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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

 

Tallinn         06.06.2013 nr 6 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 18.50 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Viljar Kohv, Maris Siilmann. 
Puudusid: Kalvo Kriisk, Raija Raun. 
Külalised: Jekaterina Aljohhina (EKL-KKK), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna 

esimees), Alar Müürisepp (EKL volinike koosoleku juhataja), Aire-Piret Pärn 
(Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ), Mari-Ann Rehk (Eesti Takside 
TÜ), Kaire Rjadnev-Meristo (Mastifite TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
1. Helle Kiiveri taotlus takside aretuserinõuete kehtivuse peatamiseks. 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
6. EKL büroo töö korraldamisest. 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
8. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
9. Ene Määri taotlus. 
10. Oksana Lemsalu taotlus kutsika nime muutmiseks. 
11. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
 

1. Helle Kiiveri taotlus takside aretuserinõuete kehtivuse peatamiseks. 

 

Toimus arutelu Helle Kiiveri avalduse üle. EKL juhatus tõdes, EKL-il puudub pädevus 
määramaks, kas tõuühingu üldkoosoleku protokoll on koostatud adekvaatselt ning nentis, et 
antud küsimus kuulub eelkõige Eesti Takside TÜ üldkoosoleku pädevusse.  
 
Ettepanek: kuna EKL juhatusel ei ole võimalik hinnata, kui korrektselt on TÜ üldkoosoleku 

protokoll vormistatud, teha avaldajale ettepanek kutsuda tõstatatud teema arutamiseks 
kokku Eesti Takside TÜ üldkoosolek. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Kuna EKL juhatusel ei ole võimalik hinnata, kui korrektselt on TÜ üldkoosoleku protokoll 

vormistatud, teha avaldajale ettepanek kutsuda tõstatatud teema arutamiseks kokku Eesti 
Takside TÜ üldkoosolek. 

 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
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Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 
04.01.2014 tiibeti tõugude erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ); (ii) 09.02.2014 
samojeedi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Samojeedide TÜ); (iii) 
29.03.2014 rahvuslik näitus, Rakvere (Rakvere KSK); (iv)30.03.2014 rahvuslik näitus, 
Rakvere (Rakvere KSK); (v) VI rühma näitus, Harju mk (Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ); 
(vi) 22.08.2014 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ); 
(vii)18.10.2014 rahvuslik näitus, Rakvere (Rakvere KSK); (viii) 19.10.2014 rahvuslik 
näitus, Rakvere (Rakvere KSK). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

2.1.1. 04.01.2014 tiibeti tõugude erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ);  
2.1.2. 09.02.2014 samojeedi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Samojeedide 

TÜ);  
2.1.3. 29.03.2014 rahvuslik näitus, Rakvere (Rakvere KSK);  
2.1.4. 30.03.2014 rahvuslik näitus, Rakvere (Rakvere KSK);  
2.1.5. VI rühma näitus, Harju mk (Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ);  
2.1.6. 22.08.2014 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ); 
2.1.7. 18.10.2014 rahvuslik näitus, Rakvere (Rakvere KSK);  
2.1.8. 19.10.2014 rahvuslik näitus, Rakvere (Rakvere KSK). 

 
3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

 

Ettepanek: lähetada EKL esindajana „Euroopa Võitja 2013“/FCI Euroopa Sektsiooni 
koosolekule 30.08.-02.09.2013 Genfis (Šveits) Alar Müürisepp. Kompenseerida sõidu- 
ja majutuskulud ning päevarahad originaalkuludokumentide alusel peale ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Lähetada EKL esindajana „Euroopa Võitja 2013“/FCI Euroopa Sektsiooni koosolekule 

30.08.-02.09.2013 Genfis (Šveits) Alar Müürisepp. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud 
ning päevarahad originaalkuludokumentide alusel peale ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  

 

Toimus arutelu 01.-02.05.2013 Tallinnas Kalevi Keskstaadionil toimunud rahvusvahelise 
näituse „Eesti Võitja 2013“. Nenditi, et üritus läks korda ning juhiti toimkonna tähelepanu 
vajadusele muuta efektiivsemaks parkimiskorraldus ning osalejanumbrite väljastamine. Samuti 
soovitati kaaluda toimkonnale ühtsete riietusesemete (sall, vest vm) tellimist. 
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5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL-KKK taotlus IPO 2013. aasta Eesti MV kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida lähtuvalt EKL juhatuse otsusest 

nr 5.2., 02.12.2010 (protokoll nr 12) arve alusel klubile Sportkoer IPO 2013. aasta Eesti 
MV korraldamise kulud. 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
 
(ii) EKL-KKK taotlus IRO päästekoerte MM-il osalemise toetamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Kadri Viljalo IRO päästekoerte 

MM-il (25.-26.09.2013 Holland) osalemisega seotud kulud kuni 450 EUR ulatuses. 
Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(iii) EKL-VKK taotlus 11.04.2013 korraldatud erikoolituse lektoritasu kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida arve alusel 11.04.2013 

korraldatud erikoolituse lektoritasu kogusummas 310 EUR. 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(iv) Eneken Orava pöördumine seoses dobermanni EST-00262/10 puusaliigeste 
düsplaasiauuringu tulemusega. 
 
Ettepanek: paluda E. Oraval tagastada EKL büroosse dobermanni EST-00262/10 puusaliigeste 

düsplaasiauuringute röntgenpildid ning edastada need teise hinnangu saamiseks EKL 
kulul veel ühele FCI liikmesorganisatsiooni koerte liigeste düsplaasiauuringute 
usaldusarstile. 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(v) ajavahemikus 02.05.-06.06.2013 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 02.05.-06.06.2013 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused. 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
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Otsustati: 
5.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 5.2., 

02.12.2010 (protokoll nr 12) arve alusel klubile Sportkoer IPO 2013. aasta Eesti MV 
korraldamise kulud. 

5.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Kadri Viljalo IRO päästekoerte MM-il 
(25.-26.09.2013 Holland) osalemisega seotud kulud kuni 450 EUR ulatuses. 
Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

5.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida arve alusel 11.04.2013 korraldatud 
erikoolituse lektoritasu kogusummas 310 EUR. 

5.4. Paluda E. Oraval tagastada EKL büroosse dobermanni EST-00262/10 puusaliigeste 
düsplaasiauuringute röntgenpildid ning edastada need teise hinnangu saamiseks EKL kulul 
veel ühele FCI liikmesorganisatsiooni koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarstile. 

5.5. Rahuldada ajavahemikus 02.05.-06.06.2013 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 

6. EKL büroo töö korraldamisest. 

 
(i) EKL büroo valvesüsteem. 
 
Ettepanek: kiita heaks G4S pakkumine nr 113-87756. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(ii) EKL büroo töökorraldusest. 
 
Astrid Lundava teavitas EKL juhatust, et büroo juhataja Ele Rõigas viibib haiguslehel ning kuni 
tema töölenaasmiseni asendab büroo juhatajat Astrid Lundava. 
 
Otsustati: 
6.1. Kiita heaks G4S pakkumine nr 113-87756. 
 

7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  

 

(i) EKL-RKK taotlus EKL atesteeritud ringikorraldajateks kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks 

Lily Mals ja Keit Kruusa. 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 

hindamispädevused: (i) Jelena Kruus – barbet (105), friisi veekoer (221), hollandi väike 
veelinnukoer (314), romagna veekoer (298); (ii) Marko Lepasaar – barbet (105); (iii) 
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Astrid Lundava – pumi (56); (iv) Inga Siil – barbet (105), friisi veekoer (221), hollandi 
väike veelinnukoer (314), romagna veekoer (298). 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Lily 

Mals ja Keit Kruusa. 
7.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike hindamispädevused: 

(i) Jelena Kruus – barbet (105), friisi veekoer (221), hollandi väike veelinnukoer (314), 
romagna veekoer (298); (ii) Marko Lepasaar – barbet (105); (iii) Astrid Lundava – pumi 
(56); (iv) Inga Siil – barbet (105), friisi veekoer (221), hollandi väike veelinnukoer (314), 
romagna veekoer (298). 

 
8. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 

 

(i) EKL juhatuse otsus nr 10.1., 02.02.2013 (protokoll nr 4) jätkuv käsitlus. 
 
Riina-Ly Raudsepp on andnud nõusoleku yorkshire’i terjeril EST-00095/12 02.02.2013 
sündinud pesakonna kasvatajaõigustest loobumiseks, juhul kui lähtuvalt tema poolt esitatud 
avaldusele tagastatakse talle koera registreerimistunnistuse originaal. 
 
Ettepanek: kanda EKL tõuraamatusse 02.02.2013 sündinud yorkshire’i terjerite pesakond 

(ema: EST-00095/12, isa: EST-03880/11). Lähtuvalt Riina-Ly Raudsepa avaldusest 
tagastada pesakonna ema registreerimistunnistuse originaal Riina-Ly Raudsepale. 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(ii) 10.02.2013 kennelis Corso Dei Amici sündinud itaalia corso pesakond. 
 
Ettepanek: kuna EKL esindajal ei olnud võimalik lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 1.5. 

kontrollida kennelis Corso Dei Amici 10.02.2013 sündinud itaalia corso pesakonda (ema: 
EST-03954/12, isa: LI0665456) peatada antud pesakonna EKL registrisse kandmine. 
Pesakonna kasvatajal esitada seletuskiri, miks ei viibinud pesakond registreerimiseni 
kasvataja valduses Eesti Vabariigi territooriumil. 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(iii) Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ taotlus. 
 
Ettepanek: seoses kahtlusega, kas pesakonnad vastavad EKL tõuraamatumääruse p-le 1.5. 

peatada kennelis Corso Dei Amici 21.02.2013 sündinud pesakonna (ema: LV-26997/11; 
isa: LV-23219/10) ja 12.03.2013 sündinud pesakonna (ema: LV-27004/11; isa: LV-
22094/09) registreerimine ning volitada Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti 
TÜ-d antud pesakondi üle vaatama. 

Hääletamine: poolt – 5 
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   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ taotlus ning teavitada 

edaspidi EKL büroosse laekuvatest inglise buldogite ning prantsuse buldogite 
pesakonnast koheselt TÜ-d. TÜ peab viie tööpäeva jooksul kirjalikult EKL juhatust 
teavitama, kas nad soovivad enne registreerimist antud pesakonna üle vaadata. 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
(iv) Alvar Ristikivi pöördumine seoses rottweileri LV-1427/08 omandiküsimusega. 
 
Ettepanek: saata LKF-ile taotlus abistada A. Ristikivi  talle kuuluva rottweileri LV-1427/08 

tagasisaamisel. 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Kanda EKL tõuraamatusse 02.02.2013 sündinud yorkshire’i terjerite pesakond (ema: EST-

00095/12, isa: EST-03880/11). Lähtuvalt Riina-Ly Raudsepa avaldusest tagastada 
pesakonna ema registreerimistunnistuse originaal Riina-Ly Raudsepale. 

8.2. Kuna EKL esindajal ei olnud võimalik lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 1.5. kontrollida 
kennelis Corso Dei Amici 10.02.2013 sündinud itaalia corso pesakonda (ema: EST-
03954/12, isa: LI0665456) peatada antud pesakonna EKL registrisse kandmine. Pesakonna 
kasvatajal esitada seletuskiri, miks ei viibinud pesakond registreerimiseni kasvataja 
valduses Eesti Vabariigi territooriumil. 

8.3. Seoses kahtlusega, kas pesakonnad vastavad EKL tõuraamatumääruse p-le 1.5. peatada 
kennelis Corso Dei Amici 21.02.2013 sündinud pesakonna (ema: LV-26997/11; isa: LV-
23219/10) ja 12.03.2013 sündinud pesakonna (ema: LV-27004/11; isa: LV-22094/09) 
registreerimine ning volitada Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ-d antud 
pesakondi üle vaatama. 

8.4. Rahuldada Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ taotlus ning teavitada edaspidi 
EKL büroosse laekuvatest inglise buldogite ning prantsuse buldogite pesakonnast koheselt 
TÜ-d. TÜ peab viie tööpäeva jooksul kirjalikult EKL juhatust teavitama, kas nad soovivad 
enne registreerimist antud pesakonna üle vaadata. 

8.5. Saata LKF-ile taotlus abistada A. Ristikivi talle kuuluva rottweileri LV-1427/08 
tagasisaamisel. 

 

9. Ene Määri taotlus. 

 

Ettepanek: registreerida 30.03.2013 kennelis Musimops sündinud vene kääbuskoer (pk) 
pesakond lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1060.  

 
Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
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Otsustati: 
9.1. Registreerida 30.03.2013 kennelis Musimops sündinud vene kääbuskoer (pk) pesakond 

lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1060. 
 
10. Oksana Lemsalu taotlus kutsika nime muutmiseks. 

 

Toimus arutelu Oksana Lemsalu taotluse üle. Nenditi, et taotluse rahuldamine ei ole lähtuvalt 
EKL tõuraamatumääruse p 2.2. võimalik, kuna soovitav nimi ületab lubatud pikkuse ning juba 
tõuraamatusse kantud nime ei ole lubatud muuta (v.a. kasvatajale kinnitatud kennelnime 
lisamine koera nime ette). 
 
Ettepanek: Oksana Lemsalu taotlust kutsika nime muutmiseks mitte rahuldada, kuna see oleks 

vastuolus EKL tõuraamatumääruse p-ga 2.2. 
 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Ettepanek: 
10.1. Oksana Lemsalu taotlust kutsika nime muutmiseks mitte rahuldada, kuna see oleks 

vastuolus EKL tõuraamatumääruse p-ga 2.2. 
 
11. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 

 

Ettepanek: seoses EKL volinike 29.05.2013 koosoleku otsusega luua EKL uue 
tõuraamatumääruse töörühm, kutsuda tagasi EKL juhatuse poolt loodud EKL uue 
tõuraamatumääruse töörühm. 

 

Hääletamine: poolt – 5 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
11.1. Seoses EKL volinike 29.05.2013 koosoleku otsusega luua EKL uue tõuraamatumääruse 

töörühm, kutsuda tagasi EKL juhatuse poolt loodud EKL uue tõuraamatumääruse töörühm. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


