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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn          06.02.2014 nr 2 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija raun, Maris 

Siilmann. 
Puudus: Jaana Aadamsoo. 
Külalised: Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Aire-Piret Pärn. 
 
PÄEVAKORD: 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3. EKL büroo töö korraldamisest. 
4. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
5. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
6. Lääne-Harju KKK taotlus kasvataja algkoolituse korraldamiseks. 
7. Eidi Lehti taotlus. 
8. EKL tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhendi täiendused. 
9. EKL tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise korra täiendused. 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused 
12. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

 

Maris Siilmann andis lühiülevaate oma EKL volinike 29.01.2014 koosolekul peetud 
ettekandest ning edastas EKL volinike poolt tõstatatud küsimused (EKL 2014. aasta eelarve 
volinikele kinnitamiseks esitamine, EKL üldkoosoleku toimumiskuupäev, EKL uue 
tõuraamatumääruse volinikele kinnitamiseks esitamine). 
 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) Aivo Oblikase taotlus 08.-09.03.2014 Malmös (Rootsi) toimuva FCI töökoerte komisjoni 
koosolekul osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning kompenseerida 08.-09.03.2014 Malmös 

(Rootsi) toimuval FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja 
majutuskulud kuni 500 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja 
originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(i) EKL 2014. aasta eelarve (projekt). 
 
EKL juhatus nentis, et EKL 2014. aasta eelarvet käsitleti juhatuse oktoobrikuisel 
töökoosolekul, kui see jäi millegipärast välja ametlikul koosolekul käsitletud teemadest.  



EKL juhatuse protokoll nr 2, 06.02.2014 

 2

Ettepanek: kiita heaks EKL 2014. aasta eelarve projekt (lisa 1). Kutsuda EKL 2014. aasta 
eelarve kinnitamiseks kokku EKL erakorraline volinike koosolek Tallinnas 26.02.2014 
algusega kell 18.00. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) Müügipindade renditasu EKL poolt korraldatavatel sisenäitustel. 
 
Nenditi, et kuna kokkuleppel EKL sponsoriga ei võimaldata müügipindu Saku Suurhalli I 
korrusel, oleks mõttekas müügipindade atraktiivsemaks muutmiseks kehtestada EKL poolt 
korraldatavatel sisenäitustel välisnäitustega võrreldes odavam ruutmeetrihind. 
  
Ettepanek: kinnitada EKL poolt korraldatavatel sisenäitustel müügipindade renditasuks 5 

EUR/ m2/päev. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) EKL ja Poola Kennelliidu vaheline leping. 
 
Ettepanek: kinnitada 24.01.2014 toimunud elektrooniline hääletus:“Kiita heaks Eesti 

Kennelliidu ja Poola Kennelliidu vahel sõlmitav tšempionitiitleid puudutav leping. 
Volitada lepingut allkirjastama EKL näitusetoimkonna esimees Marko Lepasaar“. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) ajavahemikus 31.12.2012-31.10.2013 lõppenud EKL liikmelisused. 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud 

ajavahemikus 31.12.2012-31.10.2013 (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vi) EKL-KKK taotlus FCI 2014. aasta agility MM-i Eesti meeskonna kapteni kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2014. aasta agility MM-i Eesti 

meeskonna kapteniks Kairi Raamat. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) eesti hagijas 60. 
 
Ettepanek: seoses eesti hagija tõustandardi kinnitamise 60. aastapäevaga 2014. aastal: (i) 

teha kõigile eesti hagijatega seotud EKL registrikannetele (v-a EKL teenuste 
hinnakirja kood 1057-106) hinnasoodustus -60%; (ii) EKL liikmesorganisatsioonidelt, 
kes teevad eesti hagijatele oma näitustele registreerimisel hinnasoodustuse vähemalt 
60% täisregistreerimishinnast, ei küsita näitusele registreerunud eesti hagijate eest 
SERT-imaksu. 

Hääletamine: poolt – 4 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1 (Maris Siilmann) 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning kompenseerida 08.-09.03.2014 Malmös (Rootsi) 

toimuval FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud 
kuni 500 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide 
alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

2.2. Kiita heaks EKL 2014. aasta eelarve projekt (lisa 1). Kutsuda EKL 2014. aasta eelarve 
kinnitamiseks kokku EKL erakorraline volinike koosolek Tallinnas 26.02.2014 algusega 
kell 18.00. 

2.3. Kinnitada EKL poolt korraldatavatel sisenäitustel müügipindade renditasuks 5 EUR/ 
m2/päev. 

2.4. Kiita heaks Eesti Kennelliidu ja Poola Kennelliidu vahel sõlmitav tšempionitiitleid 
puudutav leping. Volitada lepingut allkirjastama EKL näitusetoimkonna esimees Marko 
Lepasaar. 

2.5. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 
31.12.2012-31.10.2013 (lisa 2). 

2.6. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2014. aasta agility MM-i Eesti 
meeskonna kapteniks Kairi Raamat. 

2.7. Seoses eesti hagija tõustandardi kinnitamise 60. aastapäevaga 2014. aastal:  
2.7.1. teha kõigile eesti hagijatega seotud EKL registrikannetele (v-a EKL teenuste 

hinnakirja kood 1057-1065) hinnasoodustus -60%;  
2.7.2. EKL liikmesorganisatsioonidelt, kes teevad eesti hagijatele oma näitustele 

registreerimisel hinnasoodustuse vähemalt 60% täisregistreerimishinnast, ei küsita 
näitusele registreerunud eesti hagijate eest SERT-imaksu. 

 
3. EKL büroo töö korraldamisest. 

 

(i) EKL pesakonna registreerimise blankett. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL pesakonna registreerimise blankett (lisa 3). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL pesakondade ülevaatamise blankett. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL pesakondade ülevaatamise blankett (lisa 4). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Kinnitada EKL pesakonna registreerimise blankett (lisa 3). 
3.2. Kinnitada EKL pesakondade ülevaatamise blankett (lisa 4). 
 
4. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 

 

Elo Lindi andis lühiülevaate 01.02.2014 toimunud EKL aretuse infopäevast (lektoriteks dr. 
Katrin Mägi ja dr. Laura Linntamm; huvi infopäeva vastu oli suur – registreerus 60 osalejat, 
kellest valdav enamus ka kohal oli; infopäeval räägitust ilmub kokkuvõte ajakirjas „Koer“). 
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Toimus arutelu infopäevade võimalike tulevaste teemade üle. 
 
5. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 

 

Toimus arutelu EKL juhatusele laekunud kaebuse üle, kus müüja ei olnud ostjat 
informeerinud koera kuulmisprobleemist. Otsustati paluda kasvataja kirjalik selgitus. 
 
6. Lääne-Harju KKK taotlus kasvataja algkoolituse korraldamiseks. 

 

Aire-Piret Pärn informeeris EKL juhatust, et huvi EKL kasvatajakoolituse vastu on väga suur 
ning sellest tulenevalt soovitakse korraldada 2014. aasta jooksul rohkem kui üks koolitussari. 
 
Ettepanek: rahuldada Lääne-Harju KKK taotlus kevad-suvel 2014 ning sügisel 2014 EKL 

kasvatajakoolituste korraldamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada Lääne-Harju KKK taotlus kevad-suvel 2014 ning sügisel 2014 EKL 

kasvatajakoolituste korraldamiseks. 
 
7. Eidi Lehti taotlus. 

 

Ettepanek: rahuldada Eidi Lehti taotlus ning registreerida pesakond lähtuvalt EKL teenuste 
hinnakirja koodile 1060 (juhul, kui sündis 1-3 kutsikat) või 1061 (juhul kui sündis 
rohkem kui 3 kutsikat). Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada Eidi Lehti taotlus ning registreerida pesakond lähtuvalt EKL teenuste 

hinnakirja koodile 1060 (juhul, kui sündis 1-3 kutsikat) või 1061 (juhul kui sündis rohkem 
kui 3 kutsikat). Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise 
kohta. 

 
8. EKL tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhendi täiendused. 

 

Ettepanek: kinnitada EKL tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhend (lisa 5). Otsus 
jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Kinnitada EKL tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhend (lisa 5).  
8.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
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9. EKL tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise korra täiendused. 

 

Toimus arutelu tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise korra üle. Otsustati jätkata teemat märtsis 
2014 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

(i) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

19.04.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS); (ii) 29.11.2015 
kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1   
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani  30.05.2015 retriiverite erinäitus, 

Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) Tallinna PKK taotlus näituste toimumiskuupäevade muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Tallinna PKK taotlus ning kinnitada uuteks kõikide tõugude näituste 

toimumiskuupäevadeks 28.02.2015 (varasema 07.03.2015 asemel) ning 01.03.2015 
(varasema 08.03.2015 asemel). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

10.1.1. 19.04.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS);  
10.1.2. 29.11.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS); 
10.1.3. 30.05.2015 retriiverite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite 
TÜ). 

10.2. Rahuldada Tallinna PKK taotlus ning kinnitada uuteks kõikide tõugude näituste 
toimumiskuupäevadeks 28.02.2015 (varasema 07.03.2015 asemel) ning 01.03.2015 
(varasema 08.03.2015 asemel). 

 
11. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 

 

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning teavitada FCI-d 05.-06.07.2014 toimuma 
pidanud IPO rahvusvahelise võistluse ärajäämisest. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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11.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning teavitada FCI-d 05.-06.07.2014 toimuma pidanud 
IPO rahvusvahelise võistluse ärajäämisest. 

 
12. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  

 
Marko Lepasaar andis ülevaate 01.-02.02.2014 Pariisis (Prantsusmaa) toimunud FCI 
näitusekomisjoni ning FCI näitusekohtunike komisjoni koosolekul räägitust. 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


