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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn          05.09.2013 nr 9 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.05. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Maris Siilmann. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija 

Raun. 
Külalised: Juta Haranen (Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi), Marko Lepasaar (EKL 

näitusetoimkonna esimees), Mari Ojarand, Aire-Piret Pärn, Margit Siigur 
(Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi), Kerttu-Triina Talisoo (Põhja-Eesti 
Koertekasvatajate Klubi). 

 
PÄEVAKORD: 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
6. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
7. EKL-KKK taotlus ajavõtuseadme soetamiseks ning ajavõtuseadme laenutamise korra 

kinnitamiseks (jätkuv käsitlus). 
8. Kõik liikmesorganisatsioonidelt või väljastpoolt tulnud sisulised pöördumised: 

8.1. Eesti Vene Toy klubi avaldus tõu nimetuse muutmiseks; 
8.2. Julia Võsu avaldus. 

9. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused 
10. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus verejälje ametliku katse kuupäeva kinnitamiseks. 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Alar Müürisepp andis lühiülevaate Genfis 30.08.-01.09.2013 toimunud Euroopa Võitja 
näitusest ning sellele järgnenud FCI Euroopa Sektsiooni koosolekust. Seekord oli ainuke 
„valimisprotseduur“ seotud näitusega – 2017. a. Euroopa Võitja näituse korraldamise õiguse 
sai Ukraina. 
 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
Marko Lepasaar andis ülevaate augustis toimunud rahvusvahelistest näitustest – üldjoontes 
sujus kõik probleemideta. Tulevikus tuleb ilmselt rohkem läbi mõelda osalejate näitusetelkide 
paigutus staadionil ning see, kuidas tagada, et ringide ääred täielikult telkidega ümbritsetud ei 
oleks. Näituse lõpliku finantsülevaate saab anda oktoobrikuu koosolekul. 
 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
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(i) 16.08.2013 Eesti Bassetite TÜ poolt korraldatud VI ja VII rühma näitusel toimunu kohta 
laekunud kaebus 

 
Ettepanek: määrata Viktoria Zykovale (kennel: RR’ Shuffling Motion, Venemaa) üheaastane 

keeld osaleda EKL ametlikku kalenderplaani pandud üritustel. Teavitada otsusest 
Viktoria Zykovat ning RKF-i. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 

 
(ii) EKL juhatusele esitatavad anonüümsed kaebused. 
 
Ettepanek: juhul, kui EKL juhatusele esitatakse avaldus  anonüümselt, ei kuulu avaldus 

läbivaatamisele.  
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) registritoiminguteks esitatud ebatäielik dokumentatsioon. 
 
Ettepanek: täiendada EKL teenuste hinnakirja alljärgneva reaga „puudulikult esitatud 

dokumentide tõttu EKL büroos rohkem kui 6 kuud ootel olnud registritoimingute 
taasalgatamine +500% kogumaksumusest“. Otsus jõustub alates 01.10.2013. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) EKL näitusetoimkonna esimehe konkurss. 
 
Ettepanek: seoses senise EKL näitusetoimkonna esimehe lepingu lõppemisega kuulutada välja 

konkurss EKL näitusetoimkonna esimehe leidmiseks ajavahemikuks 2015-2018. 
Hääletamine: poolt – 4 
  vastu – 2 
  erapooletu – 1 
 
(v) EKL näituste eeskirja täiendamine. 
 
Ettepanek: teha EKL näituste eeskirja lisa 1 „EKL kalenderplaani kantud näitustel 

kasutatavate rosettide standard“ alljärgnevad muudatused: (i) 1. CACIB [...] 
läbimõõt: 125 mm (+/- 2 mm); põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm); kleebise läbimõõt: 
50 mm; voltide arv: a) välimine ring: 20 (+/- 2 volti), b) sisemine ring: 13 (+/- 2 
volti);  alapaelte pikkus: 350 mm (+/- 10 mm); alapaelte laius: 37 mm (+/- 2 mm); 
tähe kõrgus paelal: 12 mm (+/- 1 mm); (ii) 2. Res-CACIB [...] läbimõõt: 125 mm (+/- 
2 mm); põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm); kleebise läbimõõt: 50 mm; voltide arv: a) 
välimine ring: 20 (+/- 2 volti), b) sisemine ring: 13 (+/- 2 volti);  alapaelte pikkus: 
350 mm (+/- 10 mm); alapaelte laius: 37 mm (+/- 2 mm); tähe kõrgus paelal: 12 mm 
(+/- 1 mm). Lubada 2014. aasta rahvusvahelistel näitustel kasutada ära varem 
kehtinud rosettide standardile vastavad CACIB ja Res-CACIB rosetivarud. Edastada 
otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule.  

Hääletamine: poolt – 7 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vi) EKL-VKK taotlus 17.-18.08.2013 toimunud kohtunike pädevuseksamite kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida alljärgnevad 17.-18.08.2013 

toimunud välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulud: (i) Juta Haranen – 70 
EUR (2 päeva); (ii) Maret Kärdi – 35 EUR (1 päev); (iii) Anne Sume – 70 EUR (2 
päeva). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) EKL-VKK taotlus erikoolituse kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Pepi MTÜle EKL-VKK eelarverealt 26.06.2013 toimunud erikoolituse 

kulu suuruses 100 eurot ja 50 senti vastavalt esitatud arvele. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(viii) Aasta Koer ja Gala Show. 
 
Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi on teinud ettepaneku, et Gala Show korraldamine võiks 
üle minna Eesti Kennelliidule. Samuti võiks selle ühendada Aasta Koera 
autasustamisüritusega 22.12.13 Lillepaviljonis. Esimene selleteemaline koosolek toimub 
10.09.13 kell 18 EKL büroos ning järgmine 24.09.13 kell 18 EKL büroos. 
 
Ettepanek: Korraldada Aasta Koer ja Gala Show 22.12.13 Lillepaviljonis ning ürituse 

korraldamisesse kaasata ka PKKK esindajad, EKL näitusetoimkond ning büroo.  
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Määrata Viktoria Zykovale (kennel: RR’ Shuffling Motion, Venemaa) üheaastane keeld 

osaleda EKL ametlikku kalenderplaani pandud üritustel. Teavitada otsusest Viktoria 
Zykovat ning RKF-i. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

3.2. EKL juhatusele esitatud anonüümsed avaldused ei kuulu avaldus läbivaatamisele. 
3.3. Täiendada EKL teenuste hinnakirja alljärgneva reaga „puudulikult esitatud dokumentide 

tõttu EKL büroos rohkem kui 6 kuud ootel olnud registritoimingute taasalgatamine +500% 
kogumaksumusest“. Otsus jõustub alates 01.10.2013. 

3.4. Kuulutada välja konkurss EKL näitusetoimkonna esimehe leidmiseks ajavahemikuks 
2015-2018. 

3.5. Teha EKL näituste eeskirja lisa 1 „EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate 
rosettide standard“ alljärgnevad muudatused: (i) 1. CACIB [...] läbimõõt: 125 mm (+/- 2 
mm); põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm); kleebise läbimõõt: 50 mm; voltide arv: a) 
välimine ring: 20 (+/- 2 volti), b) sisemine ring: 13 (+/- 2 volti);  alapaelte pikkus: 350 mm 
(+/- 10 mm); alapaelte laius: 37 mm (+/- 2 mm); tähe kõrgus paelal: 12 mm (+/- 1 mm); 
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(ii) 2. Res-CACIB [...] läbimõõt: 125 mm (+/- 2 mm); põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm); 
kleebise läbimõõt: 50 mm; voltide arv: a) välimine ring: 20 (+/- 2 volti), b) sisemine ring: 
13 (+/- 2 volti);  alapaelte pikkus: 350 mm (+/- 10 mm); alapaelte laius: 37 mm (+/- 2 
mm); tähe kõrgus paelal: 12 mm (+/- 1 mm). Lubada 2014. aasta rahvusvahelistel näitustel 
ära kasutada varem kehtinud rosettide standardile vastavad CACIB ja Res-CACIB 
rosetivarud. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

3.6. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida alljärgnevad 17.-18.08.2013 toimunud 
välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulud: (i) Juta Haranen – 70 EUR (2 päeva); 
(ii) Maret Kärdi – 35 EUR (1 päev); (iii) Anne Sume – 70 EUR (2 päeva). 

3.7. Rahuldada Pepi MTÜle EKL-VKK eelarverealt 26.06.2013 toimunud erikoolituse kulu 
suuruses 100 eurot ja 50 senti vastavalt esitatud arvele. 

3.8. Korraldada Aasta Koer ja Gala Show 22.12.13 Lillepaviljonis ning ürituse 
korraldamisesse kaasata ka PKKK esindajad, EKL näitusetoimkond ning büroo.  

 
4. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
 
EKL usaldusarstide konkursil osalejate pädevuse hindamiseks moodustatud komisjon 
koosseisus Janne Orro-Taruste (Eesti Väikeloomaarstide Seltsi ja EKL aretusnõukogu), Tiia 
Ariko (EKL aretusnõukogu), Ranno Viitmaa (EKL teadusnõukogu) esitas kirjaliku 
kokkuvõtte laekunud avaldustest, kandidaatide vastavusest tingimustele ning ettepanekud 
usalduarstide kinnitamiseks. Juhul kui Andžela Lehtla esitab enne 5-aastase tähtaja 
möödumist täpsustavad dokumendid, vaadatakse tema avaldus uuesti läbi ning langetatakse 
uus otsus. 
 
Ettepanek: kinnitada ajavahemikuks september 2013 kuni august 2018 EKL usaldusarstideks 

südameuuringute alal Paul F.Mõtsküla ja Merit Villemson-Kavak, silmauuringute alal 
Ülle Kell ning düsplaasiauuringute alal Marti Lasn ja Andrus Allas. Bürool lisada 
vastav info EKL kodulehele.  

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Kinnitada ajavahemikuks september 2013 kuni august 2018 EKL usaldusarstideks 

südameuuringute alal Paul F.Mõtsküla ja Merit Villemson-Kavak, silmauuringute alal Ülle 
Kell ning düsplaasiauuringute alal Marti Lasn ja Andrus Allas. Bürool lisada vastav info 
EKL kodulehele. 

 
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Kristin Kerem – kesk-aasia lambakoer (335), suuršnautser, 
must (181), suuršnautser, pipar-sool (181); (ii) Maret Kärdi – airedale`i terjer (7), 
bedlingtoni terjer (9), dandie dinmont`i terjer (168); (iii) Kalvo Kriisk – iiri punane 
setter (120); (iv) Marko Lepasaar – iiri puna-valge setter (330), must terjer (327); (v) 
Siret Lepasaar - airedale`i terjer (7), bologna bichon (196), havanna bichon (250), 
papillon (77), phalene (77); (vi) Aire – Piret Pärn – landseer (226). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
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Otsustati: 
5.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
5.1.1. Kristin Kerem – kesk-aasia lambakoer (335), suuršnautser, must (181), suuršnautser, 
pipar-sool (181);  
5.1.2. Maret Kärdi – airedale`i terjer (7), bedlingtoni terjer (9), dandie dinmont`i terjer 
(168); 
5.1.3. Kalvo Kriisk – iiri punane setter (120);  
5.1.4. Marko Lepasaar – iiri puna-valge setter (330), must terjer (327); 
5.1.5. Siret Lepasaar - airedale`i terjer (7), bologna bichon (196), havanna bichon (250), 
papillon (77), phalene (77);  
5.1.6. Aire – Piret Pärn – landseer (226). 

 
6. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Ettepanek: Saata kennelis Korland Rein sündinud rottweileri pesakonda üle vaatama Alar 

Müürisepp ning Viljar Krohv. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Saata kennelis Korland Rein sündinud rottweileri pesakonda üle vaatama Alar Müürisepp 
ning Viljar Krohv. 
 
7. EKL-KKK taotlus ajavõtuseadme soetamiseks ning ajavõtuseadme laenutamise korra 
kinnitamiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning soetada agility ajavõtuseade kogumaksumuses 

kuni 6 658 EUR.  EKL võtab ajavõtuseadmele täisriskikindlustuse. EKL 
liikmesorgansatsioonidele on ajavõtuseadme rentimine tasuta. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning soetada agility ajavõtuseade kogumaksumuses kuni 

6 658 EUR.  EKL võtab ajavõtuseadmele täisriskikindlustuse. EKL 
liikmesorganisatsioonidele on ajavõtuseadme rentimine tasuta. 

 
8.1. Eesti Vene Toy klubi avaldus tõu nimetuse muutmiseks. 
 
Ettepanek: edastada Eesti Vene Toy Klubi taotlus Eesti Keele Instituudile ning paluda 

nendepoolne seisukoht. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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8.2. Julia Võsu avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Julia Võsu avaldus. 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 7 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Edastada Eesti Vene Toy Klubi taotlus Eesti Keele Instituudile ning paluda nendepoolne 

seisukoht. 
8.2. Julia Võsu avaldust mitte rahuldada. 
 
9. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

17.01.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi); (ii) 
18.01.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi); (iii) 
15.08.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi); (iv) 
16.08.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

9.1.1. 17.01.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi);  
9.1.2. 18.01.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi);  
9.1.3. 15.08.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi);  
9.1.4. 16.08.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi). 

 
10. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus verejälje ametliku katse kuupäeva kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning tunnustada ametlikuna 22.09.2013 

Harju mk korraldatav verejäljekatse. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Tunnustada ametlikuna 22.09.2013 Harju mk Eesti Jahikoer TÜ poolt korraldatav 

verejäljekatse. 
 
10. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
Ettepanek: juhtida Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu tähelepanu sellele, et EKL 

näituseprogramm võimaldab koeri registreerida kõikidesse klassidesse, milles nad 
vanuse poolest osaleda võivad – alates 15-kuu vanuste koerte puhul lisaks noorte- ja 
ava- ja kasutusklassile ka tšempionklassi ning vastutus selle eest, et koer osaleb 
näitusel õiges klassis, lasub osalejal ning näituse korraldajal. Juhul, kui analoogne 
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situatsioon tulevikus kordub, kuuluvad vales klassis osalenud koera tulemused 
tühistamisele. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
10.1. Juhtida Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu tähelepanu sellele, et EKL 

näituseprogramm võimaldab koeri registreerida kõikidesse klassidesse, milles nad vanuse 
poolest osaleda võivad – alates 15-kuu vanuste koerte puhul lisaks noorte- ja ava- ja 
kasutusklassile ka tšempionklassi. Vastutus selle eest, et koer osaleb näitusel õiges klassis, 
lasub osalejal ning näituse korraldajal. Juhul, kui analoogne situatsioon tulevikus kordub, 
kuuluvad vales klassis osalenud koera tulemused tühistamisele. 

 
 
Astrid Lundava      Maris Siilmann 
Juhataja       Protokollija 
 


