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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn         17.01.2013 nr 1 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 22.05. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Sulev 

Puumeister, Maris Siilmann. 
Külalised: Oleg Gunin, Liina Kümnik (Eesti Setterite Klubi), Alar Müürisepp (EKL 

volinike koosoleku juhataja), Tiia Peek (EKL raamatupidaja), Aire-Piret Pärn, 
Imre Randjõe, Ele Rõigas (EKL büroo juhataja), Liina Vaher (EKL-RKK 
eestseisuse esimees), Svetlana Volkova. 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL Juhatuse 17.01.2013 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Imre Randjõe avaldus. 
2. Oleg Gunini taotlus aretuseriloa saamiseks kääbustaksi EST-01714/11 paaritamiseks 

küülikutaksiga RKF1879019. 
3. Eesti Setterite Klubi taotlus iiri punaste setterite aretuserinõuete täiendamiseks. 
4. Eesti Setterite Klubi taotlus erinäituse toimumiskoha muutmiseks. 
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
6. Natalja Volkova taotlus välisriigis sündiva pesakonna EST-registrisse kandmiseks. 
7. Hele Värava taotlus välisriigis sündiva pesakonna EST-registrisse kandmiseks. 
8. Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokserite erinäituse toimumiskuupäeva ja –koha 

muutmiseks. 
9. Klubi Sportkoer taotlus 13.-14.07.2013 korraldatava IPO rahvusvahelise võistluse 

toimumiskoha muutmiseks. 
10. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
12. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
13. Tõustandardite tõlked. 
14. MTÜ Pärnu Agility taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
15. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
16. EKL jõulushow statuudi täiendused. 
17. EKL näituste eeskirja täiendused. 
 
A. EKL Juhatuse 17.01.2013 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 17.01.2013 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 

Imre Randjõe avaldus; (ii) Hele Värava taotlus välisriigis sündiva pesakonna EST-
registrisse kandmiseks; (iii) Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokserite erinäituse 
toimumiskuupäeva ja –koha muutmiseks; (iv) Klubi Sportkoer taotlus 13.-14.07.2013 
korraldatava IPO rahvusvahelise võistluse toimumiskoha muutmiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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A. Lisada EKL juhatuse 17.01.2013 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Imre 
Randjõe avaldus; (ii) Hele Värava taotlus välisriigis sündiva pesakonna EST-registrisse 
kandmiseks; (iii) Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokserite erinäituse 
toimumiskuupäeva ja –koha muutmiseks; (iv) Klubi Sportkoer taotlus 13.-14.07.2013 
korraldatava IPO rahvusvahelise võistluse toimumiskoha muutmiseks. 

 
1. Imre Randjõe avaldus. 
 
Ettepanek: registreerida 23.12.2012 sündinud vene-euroopa laika  pesakond lähtuvalt EKL 

teenuste hinnakirja koodist 1061. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Registreerida 23.12.2012 sündinud vene-euroopa laika  pesakond lähtuvalt EKL teenuste 

hinnakirja koodist 1061. 
 
2. Oleg Gunini taotlus aretuseriloa saamiseks kääbustaksi EST-01714/11 paaritamiseks 
küülikutaksiga RKF1879019. 
 
Ettepanek: rahuldada Oleg Gunini taotlus ning anda aretuseriluba kääbustaksi EST-

01714/11 paaritamiseks küülikutaksiga RKF1879019. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada Oleg Gunini taotlus ning anda aretuseriluba kääbustaksi EST-01714/11 

paaritamiseks küülikutaksiga RKF1879019. 
 
3. Eesti Setterite Klubi taotlus iiri punaste setterite aretuserinõuete täiendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus ning lisada iiri punaste setterite 

aretuserinõuetesse klausel, et kõik erinõuded peavad olema täidetud enne paaritust. 
Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus ning lisada iiri punaste setterite aretuserinõuetesse 

klausel, et kõik erinõuded peavad olema täidetud enne paaritust.  
3.2. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
4. Eesti Setterite Klubi taotlus erinäituse toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus ning kinnitada 01.06.2013 toimuva setterite 

erinäituse toimumiskohaks Rapla mk (varasema Harju mk) asemel. 
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Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus ning kinnitada 01.06.2013 toimuva setterite 

erinäituse toimumiskohaks Rapla mk (varasema Harju mk) asemel. 
 
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL 2013. aasta eelarve projekt. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate 2013. aasta eelarve koostamise põhimõtetest (tulenevalt 
uutest algatustest EKL-i, kui organisatsiooni arendamiseks – IT pargi uuendamine, 
bürooruumide ventilatsioonisüsteemi korrastamine – on tegemist negatiivse eelarvega). 
 
Ettepanek: edastada EKL 2013. aasta eelarve mahud kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL büroo juhataja ületöötunnid. 
 
Toimus arutelu võimaluse/vajaduse üle installeerida EKL ruumide välisuksele kaardiga 
sissepääsemise võimalus. EKL büroo juhataja võtab vastavad hinnapakkumised. 
 
Nenditi, et seoses EKL saali väga aktiivse kasutamisega EKL liikmesorganisatsioonide ja 
allüksuste poolt, ei ole mõistlik EKL büroo juhataja sellega seotud ületunnitööd tasustada 
vaba ajaga, vaid pigem kompenseerida need rahaliselt. 
 
 Ettepanek: kompenseerida EKL büroo juhataja ületunnitöö rahaliselt.  
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) IT hooldus- ja riistvaraleping. 
  
Ettepanek: sõlmida IT hooldus- ja riistvaraleping firmaga AS IT Grupp. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) EKL lähetuskorralduse blankett ja EKL lähetusaruande blankett. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL lähetuskorralduse blankett (lisa 1) ja EKL lähetusaruande blankett 

(lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) EKL-VKK taotlus kohtunike pädevuseksamite korraldamisega seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 21.-22.12.2012 läbi viidud 
välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) 
Juta Haranen – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 35 EUR (1 päev); (iii) Maret 
Kärdi – 35 EUR (1 päev); (iv) Astrid Lundava – 35 EUR (1 päev); (v) Anne Naarits – 
70 EUR (2 päeva). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vi) EKL-VKK taotlus haruldaste tõugude nimekirja kehtivustähtaja pikendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning pikendada haruldaste tõugude nimekirja 

kehtivust kuni 31.12.2013. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) EKL esindaja lähetamine FCI töökoerte komisjoni koosolekule Tšehhis 09.-10.03.2013. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajana FCI töökoerte komisjoni koosolekule Rounnice nad 

Labem (Tšehhi) 09.-10.03.2013 Aivo Oblikas. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud 
kuni 570 EUR ulatuses. Kompensatsioon tasutakse originaalkuludokumentide alusel 
peale  lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(viii) EKL esindaja lähetamine FCI töökoerte komisjoni koosolekule Prantsusmaal 02.-
03.02.2013. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajana FCI agility komisjoni koosolekule Pariisis 

(Prantsusmaa) 02.-03.02.2013 Liivika Pärg. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud 
kuni 690 EUR ulatuses. Kompensatsioon tasutakse originaalkuludokumentide alusel 
peale  lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ix) Ajalehe „Roheline Pealinn“ päring. 
 
Toimus arutelu ajalehe „Roheline Pealinn“ päringu üle, mis käsitles Pääskülla loodavat 
krematooriumit/uut varjupaika. 
 
Ettepanek: vastata ajalehe „Roheline Pealinn“ päringule, et EKL peab konkurentsi 

tugevnemist teenuste/toodete turul tervitatavaks, kuna see muudab teenuste/toodete 
hinna lemmikloomaomanikule soodsamaks. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 1 
  erapooletu – 0 
 
(x) Ulvi Koovi taotlus „Eukanuba World Challenge 2012“ osalemisega seotud kulude 
kompenseerimiseks (jätkuv käsitlus). 
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Ettepanek: saata avaldaja Ulvi Koovile vastus alljärgnevas sõnastuses:”Eesti Kennelliidul ei 
ole võimalik kompenseerida Teie poolt tehtud „Eukanuba World Challenge’il“ 
osalemisega seotud kulutusi, kuna Eesti Kenneliidu käsutuses ei ole dokumente, mis 
lubaksid Teile vastavat kompensatsiooni tasuda ning seega puudub finantstehingu 
teostamiseks õiguslik alus.“ 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xi) EKL juhatuse telefonihääletuse kinnitamine. 
 
 Ettepanek: kinnitada toimunud telefonihääletuse tulemus „Maksta EKL näitusetoimkonna 

esimehele Marko Lepasaarele 01.12.2012 korraldatud Jõulushow korraldamise 
töötasu 100 EUR (neto). Hääletamine: poolt – 7, vastu – 0, erapooletu – 0“. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xii) Eesti Dobermanniühingu järelepärimine. 
 
Ettepanek: edastada Eesti Dobermanniühingule EKL uue tõuraamatumääruse töörühma 

seisukoht, et vastava klausli aretuserinõuetele mittevastava pesa automaatselt mitte-
aretuseks (MA) registrisse kandmiseks võib iga tõuühing lisada oma tõu 
aretuserinõuetesse, kuid nõude kehtestamist kõigile tõugudele ei peeta otstarbekaks. 
Informeerida Eesti Dobermanniühingut, et EKL juhatus ei ole pädev tõlgendama EKL 
volinike koosoleku poolt kinnitatud normdokumente. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xiii) Eesti Dogiühingu taotlus merle’i värvi saksa dogide ülekandmiseks MA-registrist 
tavaregistrisse. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Dogiühingu taotlus ning viia merle-värvuse alusel EKL 

tõuraamatu MA-registrisse kantud saksa dogid üle tavaregistrisse. Juhul, kui koera 
värvuseks on EKL tõuraamatus märgitud „mittestandardne värvus“ on üleviimise 
aluseks saksa dogi hindamisõigust omava välimikukohtuniku ja Eesti Dogiühingu 
esindaja antud kirjalik hinnang. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ivx) EKL kataloogiprogrammi koolituspäev Tallinnas, 03.02.2013. 
 
Ettepanek: korraldada näituste korraldajatele 03.02.2013 Tallinnas EKL 

kataloogiprogrammi tutvustav koolitus (koordinaator: Astrid Lundava). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 (xv) EKL düsplaasiauuringute usaldusarstide ja EKL liikmesorganisatsioonide ümarlaud. 
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Arutleti vajaduse üle korraldada ümarlaud, kus osaleksid EKL düsplaasiauuringute 
usaldusarstid ning EKL liikmesorganisatsioonide esindajad. Nenditi, et taoline üritus on 
äärmiselt vajalik ning määrati üritust ettevalmistavaks isikuks Astrid Lundava. Otsustati 
teema käsitlemist jätkata veebruaris 2013 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
(xvi) Eesti hagija rahvusvahelise tunnustamise taotlemine. 
 
Ettepanek: EKL büroo juhatajal kooskõlastada EKL näitusetoimkonna esimehega 2013. 

aastal EKL poolt korraldatavatel näitustel kohtunike kingituseks vajatav eesti hagija 
DVD-de arv ning selle põhjal saata tellimus. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: esitada Tšehhi Kennelliidule taotlus eesti hagija ametlikuks tunnustamiseks. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xvii) Eesti 2012. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlustel esinelikusse tulnute 
autasustamine. 
 
Ettepanek: autasustada EKL 2012. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistluse võitjat ning 

lähetada ta 16.-19.05.2013 Budapestis (Ungari) toimuvale rahvusvahelisele näitusele 
„Maailmavõitja 2013“. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud kuni 750 EUR 
ulatuses. Kompensatsioon tasutakse originaalkuludokumentide alusel peale  
lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: autasustada EKL 2012. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlustel kohtadele 2-4 

tulnud võistlejaid võimalusega registreerida tasuta vabalt valitud kahele 
juuniorhändlerite võistlusele EKL poolt korraldatavatel rahvusvahelistel näitustel. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 (xviii) Eesti Erametsaliidu märkus EKL FB-lehel. 
 
Ettepanek: vastuse Eesti Erametsaliidu korduvatele teadetele uue metsaseaduse kohta EKL 

FB-lehel koostavad Jaana Aadamsoo, Astrid Lundava ja Maris Siilmann. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xix) LEKK’i poolt kevadel 2013 korraldatav kasvatajakoolitus. 
 
Toimus arutelu LEKK’i poolt kevadel 2013 korraldatava kasvatajakoolituse ning selle EKL 
kasvatajakoolitusena tunnustamise üle. Jõuti otsusele, et EKL poolse tunnustuse eelduseks on 
eelnevalt EKL juhatuse poolt heakskiidetud koolituskava (käsitlevate teemade nimekiri ja 
maht) ning EKL poolt tellitud koolitusmaterjalide kasutamine. Eeltoodud nõuete täitmisel 
võib kasutada koolituse pealkirjana „(ühing) koostöös EKL-ga“ 
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(xx) Ajavahemikus 11.12.2012-17.01.2013 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 11.12.2012-17.01.2013 laekunud EKL liikme taotlused 

(lisa 3 - v.a. Urve Arik). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Urve Ariku taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
Hääletamine: poolt – 4 
  vastu – 0 
  erapooletu – 3  
 
Otsustati: 
6.1. Edastada EKL 2013. aasta eelarve mahud kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
6.2. Kompenseerida EKL büroo juhataja ületunnitöö rahaliselt. 
6.3. Sõlmida IT hooldus- ja riistvaraleping firmaga AS IT Grupp. 
6.4. Kinnitada EKL lähetuskorralduse blankett (lisa 1) ja EKL lähetusaruande blankett (lisa 

2). 
6.5. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 21.-22.12.2012 läbi viidud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Juta 
Haranen – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 35 EUR (1 päev); (iii) Maret Kärdi – 35 
EUR (1 päev); (iv) Astrid Lundava – 35 EUR (1 päev); (v) Anne Naarits – 70 EUR (2 
päeva). 

6.6. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning pikendada haruldaste tõugude nimekirja kehtivust 
kuni 31.12.2013. 

6.7. Lähetada EKL esindajana FCI töökoerte komisjoni koosolekule Rounnice nad Labem 
(Tšehhi) 09.-10.03.2013 Aivo Oblikas. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud kuni 570 
EUR ulatuses. Kompensatsioon tasutakse originaalkuludokumentide alusel peale  
lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

6.8. Lähetada EKL esindajana FCI agility komisjoni koosolekule Pariisis (Prantsusmaa) 02.-
03.02.2013 Liivika Pärg. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud kuni 690 EUR ulatuses. 
Kompensatsioon tasutakse originaalkuludokumentide alusel peale  lähetusaruande ning 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

6.9. Ettepanek: vastata ajalehe „Roheline Pealinn“ päringule, et EKL peab konkurentsi 
tugevnemist teenuste/toodete turul tervitatavaks, kuna see muudab teenuste/toodete hinna 
lemmikloomaomanikule soodsamaks. 

6.10. Saata avaldaja Ulvi Koovile vastus alljärgnevas sõnastuses:”Eesti Kennelliidul ei ole 
võimalik kompenseerida Teie poolt tehtud „Eukanuba World Challenge’il“ osalemisega 
seotud kulutusi, kuna Eesti Kenneliidu käsutuses ei ole dokumente, mis lubaksid Teile 
vastavat kompensatsiooni tasuda ning seega puudub finantstehingu teostamiseks õiguslik 
alus.“ 

6.11. Maksta EKL näitusetoimkonna esimehele Marko Lepasaarele 01.12.2012 korraldatud 
Jõulushow korraldamise töötasu 100 EUR (neto).  

6.12. Eedastada Eesti Dobermanniühingule EKL uue tõuraamatumääruse töörühma seisukoht, 
et vastava klausli aretuserinõuetele mittevastava pesa automaatselt mitte-aretuseks (MA) 
registrisse kandmiseks võib iga tõuühing lisada oma tõu aretuserinõuetesse, kuid nõude 
kehtestamist kõigile tõugudele ei peeta otstarbekaks. Informeerida Eesti 
Dobermanniühingut, et EKL juhatus ei ole pädev tõlgendama EKL volinike koosoleku 
poolt kinnitatud normdokumente. 

6.13. Rahuldada Eesti Dogiühingu taotlus ning viia merle-värvuse alusel EKL tõuraamatu 
MA-registrisse kantud saksa dogid üle tavaregistrisse. Juhul, kui koera värvuseks on EKL 
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tõuraamatus märgitud „mittestandardne värvus“ on üleviimise aluseks saksa dogi 
hindamisõigust omava välimikukohtuniku ja Eesti Dogiühingu esindaja antud kirjalik 
hinnang. 

6.14. Korraldada näituste korraldajatele 03.02.2013 Tallinnas EKL kataloogiprogrammi 
tutvustav koolitus (koordinaator: Astrid Lundava). 

6.15.  EKL büroo juhatajal kooskõlastada EKL näitusetoimkonna esimehega 2013. aastal 
EKL poolt korraldatavatel näitustel kohtunike kingituseks vajatav eesti hagija DVD-de 
arv ning selle põhjal saata tellimus. 

6.16. Esitada Tšehhi Kennelliidule taotlus eesti hagija ametlikuks tunnustamiseks. 
6.17. Autasustada EKL 2012. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistluse võitjat ning lähetada ta 

16.-19.05.2013 Budapestis (Ungari) toimuvale rahvusvahelisele näitusele „Maailmavõitja 
2013“. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud kuni 750 EUR ulatuses. Kompensatsioon 
tasutakse originaalkuludokumentide alusel peale  lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

6.18. Autasustada EKL 2012. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlustel kohtadele 2-4 tulnud 
võistlejaid võimalusega registreerida tasuta vabalt valitud kahele juuniorhändlerite 
võistlusele EKL poolt korraldatavatel rahvusvahelistel näitustel. 

6.19. Vastuse Eesti Erametsaliidu korduvatele teadetele uue metsaseaduse kohta EKL FB-
lehel koostavad Jaana Aadamsoo, Astrid Lundava ja Maris Siilmann. 

6.20. Rahuldada ajavahemikus 11.12.2012-17.01.2013 laekunud EKL liikme taotlused (lisa 
3). 

 
6. Natalja Volkova taotlus välisriigis sündiva pesakonna EST-registrisse kandmiseks. 
 
Ettepanek: lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 1.4. rahuldada Natalja Volkova taotlus ning 

lubada kennelis Dandiepraid foksterjeri (karmikarvaline) Itaalias sündiv pesakond 
(ema: EST-01970/10) kanda EKL tõuraamatusse. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 1.4. rahuldada Natalja Volkova taotlus ning lubada 

kennelis Dandiepraid foksterjeri (karmikarvaline) Itaalias sündiv pesakond (ema: EST-
01970/10) kanda EKL tõuraamatusse. 

 
 
7. Hele Värava taotlus välisriigis sündiva pesakonna EST-registrisse kandmiseks. 
 
Ettepanek: lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 1.4. rahuldada Hele Värava taotlus ja 

lubada kennelis Eye Candy sündiv briardide pesakond (ema: EST-02522/08) Põhja-
Iirimaal (UK) sündiv pesakond kanda EKL tõuraamatusse. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 1.4. rahuldada Hele Värava taotlus ja lubada 

kennelis Eye Candy sündiv briardide pesakond (ema: EST-02522/08) Põhja-Iirimaal (UK) 
sündiv pesakond kanda EKL tõuraamatusse. 
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8. Eesti Bokseriühingu taotlus saksa bokserite erinäituse toimumiskuupäeva ja –koha 
muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Bokseriühingu taotlus ning kinnitada saksa bokserite erinäituse 

uueks toimumiskuupäevaks 16.06.2013 (varasema 15.06.2013 asemel) ning 
toimumiskohaks Tartu (varasema Tallinna asemel). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada Eesti Bokseriühingu taotlus ning kinnitada saksa bokserite erinäituse uueks 

toimumiskuupäevaks 16.06.2013 (varasema 15.06.2013 asemel) ning toimumiskohaks 
Tartu (varasema Tallinna asemel). 

 
9. Klubi Sportkoer taotlus 13.-14.07.2013 korraldatava IPO rahvusvahelise võistluse 
toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahulda klubi Sportkoer taotlus ning kinnitada 13.-14.07.2013 korraldatava 

rahvusvahelise IPO võistluse toimumiskohaks Rakvere (varasema Harju mk asemel). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Rahulda klubi Sportkoer taotlus ning kinnitada 13.-14.07.2013 korraldatava 

rahvusvahelise IPO võistluse toimumiskohaks Rakvere (varasema Harju mk asemel). 
 
10. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajana 13.-19.05.2013 Budapestis (Ungari) toimuvale FCI 

üldkoosolekule/“Maailmavõitja 2013“ näitusele Alar Müürisepp. Kompenseerida 
sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha kuni 1 800 EUR ulatuses. Kompensatsioon 
tasutakse originaalkuludokumentide alusel peale  lähetusaruande ning ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Toimus lühiarutelu EKL infoboksi saatmise üle „Maailmavõitja 2013“ näitusele (lähetavate 
isikute arv; näitusel Eesti koertele boksis fotografeerimisvõimaluse loomine). 
 
Ettepanek: lähetada 16.-19.05.2013 Budapestis (Ungari) toimuvale „Maailmavõitja 2013“ 

näitusele EKL infoboksi kaks töötajat ja fotograafi. Kompenseerida sõidu- ja 
majutuskulud ning päevarahad. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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10.1. Lähetada EKL esindajana 13.-19.05.2013 Budapestis (Ungari) toimuvale FCI 
üldkoosolekule/“Maailmavõitja 2013“ näitusele Alar Müürisepp. Kompenseerida sõidu- ja 
majutuskulud ning päevaraha kuni 1 800 EUR ulatuses. Kompensatsioon tasutakse 
originaalkuludokumentide alusel peale  lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava 
artikli esitamist. 

10.2. Lähetada 16.-19.05.2013 Budapestis (Ungari) toimuvale „Maailmavõitja 2013“ 
näitusele EKL infoboksi kaks töötajat ja fotograafi. Kompenseerida sõidu- ja 
majutuskulud ning päevarahad. 

 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
(i) EKL-VKK taotlus eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada Inga Siil EKL-VKK eestseisuse esimeheks. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Maret Kärdi – ameerika staffordshire`i terjer (286), bostoni 
terjer (140), bullterjer (11), kääbusbullterjer (359); (ii) Marko Lepasaar –ameerika 
staffordshire`i terjer (286), iiri punane setter (120), samojeedi koer (212); (iii) Siret 
Lepasaar –ameerika staffordshire`i terjer (286), iiri punane setter (120); (iv) Astrid 
Lundava – basenji (43), chow chow (205), dalmaatsia koer (153), samojeedi koer 
(212); (v) Maire Tõnurist – samojeedi koer (212), siberi husky (270).  

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada Kalvo Kriisk FCI kohtunikuks. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Kinnitada Inga Siil EKL-VKK eestseisuse esimeheks. 
11.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Maret Kärdi – ameerika staffordshire`i terjer (286), bostoni terjer 
(140), bullterjer (11), kääbusbullterjer (359); (ii) Marko Lepasaar –ameerika 
staffordshire`i terjer (286), iiri punane setter (120), samojeedi koer (212); (iii) Siret 
Lepasaar –ameerika staffordshire`i terjer (286), iiri punane setter (120); (iv) Astrid 
Lundava – basenji (43), chow chow (205), dalmaatsia koer (153), samojeedi koer (212); 
(v) Maire Tõnurist – samojeedi koer (212), siberi husky (270).  

11.3. Kinnitada Kalvo Kriisk FCI kohtunikuks. 
 

12. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) Pirje Vasli kaebus kasvataja Erna Kipperi kohta. 
 
Aire-Piret Pärn andis lühiülevaate kaebuse käsitlemisest (koostöös Eesti Chow Chow TÜ-ga 
on kasvatajaga räägitud, kuid hetkel kasvataja keeldub suhtlemast). 
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Ettepanek: kutsuda Erna Kipper veebruaris 2013 toimuvale EKL juhatuse koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) Kaire Adamsoni kaebus kasvataja Ene Vagur-Saarineni kohta. 
 
Otsustati jätkata teema arutelu veebruaris 2013 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
(iii) Helery Luige kaebus. 
 
Jaana Aadamsoo andis ülevaate EKL esindajate külaskäigust kaebusaluse kasvataja juurde 
(samal aadressil elab EKL registrisse kantud aadressil elav kasvataja ning tema tütar, kes 
kasvata UCI-s registreeritud koeri. Koerad ning kutsikad olid korralikult hooldatud. EKL 
esindajad soovitasid kasvatajal edaspidi probleemide vältimiseks sõlmida kindlasti koera 
ostjaga leping). 
 
Ettepanek: vastata Helery Luigele, et isik, kellelt ta koera väidetavalt ostis, ei ole EKL liige, 

samuti ei ole koer ega ta vanemad kantud EKL registrisse. Eelnevast tulenevalt ei saa 
EKL tekkinud probleemi lahendamisel aidata (vastuse koostamise koordinaator Jaana 
Aadamsoo). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Kutsuda Erna Kipper veebruaris 2013 toimuvale EKL juhatuse koosolekule. 
12.2. Vastata Helery Luigele, et isik, kellelt ta koera väidetavalt ostis, ei ole EKL liige, samuti 

ei ole koer ega ta vanemad kantud EKL registrisse. Eelnevast tulenevalt ei saa EKL 
tekkinud probleemi lahendamisel aidata (vastuse koostamise koordinaator Jaana 
Aadamsoo). 

 
13. Tõustandardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: vana-inglise lambakoer, welsh 

corgi cardigan, welsh corgi pembroke, schipperke, shetlandi lambakoer, 
kääbusšnautser, saksa pinšer, kääbuspinšer, ahvpinšer, sao migueli fila, austraalia 
lambakoer, austraalia kelpie, austraalia karjakoer, vene must terjer, hollandi 
smoushond, suuršnautser, šnautser, argentiina dogi, bullmastif, castro laboreiro koer, 
rafeiro do alentejo. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: vana-inglise lambakoer, welsh corgi 

cardigan, welsh corgi pembroke, schipperke, shetlandi lambakoer, kääbusšnautser, saksa 
pinšer, kääbuspinšer, ahvpinšer, sao migueli fila, austraalia lambakoer, austraalia kelpie, 
austraalia karjakoer, vene must terjer, hollandi smoushond, suuršnautser, šnautser, 
argentiina dogi, bullmastif, castro laboreiro koer, rafeiro do alentejo. 
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14. MTÜ Pärnu Agility taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada MTÜ Pärnu Agility (reg. kood: 80286003; aadress: Koskla 32, Paikuse 

vald, 86602 Pärnu mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada MTÜ Pärnu Agility (reg. kood: 80286003; aadress: Koskla 32, Paikuse vald, 

86602 Pärnu mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
15. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
 
Toimus arutelu EKL uue tõuraamatumääruse projekti üle, täpsustati punktide sõnastust 
(tõutunnistus vs. registreerimistunnistus; diskvalifitseeriv hinne vs. positiivne hinne; 
tõuraamatu topeltkannete vältimiseks EKL registris kunagi olnud koera eksportimisel eelneva 
EST-registri numbri säilimine). 
  
Ettepanek: paluda tõuühingutel esitada oma tõugudes esinevad värvused eesti- ja 

inglisekeelsena (tähtaeg 01.03.2013). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: paluda tõuühingutelt seisukohta, kas nad soovivad oma tõuge lisada EKL väikeste 

tõugude nimekirja. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: EKL bürool viia EKL registris kajastuvad tõunimetused vastavusse 

tõustandardites olevate nimetustega. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 Otsustati: 
15.1. Paluda tõuühingutel esitada oma tõugudes esinevad värvused eesti- ja inglisekeelsena 

(tähtaeg 01.03.2013). 
15.2. Paluda tõuühingutelt seisukohta, kas nad soovivad oma tõuge lisada EKL väikeste 

tõugude nimekirja. 
15.3. EKL bürool viia EKL registris kajastuvad tõunimetused vastavusse tõustandardites 

olevate nimetustega. 
 
16. EKL jõulushow statuudi täiendused. 
 
Ettepanek: teha EKL jõulushow statuudis alljärgnevad täiendused ja parandused: (i) 

kustutada EKL jõulushow statuudi p 0 lõpust fraas „(kinnitatud EKL Volinike Kogus 
20.11.2004, protokoll nr 4).“; (ii) muuta EKL jõulushow statuudi p 1.6. peale mida 
kõlab see alljärgnevalt „Näitustel ei tohi osaleda Eestis sündinud koerad, kes on 
sündinud 1. jaanuaril 2006 või hiljem, ning kelle kõrvu või saba on lõigatud. Näitustel 
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võivad osaleda lõigatud sabaga linnu- ja urukoerad, kelle saba lõikamine on lubatud 
Loomakaitseseaduse § 9 lg 2 alusel. Alates 01.01.2012 sündinud kupeeritud saba 
ja/või kõrvadega koertel on lubatud osaleda EKL kalenderplaani kantud  näitustel 
ainult juhul, kui nende esmasel registreerimismaal on koera  sündimise ajal  olnud 
kupeerimine lubatud; (iii) muuta EKL jõulushow statuudi p 2.2.5 sõnastust asendades 
fraasi “samatõulist 4-koeralist rühma” fraasiga “samatõulist 3-5-koeralist rühma”; 
(iv) muuta EKL jõulushow statuudi p 2.2.6. sõnastust asendades fraasi “koos nelja 
järglasega” fraasiga “koos 3-5 järglasega”. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
16.1. Teha EKL jõulushow statuudis alljärgnevad täiendused ja parandused:  

16.1.1. kustutada EKL jõulushow statuudi p 0 lõpust fraas „(kinnitatud EKL Volinike 
Kogus 20.11.2004, protokoll nr 4).“;  

16.1.2. muuta EKL jõulushow statuudi p 1.6. peale mida kõlab see alljärgnevalt „Näitustel 
ei tohi osaleda Eestis sündinud koerad, kes on sündinud 1. jaanuaril 2006 või hiljem, 
ning kelle kõrvu või saba on lõigatud. Näitustel võivad osaleda lõigatud sabaga linnu- 
ja urukoerad, kelle saba lõikamine on lubatud Loomakaitseseaduse § 9 lg 2 alusel. 
Alates 01.01.2012 sündinud kupeeritud saba ja/või kõrvadega koertel on lubatud 
osaleda EKL kalenderplaani kantud  näitustel ainult juhul, kui nende esmasel 
registreerimismaal on koera  sündimise ajal  olnud kupeerimine lubatud;  

16.1.3. muuta EKL jõulushow statuudi p 2.2.5 sõnastust asendades fraasi “samatõulist 4-
koeralist rühma” fraasiga “samatõulist 3-5-koeralist rühma”;  

16.1.4. muuta EKL jõulushow statuudi p 2.2.6. sõnastust asendades fraasi “koos nelja 
järglasega” fraasiga “koos 3-5 järglasega”. 

 
17. EKL näituste eeskirja täiendused. 
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 5.8. peale mida kõlab see alljärgnevalt:”Näituse 

toimkonna liikmed ja harjutushindamisi sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel 
koeri esitada. Ringikorraldajad ja ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada 
koeri sel päeval, kui nad antud näitusel töötavad”. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kustutada EKL näituste eeskirja p 7.4. läbivalt fraas “või väljavõte hurtade raja- 

ja maastikujooksuvõistluse võistlusraamatust”. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 10.6.3. peale mida kõlab see alljärgnevalt:” 

Esimeseks tulnud isase ja emase beebikutsika seast, kellele on omistatud 
ERIAUHIND, valitakse tõu parim beebi (TPB) (kes osaleb Näituse Päeva Parima 
Beebi võistlusel) ning vastassugupoole parim beebi (VSPB).” 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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Ettepanek: kustutada EKL näituste eeskirja p 10.17.3 lause “Mitme rühmaga rühmanäitustel 
on Best In Show`l  õigus osaleda rühma võitjatel” ning lisada antud lause punktile 
10.17.2. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 10.10.1. peale mida kõlab punkt 

alljärgnevalt:”Juuniorklassis, noorteklassis, avaklassis, kasutusklassis, 
tsempioniklassis ja veteranklassis tulemusega SK  1-4 kohale tulnud koertest järjestab 
kohtunik neli paremat koera (isased ja emased eraldi) ja omistab sertifikaadi vastavalt 
p. 7.2.1 ja p.9.2.2.” 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: muuta EKL näituste eeskirja p 11.4.3 asendades fraasi “tõu päritolumaal 

kasutatavat nimetust” fraasiga “inglise keeles kasutatavat nimetust”. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
17.1. Muuta EKL näituste eeskirja p 5.8. peale mida kõlab see alljärgnevalt:”Näituse 

toimkonna liikmed ja harjutushindamisi sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel koeri 
esitada. Ringikorraldajad ja ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada koeri sel 
päeval, kui nad antud näitusel töötavad”. 

17.2. Kustutada EKL näituste eeskirja p 7.4. läbivalt fraas “või väljavõte hurtade raja- ja 
maastikujooksuvõistluse võistlusraamatust”. 

17.3. Muuta EKL näituste eeskirja p 10.6.3. peale mida kõlab see alljärgnevalt:” Esimeseks 
tulnud isase ja emase beebikutsika seast, kellele on omistatud ERIAUHIND, valitakse tõu 
parim beebi (TPB) (kes osaleb Näituse Päeva Parima Beebi võistlusel) ning 
vastassugupoole parim beebi (VSPB).” 

17.4. Kustutada EKL näituste eeskirja p 10.17.3 lause “Mitme rühmaga rühmanäitustel on 
Best In Show`l  õigus osaleda rühma võitjatel” ning lisada antud lause punktile 10.17.2. 

17.5. Muuta EKL näituste eeskirja p 10.10.1. peale mida kõlab punkt 
alljärgnevalt:”Juuniorklassis, noorteklassis, avaklassis, kasutusklassis, tsempioniklassis ja 
veteranklassis tulemusega SK  1-4 kohale tulnud koertest järjestab kohtunik neli paremat 
koera (isased ja emased eraldi) ja omistab sertifikaadi vastavalt p. 7.2.1 ja p.9.2.2.” 

17.6. Muuta EKL näituste eeskirja p 11.4.3 asendades fraasi “tõu päritolumaal kasutatavat 
nimetust” fraasiga “inglise keeles kasutatavat nimetust”. 

 
 
 
Astrid Lundava     Elo Lindi 
Juhataja      Protokollija 


