusetoimkonna koosolekule (02.-03.02.2013 Cartagena, 

Colombia) Marko Lepasaar. Kompenseerida taotlusest lähtuvalt reisi- ja 
majutuskulud kuni 850 EUR ulatuses. Kompensatsioon tasutakse 
originaalkuludokumentide alusel peale  lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. Hääletamine: poolt – 5, vastu – 2, erapooletu – 0“. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(iii) FCI Newsletter 6/2012. 
 
Ettepanek: edastada FCI Newsletter 6/2012 avaldamiseks  03.11.2012 ja 04.11.2012 Tartus 

toimunud rahvusvaheliste näituste BIS-võitjate pildid. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(iv) EKL/FCI normdokumentide tõlkimine. 
 
Toimus arutelu tõlget vajavate dokumentide nimekirja üle. 
 
Ettepanek: kiita heaks EKL/FCI normdokumentide nimekiri, mis edastatakse tõlkebüroole  

eesti ja/või inglise ja/või vene keelde tõlkimiseks (lisa 1). Paluda EKL allüksustel 
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vaadata üle nende tegevust puudutavad EKL/FCI normdokumendid ning teavitada 
EKL juhatust, millised neist tõlkimist vajaksid. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(v) FCI-st saabunud päring cavalier king charles spanjelite tervise(uuringute) kohta. 
 
Ettepanek: edastada FCI-st saabunud päring cavalier king charles spanjelite 

tervise(uuringute) kohta vastamiseks Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ-le 
(vastamise tähtaeg 31.01.2013). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(vi) Eesti 2012. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistluste autasud. 
 
Toimus arutelu Eesti 2012. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistluste võitjate autasustamise 
võimaluste üle. Paluti EKL näitusetoimkonna esimehel antud teemaga edasi tegeleda. 
 
(vii) EKL liikmeskonnast väljaarvamine. 
 
Ettepanek: seoses liikmemaksu tasumata jätmisega arvata EKL liikmeskonnast välja Eesti 

Koertekasvatajate Ühing „Canis ad Astra“. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(viii) EKL büroo jõulutoetus. 
 
Ettepanek: määrata kõigile EKL büroo töötajatele jõulutoetus  pooleteise kuupalga ulatuses. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(ix) EKL büroo juhi ja EKL näitusesekretäri katseaja lõpetamine. 
 
Seoses EKL büroo juhataja ja EKL näitusesekretäri silmapaistvalt hea tööga tegi EKL 
juhatuse esimees ettepaneku lõetada nende katseaeg ennetähtaegselt. 
 
Ettepanek: lõpetada EKL büroo juhataja ja EKL näitusesekretäri katseaeg ennetähtaegselt 

alates 01.12.2012. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
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Otsustati: 
3.1. Määrata Varje Härmile kuuluva koera tõugu võtmise komisjon koosseisus Maret Kärdi ja 

Valeri Smagin. Komisjon peab koera üle vaatama ja nõuetekohased kirjeldused tegema 
2012. a. detsembrikuu jooksul. 

3.2. Lähetada FCI näitusetoimkonna koosolekule (02.-03.02.2013 Cartagena, Colombia) 
Marko Lepasaar. Kompenseerida taotlusest lähtuvalt reisi- ja majutuskulud kuni 850 EUR 
ulatuses. Kompensatsioon tasutakse originaalkuludokumentide alusel peale  
lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

3.3. Edastada FCI Newsletter 6/2012 avaldamiseks  03.11.2012 ja 04.11.2012 Tartus 
toimunud rahvusvaheliste näituste BIS-võitjate pildid. 

3.4. Kiita heaks EKL/FCI normdokumentide nimekiri, mis edastatakse tõlkebüroole eesti 
ja/või inglise ja/või vene keelde tõlkimiseks (lisa 1). Paluda EKL allüksustel vaadata üle 
nende tegevust puudutavad EKL/FCI normdokumendid ning teavitada EKL juhatust, 
millised neist tõlkimist vajaksid. 

3.5. Edastada FCI-st saabunud päring cavalier king charles spanjelite tervise(uuringute) kohta 
vastamiseks Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ-le (vastamise tähtaeg 31.01.2013). 

3.6. Seoses liikmemaksu tasumata jätmisega arvata EKL liikmeskonnast välja Eesti 
Koertekasvatajate Ühing „Canis ad Astra“. 

3.7. Määrata kõigile EKL büroo töötajatele jõulutoetus pooleteise kuupalga ulatuses. 
3.8. Lõpetada EKL büroo juhataja ja EKL näitusesekretäri katseaeg ennetähtaegselt alates 

01.12.2012. 
 
4. Eesti Takside TÜ taotlus. 
 
Toimus arutelu Eesti Takside TÜ taotluse üle EKL volinike koosoleku protokolli 
muutmiseks/korrigeerimiseks. Nenditi, et EKL volinike koosolekute protokollide temaatika ei 
kuulu EKL juhatuse pädevusse. 
 
Ettepanek: lõpetada Eesti Takside TÜ taotluse käsitlemine, kuna see  ei kuulu EKL juhatuse 

pädevusse. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
  
Otsustati: 
4.1. Lõpetada Eesti Takside TÜ taotluse käsitlemine, kuna see ei kuulu EKL juhatuse 

pädevusse. 
 
5. Marju Merila märgukiri. 
 
Ettepanek: edastada Eesti Jahikoerte TÜ seisukoht urukatsete eeskirju puudutava märgukirja 

osas avaldajale. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
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Otsustati: 
5.1. Edastada Eesti Jahikoerte TÜ seisukoht urukatsete eeskirju puudutava märgukirja osas 
avaldajale. 
 
6. Larissa Johnsoni avaldus. 
 
Ettepanek: registreerida 20.08.2012 kennelis Elegant Baubles sündinud yorkshire’i terjeri 

pesakond lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1060. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
6.1. Registreerida 20.08.2012 kennelis Elegant Baubles sündinud yorkshire’i terjeri pesakond 

lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1060. 
  
7. Aljona Janshina avaldus. 
 
Toimus arutelu Aljona Janshina avalduse üle. Tulenevalt EKL büroo töös esinenud 
puudujääkidest on EKL juba tagastanud düsplaasiauuringu hindamise tasu, kuid ei saa olla 
vastutav FCI ja tema teiste liikmesorganisatsioonide töös tekkinud viivituste eest. 
 
Ettepanek: rahuldada Aljona Janshina avaldus koerte liigeste düsplaasiauuringute protesti 

käsitlemistasu tagasimaksmiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 5 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1 
  
Otsustati: 
7.1. Mitte rahuldada Aljona Janshina avaldust koerte liigeste düsplaasiauuringute protesti 

käsitlemistasu tagasimaksmiseks. 
 
8. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) 01.12.2012 Tallinnas toimunud Jõulushow. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 01.12.2012 toimunud Jõulushowst (näituse korraldus oli 
sujuv). 
 
(ii) 02.12.2012 Tallinnas toimunud näitusetoimkondade infopäev. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 02.12.2012 toimunud näitusetoimkondade infopäevast 
(anti lühiülevaade EKL näituste eeskirjast; toimunud vestlustest selgus, et näituste 
toimkonnad peavad vajalikuks EKL näituste korraldamise juhendi koostamist). 
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(iii) EKL poolt korraldatavate ürituste sponsor. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate sponsorläbirääkimiste hetkeseisust. 
 
(iv) EKL poolt 2014. aastal korraldatavate rahvusvaheliste näituste kohtunikud. 
 
Toimus arutelu EKL poolt 2014. korraldatavate rahvusvaheliste näituste nimekirja üle. EKL 
juhatus kiitis heaks EKL näitusetoimkonna esimehe poolt esitatud nimekirja (lisa 2) 
 
(v) 18.-19.08.2012 Tallinnas toimunud rahvusvahelise näituse „Balti Võitja 2012“ lisakulud. 
 
Ettepanek: kompenseerida 18.-19.08.2012 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel näitusel „Balti 

Võitja 2012“ hinnanud kohtuniku taksoarve originaalkuludokumendi alusel. Teha 
vastav täiendus antud näituse aruandesse. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Ettepanek: lubada 18.-19.08.2012 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel näitusel „Balti Võitja 

2012“ BIS-auhindade üleandmist assisteerinud neljal juuniorhändleril tasuta osaleda 
omal valikul ühel EKL poolt 2013. aastal korraldataval rahvusvahelisel näitusel 
toimuval juuniorhändlerite võistlustel. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
8.1. Kompenseerida 18.-19.08.2012 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel näitusel „Balti Võitja 

2012“ hinnanud kohtuniku taksoarve kuludokumentide alusel. Teha vastav täiendus antud 
näituse aruandesse. 

8.2. Lubada 18.-19.08.2012 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel näitusel „Balti Võitja 2012“ 
BIS-auhindade üleandmist assisteerinud neljal juuniorhändleril tasuta osaleda omal 
valikul ühel EKL poolt 2013. aastal korraldataval rahvusvahelisel näitusel toimuval 
juuniorhändlerite võistlustel. 

 
9. EKL-HRMKK taotlus. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kompenseerida Liina Vaherile  sõidukulud 

kogusummas 46 EUR seoses  EKL hurtade maastikujooksu kohtunikuks saamise 
eksamil osalemisega. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
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9.1. Rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kompenseerida Liina Vaherile  sõidukulud 
kogusummas 46 EUR seoses  EKL hurtade maastikujooksu kohtunikuks saamise eksamil 
osalemisega. 

 
10. Eesti Hurtade Liidu taotlus FCI maastikujooksude EM-ile võistkondade koostamise 
eeskirja kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada FCI maastikujooksude EM-

ile võistkondade koostamise eeskiri (lisa 3). Eeskiri jõustub alates 01.01.2013. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada FCI maastikujooksude EM-ile 

võistkondade koostamise eeskiri (lisa 3). Eeskiri jõustub alates 01.01.2013. 
 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
(i) EKL-KKK taotlus EKL atesteeritud koolitajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada atesteeritud koolitajateks Monika 

Laneman (kuulekuskoolitus, jälg), Silver Ploom (kuulekuskoolitus, jälg), Jana Juhkam 
(kuulekuskoolitus). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(ii) EKL-HRMKK taotlus EKL hurtade maastikujooksu kohtuniku kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kinnitada EKL hurtade maastikujooksu 

kohtunikuks Liina Vaher. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(iii) EKL-RKK taotlus EKL atesteeritud ringikorraldajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks 

Merike Kalle ja Maria Kristiina Prass. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
(iv) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
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Otsustati jätkata teema käsitlemist EKL juhatuse 11.12.2012 toimuval jätkukoosolekul 
eeldusel, et EKL-VKK esitab selleks ajaks korrektsed ning allkirjastatud dokumendid 
(protokollid ja esildised).  
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada atesteeritud koolitajateks Monika Laneman 

(kuulekuskoolitus, jälg), Silver Ploom (kuulekuskoolitus, jälg), Jana Juhkam 
(kuulekuskoolitus). 

11.2. Rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kinnitada EKL hurtade maastikujooksu 
kohtunikuks Liina Vaher. 

11.3. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks 
Merike Kalle ja Maria Kristiina Prass. 

  
Saabus Viljar Krohv. 
 
12. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL uue kodulehe loomiseks lepingu sõlmimine firmaga WWW Marketing OÜ. 
 
Ettepanek: sõlmida EKL uue kodulehe loomiseks leping firmaga WWW Marketing OÜ 

kogusummas 4 725 EUR. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL büroo arhiivikapid. 
 
Ettepanek: soetada EKL büroosse metallist arhiivikapid ja koristamistarvete kapp 

kogusummas 3 666.70 EUR. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL büroo mööbel. 
 
Ettepanek: soetada EKL bürosse kolme töökoha jaoks kaasaegne büroomööbel ning 

bürootool kogusummas 1 516.93 EUR. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) EKL uus raamatupidaja. 
 
Ele Rõigas teavitas EKL juhatust, et EKL-le uue raamatupidaja konkurss on edukalt lõppenud 
ning sobiv kandidaat välja valitud. 
 
(v) EKL logoga meened. 
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Ettepanek: tellida EKL logoga dokumendikaaned (sinine – 750 tk, punane – 750 tk) ning EL 
lemmikloomapasside kaaned (sinine – 750 tk, punane – 750 tk). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vi) Firmaga Espetak raamlepingu sõlmimine. 
 
Ettepanek: sõlmida näitusel kasutatavate ning tšempionitiitlitega kaasnevate rosettide 

tellimiseks raamleping firmaga Espetak. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) EKL dokumendihaldusprogramm. 
 
Toimus arutelu EKL dokumendihaldusprogrammi üle (kasutajate arv, esitatavad nõudmised). 
Otsustati teema arutelu jätkata peale sobivate programmide leidmist. 
  
(viii) EKL büroos kasutatav raamatupidamisprogramm. 
 
Ettepanek: volitada EKL büroo juhatajat koostöös uue EKL raamatupidajaga valima EKL 

büroole välja uue raamatupidamisprogrammi. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ix) EKL büroo töötajate uued töölepingud. 
 
Ele Rõigas ja Astrid Lundava teavitasid EKL juhatust, et EKL büroo töötajatega on läbi 
viidud arenguvestlused ning nende alusel koostatakse uued ametijuhendid ning töölepingud 
(kehtivad alates 01.01.2013). 
 
Otsustati: 
12.1. Sõlmida EKL uue kodulehe loomiseks leping firmaga WWW Marketing OÜ 

kogusummas 4 725 EUR. 
12.2. Soetada EKL büroosse metallist arhiivikapid ja koristamistarvete kapp kogusummas 

3 666.70 EUR. 
12.3. Tellida EKL logoga dokumendikaaned (sinine – 750 tk, punane – 750 tk) ning EL 

lemmikloomapasside kaaned (sinine – 750 tk, punane – 750 tk). 
12.4. Sõlmida näitusel kasutatavate ning tšempionitiitlitega kaasnevate rosettide tellimiseks 

raamleping firmaga Espetak. 
12.5. Volitada EKL büroo juhatajat koostöös uue EKL raamatupidajaga valima EKL büroole 

välja uue raamatupidamisprogrammi. 
 
13. Tõustandardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: portugali lambakoer, briard, 

pürenee lambakoer (siledakoonuline), pürenee lambakoer (pikakarvaline), collie 
(pikakarvaline), pikardia lambakoer, hollandi lambakoer, habecollie, collie 
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(lühikarvaline), bordercollie, anatoolia karjakoer, inglise mastif, romagna veekoer, 
welshi terjer, skye terjer, mehhiko karvutu koer, saarmakoer, labradori retriiver, hiina 
harjaskoer, shih tzu, king charles spanjel, läti hagijas. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsusti: 
13.1. Kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: portugali lambakoer, briard, pürenee 

lambakoer (siledakoonuline), pürenee lambakoer (pikakarvaline), collie (pikakarvaline), 
pikardia lambakoer, hollandi lambakoer, habecollie, collie (lühikarvaline), bordercollie, 
anatoolia karjakoer, inglise mastif, romagna veekoer, welshi terjer, skye terjer, mehhiko 
karvutu koer, saarmakoer, labradori retriiver, hiina harjaskoer, shih tzu, king charles 
spanjel, läti hagijas. 

 
14. EKL-KKK taotlused: (i) EKL 2013. aasta võistluste kalenderplaan (jätkuv käsitlus); 

(ii) EKL-KKK 2012. aasta eelarvega seotud temaatika; (iii) taotlus EKL juhatuse 
otsuse nr 5.1.4, 02.12.2010 (protokoll nr 12) muutmiseks. 

 
(i) EKL 2013. aasta võistluste kalenderplaan. 
 
Toimus arutelu EKL 2013. aasta võistluste kalendri ning selle koostamispõhimõtete üle. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL 2013. aasta võistluste kalenderplaan (lisa 4). 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 2 
 
(ii) EKL-KKK 2012. aasta eelarvega seotud temaatika. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada IPO, AG, SK ja IPO-R 

rahvusvaheliste eeskirjade tõlkimise ja kaasajastamise eest taotletud töötasud (lisa 5).  
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 17.11.2012 toimunud koolitajate 

pädevuseksami ja varrukameeste eksamiga seotud kulud originaalkuludokumentide 
alusel kogusummas 165.96 EUR. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 24.-25.11.2012 EKL-KKK poolt 

korraldatud IPO-FH, PJK ja FH eksamitega seotud kulud originaalkuludokumentide 
alusel kogusummas 64.44 EUR. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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(iii) EKL juhatuse otsuse nr 5.1.4, 02.12.2010 (protokoll nr 12) muutmine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning muuta EKL juhatuse otsuses nr 5.1.4., 

02.12.2012 (protokoll nr 12) punkt  a) „tasutakse võistlejate osalusmaks (12 
osalejat)“ ning lisada punkti b) „12 võistlejat+kapten mitte rohkem kui 2 080 EUR“. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Kinnitada EKL 2013. aasta võistluste kalenderplaan (lisa 4). 
14.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada IPO, AG, SK ja IPO-R rahvusvaheliste 

eeskirjade tõlkimise ja kaasajastamise eest taotletud töötasud (lisa 5). 
14.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 17.11.2012 toimunud koolitajate 

pädevuseksami ja varrukameeste eksamiga seotud kulud originaalkuludokumentide alusel 
kogusummas 165.96 EUR. 

14.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 24.-25.11.2012 EKL-KKK poolt 
korraldatud IPO-FH, PJK ja FH eksamitega seotud kulud originaalkuludokumentide alusel 
kogusummas 64.44 EUR. 

14.5. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning muuta EKL juhatuse otsuses nr 5.1.4., 02.12.2012 
(protokoll nr 12) punkt  a) „tasutakse võistlejate osalusmaks (12 osalejat)“ ning lisada 
punkti b) „12 võistlejat+kapten mitte rohkem kui 2 080 EUR“. 

 
15. Ulvi Koovi taotlus. 
 
Toimus arutelu Ulvi Koovi taotluse üle. Nenditi, et vastaval teemal on EKL juhatus otsuse 
langetanud juba aprillis 2012 ning puudub alus selle ümbervaatamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Ulvi Koovi avaldus ning kompenseerida „Eukanuba World Challenge 

2012“ poolfinaalis osalemise kulud 2 052.81 EUR ulatuses. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 7 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Mitte rahuldada rahuldada Ulvi Koovi avaldust „Eukanuba World Challenge 2012“ 

poolfinaalis osalemise kulude katmiseks, kuna antud teemat käsitlev otsus on EKL 
juhatuse poolt juba tehtud 19.04.2012 (protokoll nr 11, otsus nr 6). 

  
16. Tiina Tootmaa taotlus. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis Solebas sündiv basenji  pesakond lähtuvalt EKL teenuste 

hinnakirja koodist 1060 või 1061 (sõltuvalt sündivate kutsikate arvust). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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Otsustati: 
16.1. Registreerida kennelis Solebas sündiv basenji  pesakond lähtuvalt EKL teenuste 

hinnakirja koodist 1060 või 1061 (sõltuvalt sündivate kutsikate arvust). 
 
17. Virumaa Koerteklubi VIKO taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Virumaa Koerteklubi VIKO (reg-kood: 80347953; aadress: Kuusiku 

talu, Orutaguse küla, Kadrina vald, 45226 Lääne-Virumaa) taotlus EKL liikmeks 
astumiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
17.1. Rahuldada Virumaa Koerteklubi VIKO (reg-kood: 80347953; aadress: Kuusiku talu, 

Orutaguse küla, Kadrina vald, 45226 Lääne-Virumaa) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
18. Livia Kase ettepanek näitusetulemuste tühistamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Livia Kase ettepanek ning tühistada 24.11.2012 Narvas toimunud 

rahvuslikul näitusel osalenud koera nr 165 (itaalia corso LV-28523/12) tulemus. 
Näituse korraldajal teavitada tulemuse tühistamisest omanikku. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
18.1. Rahuldada Livia Kase ettepanek ning tühistada 24.11.2012 Narvas toimunud rahvuslikul 

näitusel osalenud koera nr 165 (itaalia corso LV-28523/12) tulemus. Näituse korraldajal 
teavitada tulemuse tühistamisest omanikku. 

 
19. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ päring. 
 
Toimus arutelu Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ päringu üle. Nenditi, et kuna pesakonda ei 
kanta EKL tõuraamatusse, ei kuulu päringu arutamine EKL pädevusse ning sellest, et EKL-il 
ei ole antud pesakonna suhtes pretensioone, tuleb teavitada ka Ungari Kennelliitu. 
 
Ettepanek: asuda seisukohale, et kuna kõnealust pesakonda ei kanta EST-registrisse ei kuulu 

päring EKL-i pädevusse. Teavitada Ungari Kennelliitu (M.E.O.E), et EKL-il ei ole 
pretensioone antud pesakonna Ungaris registreerimise osas. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
19.1. Asuda seisukohale, et kuna kõnealust pesakonda ei kanta EST-registrisse ei kuulu päring 

EKL-i pädevusse.  
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19.2. Teavitada Ungari Kennelliitu (M.E.O.E), et EKL-il ei ole pretensioone antud pesakonna 
Ungaris registreerimise osas. 

 
20. Merike Kungla järelepärimine (jätkuv käsitlus). 
 
Arutelu kuulutati kinniseks. M. Kunglat esindas volituse alusel Aivo Oblikas. 
 
Ettepanek: rahuldada Merike Kungla avaldus. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 4 
  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati:  
20.1. Mitte rahuldada Merike Kungla avaldust, kuna selleks puudub alus. 
 
EKL juhatuse jätkukoosolek Tallinnas, 11.12.2012 (18.00-20.25): 

 

21. EKL tõuraamatumäärus (projekt). 
 
Toimus arutelu EKL tõuraamatumääruse ja selle lisade üle. Otsustati edastada eeskirja projekt 
EKL volinikele tutvumiseks. 
 
Ettepanek: kiita heaks EKL tõuraamatumääruse lisa 8  täiendused (saksa lambakoer/saksa 

lambakoer pikakarvaline, taksid, puudlid) ning edastada need kinnitamiseks EKL 
volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: lisada EKL tõuraamatumääruse p 2.1. alljägnev lause „EKL tõuraamatusse 

kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise blankett“. Edastada otsus 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
21.1. Kiita heaks EKL tõuraamatumääruse lisa 8  täiendused (saksa lambakoer/saksa 

lambakoer pikakarvaline, taksid, puudlid) ning edastada need kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

21.2. Lisada EKL tõuraamatumääruse p 2.1. alljägnev lause „EKL tõuraamatusse kantavate 
kutsikate kiibinumbritest teavitamise blankett“. Edastada otsus kinnitamiseks EKL 
volinike koosolekule. 

 
 
22. EKL näitusetoimkonna struktuur (projekt). 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näitusetoimkonna struktuur (lisad 6 ja 7). 
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Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
22.1. Kinnitada EKL näitusetoimkonna struktuur (lisad 6 ja 7). 
 
23. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendused. 
 
Ettepanek: muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 1.2.1 ja 1.2.2. peale 

mida kõlab see alljärgnevalt „p 1.2.1. JUN SERT omistatakse vastava vanuseklassi 
ringis parimale „sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. või 
EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu 
võtta“. Edastada otsus EKL volinike koosolekule kinnitamiseks. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 3.1.  peale mida kõlab 

see alljärgnevalt:“p 3.1. Tiitel „Eesti Veterantšempion“ (EST Vet CH omistatakse 
koerale, kes on saanud kolm veteransertifikaati (VET SERT) kolmelt erinevalt 
kohtunikult. p 3.2. VET SERT omistatakse vastava vanuseklassi ringis parimale 
„sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. või EKL-i 
tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu võtta“. 
Edastada otsus EKL volinike koosolekule kinnitamiseks. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
23.1. Muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 1.2.1 ja 1.2.2. peale mida 

kõlab see alljärgnevalt „p 1.2.1. JUN SERT omistatakse vastava vanuseklassi ringis 
parimale „sertifikaadikandidaadi” tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. või EKL-i 
tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu võtta“. 

23.2. Muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi p 3.1.  peale mida kõlab see 
alljärgnevalt:“p 3.1. Tiitel „Eesti Veterantšempion“ (EST Vet CH omistatakse koerale, kes 
on saanud kolm veteransertifikaati (VET SERT) kolmelt erinevalt kohtunikult. p 3.2. VET 
SERT omistatakse vastava vanuseklassi ringis parimale „sertifikaadikandidaadi” 
tunnustuse saanud koerale vastavalt F.C.I. või EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema 
sugupoole esindajatele, kes võivad selle vastu võtta“.  

23.3. Edastada otsus EKL volinike koosolekule kinnitamiseks. 
 
24. Konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ statuudi täiendused. 
 
Ettepanek: muuta konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ statuudi p 1.5, 

peale mida kõlab see alljärgnevalt:“Konkursil osalevad vaid EST-registris olevad 
koerad, kellele näituse toimumise hetkeks ei ole väljastatud Export Pedigreed,  ja 
EKL-is registreeritud kennelnimega kasvatajad.“ 

Hääletamine: poolt – 6 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: muuta konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ statuudi p 4 

ning asendada seal sõna „koer“ sõnaga „eksponent“. Jagada näitused 
kategooriatesse kuni 700 koera ning alates 701 koera. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
24.1. Muuta konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ statuudi p 1.5, peale 

mida kõlab see alljärgnevalt:“Konkursil osalevad vaid EST-registris olevad koerad, 
kellele näituse toimumise hetkeks ei ole väljastatud Export Pedigreed,  ja EKL-is 
registreeritud kennelnimega kasvatajad.“ 

24.2. Ettepanek: muuta konkursi „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ statuudi p 4 
ning asendada seal sõna „koer“ sõnaga „eksponent“. Jagada näitused kategooriatesse kuni 
700 koera ning alates 701 koera. 

 
25. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja täiendused. 
 
Ettepanek: muuta EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja (i)  p 7.1. peale 

mida kõlab see alljärgnevalt:“ Eesti Kennelliit Jõulushow raames juuniorhändlerite 
Eesti Meistrivõistlused, kus võisteldakse tiitlile 'Eesti Meister - aastaarv'“; (ii) p 7.5. 
asendada fraas „jagatakse vähemalt 3 (vastavalt kohtunike arvule) rühma“ fraasiga 
„võidakse jagada rühmadesse (vastavalt kohtunike arvuga“. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
25.1. Muuta EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja: 
25.1.1. p 7.1. peale mida kõlab see alljärgnevalt:“ Eesti Kennelliit Jõulushow raames 

juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistlused, kus võisteldakse tiitlile 'Eesti Meister - 
aastaarv'.“ 

25.1.2. p 7.5. asendada fraas „jagatakse vähemalt 3 (vastavalt kohtunike arvule) rühma“ 
fraasiga „võidakse jagada rühmadesse (vastavalt kohtunike arvuga“. 

 
26. EKL-KKK taotlused: EKL-KKK 2012. aasta eelarvega seotud temaatika (jätkuv 
käsitlus) 
 
Toimus arutelu, kas ja mil määral on EKL-KKK eelarverealt EKL liikmesorganisatsioonide 
poolt korraldatud võistluste/koolituste doteerimine põhjendatud ning milline peaks olema 
dotatsioonide taotlemise kord. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-KKK ettepanek ning kompenseerida Eesti Saksa Lambakoerte 

Ühingu poolt 26.05.2012 korraldatud IPO võistluste kulu 30 EUR ulatuses. 
Hääletamine: poolt – 2 
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Ettepanek: kinnitada EKL-KKK ettepanek ning kompenseerida Eesti Saksa Lambakoerte 
Ühingu poolt 25.-26.08.2012 korraldatud IPO võistluste kulu 357 EUR 
ulatuses. 

Hääletamine: poolt – 2 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-KKK ettepanek ning kompenseerida Eesti Dobermanniühingu 

poolt 23.09.2012 korraldatud IPO võistluste kulu 50 EUR ulatuses. 
Hääletamine: poolt – 2 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-KKK ettepanek ning kompenseerida TAKO poolt 08.09.2012 

korraldatud SK võistluste kulu 70.20 EUR ulatuses. 
Hääletamine: poolt – 2 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-KKK ettepanek ning kompenseerida TAKO poolt 09.09.2012 

korraldatud SK hindamisseminari kulu 216.53 EUR ulatuses. 
Hääletamine: poolt – 3 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-KKK ettepanek ning kompenseerida Eesti Otsingukoerte Klubi  

poolt 13.-14.10.2012 korraldatud päästekoerte seminari korraldamise kulusid 
200 EUR ulatuses. 

Hääletamine: poolt – 5 
 
Ettepanek: kanda EKL-KKK 2012. aasta eelarves üle jäänud vahendid EKL-KKK 2013. aasta 

eelarvesse sihtotstarbeliselt reale „EKL liikmesorganisatsioonide poolt 
korraldatavate võistluste/koolituste doteerimine“. EKL-KKK-l töötada välja 
võistluste/koolitustega seotud kulude kompenseerimise kord. 

Hääletamine: poolt – 6 
 vastu – 0 
 erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
26.1. Mitte rahuldada EKL-KKK ettepanekut Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu, Eesti 

Dobermanniühingu ja TAKO poolt korraldatud võistluste ja koolituste kulude 
kompenseerimiseks. 

26.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Eesti Otsingukoerte Klubi  poolt 13.-
14.10.2012 korraldatud päästekoerte seminari korraldamise kulusid 200 EUR ulatuses 
(originaalkuludokumentide alusel). 

26.3. Kanda EKL-KKK 2012. aasta eelarves üle jäänud vahendid EKL-KKK 2013. aasta 
eelarvesse sihtotstarbeliselt reale „EKL liikmesorganisatsioonide poolt korraldatavate 
võistluste/koolituste doteerimine“. EKL-KKK-l töötada välja võistluste/koolitustega 
seotud kulude kompenseerimise kord. 

 
27. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine (jätkuv käsitlus).  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlused ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Siret Lepasaar – taksid (148), kääbusšnautser (183), beagle 
(161), king charles spanjel (128), pekingi koer (207); (ii) Marko Lepasaar – taksid 
(148), ameerika kokkerspanjel (167), gordoni setter (6), kääbusšnautser (183), siberi 
husky (270); (iii) Kristin Kerem – kääbusšnautser (183), bernhardiin (61), inglise 
hurt-greyhound (158); (iv) Maret Kärdi – norfolki terjer (272), brasiilia terjer (341), 
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skye terjer (75), karmikarvaline foksterjer (169), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), 
austraalia terjer (8), pekingi koer (207), austraalia siiditerjer (236), hiina harjaskoer 
(288), borderterjer (10, papillon (77), phalene (77), havanna bichon (250), 
kromfohrlandi koer (92), king charles spanjel (128), tiibeti terjer (209), lhasa apso 
(227); (v) Astrid Lundava – rodeesia ridgeback (146), leonberger (145), ameerika 
kokkerspanjel (167), beagle (161), vana-inglise lambakoer (16), ameerika akita (344), 
briard (113), hiina harjaskoer (288), itaalia corso (343), bullmastif (157), beauceron 
(44), bordercollie (297); (vi) Katrin Raie – inglise hurt-greyhound (158); (vii) Juta 
Haranen – king charles spanjel (128); (viii) Helin Kasuk-Tenson – šnautser (182), 
landseer (226), napoli mastif (197), inglise hurt- greyhound (158), vene hurt-borzoi 
(193); (ix) Helle Viitkar – king charles spanjel (128). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: tulenevalt elukoha muutusest kanda Eesti FCI kohtunike nimekirja Mari Palgi. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: tulenevalt EKL liikmelisuse lõppemisest kustutada FCI kohtunike nimekirjast 

Dmitri Zabašta. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
27.1. Rahuldada EKL-VKK taotlused ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Siret Lepasaar – taksid (148), kääbusšnautser (183), beagle (161), 
king charles spanjel (128), pekingi koer (207); (ii) Marko Lepasaar – taksid (148), 
ameerika kokkerspanjel (167), gordoni setter (6), kääbusšnautser (183), siberi husky 
(270); (iii) Kristin Kerem – kääbusšnautser (183), bernhardiin (61), inglise hurt-
greyhound (158); (iv) Maret Kärdi – norfolki terjer (272), brasiilia terjer (341), skye terjer 
(75), karmikarvaline foksterjer (169), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), austraalia terjer 
(8), pekingi koer (207), austraalia siiditerjer (236), hiina harjaskoer (288), borderterjer 
(10, papillon (77), phalene (77), havanna bichon (250), kromfohrlandi koer (92), king 
charles spanjel (128), tiibeti terjer (209), lhasa apso (227); (v) Astrid Lundava – rodeesia 
ridgeback (146), leonberger (145), ameerika kokkerspanjel (167), beagle (161), vana-
inglise lambakoer (16), ameerika akita (344), briard (113), hiina harjaskoer (288), itaalia 
corso (343), bullmastif (157), beauceron (44), bordercollie (297); (vi) Katrin Raie – 
inglise hurt-greyhound (158); (vii) Juta Haranen – king charles spanjel (128); (viii) Helin 
Kasuk-Tenson – šnautser (182), landseer (226), napoli mastif (197), inglise hurt- 
greyhound (158), vene hurt-borzoi (193); (ix) Helle Viitkar – king charles spanjel (128). 

27.2. Tulenevalt elukoha muutusest kanda Eesti FCI kohtunike nimekirja Mari Palgi. 
27.3. Tulenevalt EKL liikmelisuse lõppemisest kustutada FCI kohtunike nimekirjast Dmitri 

Zabašta. 
 
28. EKL büroo töö korraldamisest (jätkuv käsitlus). 
 
(i) EKL uus raamatupidaja. 



 19 

 
Ele Rõigas tutvustas EKL juhatusele uut raamatupidajat Tiia Peeki. Otsustati jaanuaris 2013 
korraldada EKL juhatuse, EKL allüksuste juhtide ja raamatupidaja ühiskoosolek, vaatamaks 
üle ning leppimaks kokku eelarveliste vahendite eraldamise ja kasutamise üldpõhimõtted ning 
sellega kaasnevad nõuded dokumentatsioonile. 
 
(ii) Rosetikaardid. 
 
Ettepanek: anda olemasolevad rosetikaardid tasuta EKL liikmesorganisatsioonidele, kes 

selleks soovi avaldavad. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) Elektripaketi valimine. 
 
Ettepanek: volitada elektripaketti valima ning lepingut sõlmima EKL büroo juhataja Ele 

Rõigase.  
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) Konkursside „Aasta edukaim näitusekor ja –koerakasvataja“ ning „Aasta edukaim 
sportkoer ja koerajuht“ autasustamistseremoonia. 
 
Toimus arutelu autasustamistseremoonia formaadi ning aja üle. Otsustati arutelu jätkata 
17.12.2012 algusega kell 14.00 EKL büroos toimuval koosolekul. 
 
(v) EKL poolt korraldatavate näituste toiduauhindade sponsor. 
 
Ettepanek: jätkata läbirääkimisi EKL poolt korraldatavate näituste sponsoreerimise teemal 

firmaga Royal Canin Estonia OÜ. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
28.1. Anda olemasolevad rosetikaardid tasuta EKL liikmesorganisatsioonidele, kes selleks 

soovi avaldavad. 
28.2. Volitada elektripaketti valima ning lepingut sõlmima EKL büroo juhataja Ele Rõigase.  
28.3. Jätkata läbirääkimisi EKL poolt korraldatavate näituste sponsoreerimise teemal firmaga 

Royal Canin Estonia OÜ. 
 
29. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded (jätkuv käsitlus). 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike pädevuseksamite korraldamisega seotud kulude 

kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida  03.-04.11.2012 läbi viidud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) 
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Anne Naarits – 70 EUR (2 päeva),  380 km kütusekompensatsioon ja 1 öö 
majutuskulud hotellis „Tartu“; (ii) Juta Haranen – 70 EUR (2 päeva) ja 1 öö 
majutuskulu hotellis „Tartu“; (iii) Maret Kärdi – 35 EUR (1 päev) ja 380 km 
kütusekompensatsioon; (iv) Astrid Lundava – 35 EUR (1 päev) ja 380 km 
kütusekompensatsioon. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 (Astrid Lundava) 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 22.11.2012 läbi viidud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) 
Anne Naarits – 35 EUR (1 päev); (ii) Inga Siil – 35 EUR (1 päev) ja 40 km 
kütusekompensatsioon. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 (Astrid Lundava) 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 07.-09.12.2012 Helsingis läbi 

viidud välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: 
(i) Anne Naarits – 105 EUR (3 päeva); (ii) Juta Haranen – 105 EUR (3 päeva) ja 
reisikulud 41 EUR ulatuses lähtuvalt laevapiletite ostuarvele; (iii) Maret Kärdi – 105 
EUR (3 päeva); (iv) Astrid Lundava – 105 EUR (3 päeva); (v) Inga Siil – 105 EUR (3 
päeva). Tasuda sõidu-, majutus- ja muud kulud. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 (Astrid Lundava) 
 
(ii) EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise blankett. 
 
Ettepanek: lisada EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise 

blanketile lause „Olen tutvunud EKL kasvatajakohustuslepinguga ja kohustun seda 
järgima.“ 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) ajavahemikus 01.11.-11.12.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 01.11.-11.12.2012 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisa 8). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) Jõulupakid EKL büroo töötajate lastele. 
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Ettepanek: teha EKL büroo töötajate lastele jõulupakid maksumusega kuni 15 EUR/pakk. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
29.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida  03.-04.11.2012 läbi viidud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Anne 
Naarits – 70 EUR (2 päeva),  380 km kütusekompensatsioon ja 1 öö majutuskulud hotellis 
„Tartu“; (ii) Juta Haranen – 70 EUR (2 päeva) ja 1 öö majutuskulu hotellis „Tartu“; (iii) 
Maret Kärdi – 35 EUR (1 päev) ja 380 km kütusekompensatsioon; (iv) Astrid Lundava – 
35 EUR (1 päev) ja 380 km kütusekompensatsioon. 

29.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 22.11.2012 läbi viidud 
välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Anne 
Naarits – 35 EUR (1 päev); (ii) Inga Siil – 35 EUR (1 päev) ja 40 km 
kütusekompensatsioon. 

29.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 07.-09.12.2012 Helsingis läbi viidud 
välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Anne 
Naarits – 105 EUR (3 päeva); (ii) Juta Haranen – 105 EUR (3 päeva) ja reisikulud 41 
EUR ulatuses lähtuvalt laevapiletite ostuarvele; (iii) Maret Kärdi – 105 EUR (3 päeva); 
(iv) Astrid Lundava – 105 EUR (3 päeva); (v) Inga Siil – 105 EUR (3 päeva). Tasuda 
sõidu-, majutus- ja muud kulud. 

29.4. Lisada EKL tõuraamatusse kantavate kutsikate kiibinumbritest teavitamise blanketile 
lause „Olen tutvunud EKL kasvatajakohustuslepinguga ja kohustun seda järgima.“ 

29.5. Rahuldada ajavahemikus 01.11.-11.12.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 
(lisa 8). 

29.6. Teha EKL büroo töötajate lastele jõulupakid maksumusega kuni 15 EUR/pakk. 
 
30. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: vaadata üle ning kaasajastada EKL näitusetaotluste menetlemise kord. Peatada 

seniks EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotluste läbivaatamine. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
30.1. Vaadata üle ning kaasajastada EKL näitusetaotluste menetlemise kord. Peatada seniks 

EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotluste läbivaatamine, broneerides kuupäevad 
lähtuvalt ühingu poolt esitatud taotlustele (laekumise järjekorras). 

 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


