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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          17.08.2017 nr 10 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.10. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis:  Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk. 
Külalised: Alina Eidemiller (Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“), Rain Heinsoo (Eesti 

Saksa Lambakoerte Ühing), Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Marko Lepasaar (EKL 
näitusetoimkonna esimees), Alexandra Daniela Naarits, Iren Naarits (Eesti Hurtade 
Liit), Külli Ragel (EKL-NK), Kadi-Liis Säre (EKL-NK), Liina Vaher (Eesti Hurtade 
Liit). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 17.08.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi muutmiseks 

(jätkuv käsitlus). 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri ning EKL juuniorhändlerite võistluste 

hindamise juhend. 
5. Eesti Hurtade Liidu taotlus FCI 2019. aasta hurtade EM’i Eestis korraldamiseks. 
6. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
7. EKL esindajate lähetused. 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
9. EKL-KKK taotlus normdokumentide tühistamiseks: (i) EKL-KKK eelarvest kulude hüvitamise 

kord; (ii) Lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur; (iii) 
Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste vahendite taotlemise ja kulude hüvitamise 
protseduur. 

10. EKL-KKK taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) EKL eelarvest ja EKL-KKK tegevuse 
raames kulude hüvitamise kord; (ii) Lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude 
hüvitamise protseduur; (iii) Ürituse korraldamiseks rahaliste vahendite taotlemise ja kulude 
hüvitamise protseduur. 

11. Alates 01.07.2017 kehtiv EKL kennelnimemäärus. 
12. EKL kennelnõustaja eeskiri. 
13. EKL vaidlusasjade materjalid. 
14. Jaanus Kirsi avaldus. 
15. Marina Kudrjavtseva avaldus . 
16. Mai-Roos Baumi avaldus. 
17. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
18. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
19. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus eeskirja „Tšempioniklassi jälg“ kinnitamiseks. 
20. Mairi Rumaski pöördumine (jätkuv käsitlus). 
21. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
22. EKL näituste eeskirja täiendamine. 
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A. EKL juhatuse 17.08.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 17.08.2017 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) EKL-

KKK taotlus IPO-R MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks; (ii) EKL näituste eeskirja 
täiendamine. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 17.08.2017 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) EKL-KKK 

taotlus IPO-R MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks; (ii) EKL näituste eeskirja täiendamine. 
 
1. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi 
muutmiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse 

statuudi täiendamiseks.  
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi 

täiendamiseks. 
 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) 19.-20.08.2017 Tallinnas Kalevi Keskstaadionil toimuvad rahvusvahelised näitused. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 19.-20.08.2017 Tallinnas Kalevi Keskstaadionil korraldatavate 
näitustest (ettevalmistused lähevad sujuvalt, eksponentide arv sama, mis tavaliselt augustinäitustel).  
 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL revisjonikomisjoni ettekanne EKL 2016. aasta majandusaasta aruande kohta. 
 
EKL revisjonikomisjon on oma ettekandes esitanud küsimusi nii EKL juhatuse kui EKL büroo 
tegevuse kohta. Vastuse koostavad Astrid Lundava ja Maris Siilmann koostöös EKL büroo juhataja 
Ene Kaupsiga. 
 
(ii) EKL registrisse kantavate importkoerte värvused. 
 
Ettepanek: koera EST-registrisse kandmisel märkida registrisse koera värvus samas keeles, nagu 

see on Export Pedigreel. Juhul, kui Export Pedigreele kantud värvus ei ole märgitud FCI 
töökeeles, paluda Export Pedigree väljastanud organisatsioonilt vastet inglise keeles. Vastuse 
saamiseni jääb värvus registrisse märkimata. 

Hääletamine: poolt – 6 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL kauaaegsete liikmetele/kasvatajatele tehtav soodustus. 
 
Toimus arutelu soodustuste üle. Nediti, et soodustus võiks laieneda isikutele, kes on EKL tähtajatu 
liige, omanud vähemalt 10 aastat üht ja sedasama kennelnime, kasvatanud vähemalt viis pesakonda, 
millest edasi on aretusse läinud vähemalt viis koera. Soodustus hõlmaks võimalust registreerida 
avalduse alusel kuni viis koera esimese hinnaga EKL poolt korraldatavatele näitustele tava-
registreerimisaja lõpuni. Teema käsitlemist jätkatakse EKL juhatuse töökoosolekul. 
 
(iv) Eesti hagijad. 
 
RKF on edastanud EKL-ile eesti hagijate andmed. Maris Siilmann koostab ülevaate eesti hagija 
FCI poolt tunnustamiseks vajalike ettevalmistuste hetkeseisust. 
 
(v) ajavahemikus 01.06.-16.08.2017 lõppenud liikmelisusega isikute liikmeskonnast väljaarvamine. 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 

01.06.-16.08.2017 (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(vi) ajavahemikus 20.07.-16.08.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 20.07.-17.08.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(v) EKL juhatuse erakorraline koosolek. 
 
EKL juhatuse erakorraline koosolek toimub 14.09.2017. Päevakord: (i) ajavahemikus 17.08.-
13.09.2017 lõppenud liikmelisusega isikute liikmeskonnast väljaarvamine; (ii) ajavahemikus 
17.08.-13.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
(vi) Lepingu pikendamine Mari Oblikaga. 
 
Ettepanek: pikendada Mari Oblikaga katsetulemuste andmebaasi haldamise lepingut kuni 

31.12.2017. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Koera EST-registrisse kandmisel märkida registrisse koera värvus samas keeles, nagu see on 

Export Pedigreel. Juhul, kui Export Pedigreele kantud värvus ei ole märgitud FCI töökeeles, 
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paluda Export Pedigree väljastanud organisatsioonilt vastet inglise keeles. Vastuse saamiseni 
jääb värvus registrisse märkimata. 

3.2. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 01.06.-
16.08.2017 (lisa 1). 

3.3. Rahuldada ajavahemikus 20.07.-17.08.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
2). 

3.4. Pikendada Mari Oblikaga katsetulemuste andmebaasi haldamise lepingut kuni 31.12.2017. 
 
4. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri ning EKL juuniorhändlerite 
võistluste hindamise juhend. 
 
Toimus arutelu EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja ja EKL juuniorhändlerite 
võistluse hindamise juhendi üle. Nenditi, et eeskirjades on erinevate punktide vahel vasturääkivusi 
ning mitmetimõistetavust (nt. kupeeritud koerad). 
 
Ettepanek: tagastada EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri ning EKL 

juuniorhändlerite võistluste hindamise juhend EKL-NK-le täienduste ja täpsustuste 
tegemiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Tagastada EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri ning EKL 

juuniorhändlerite võistluste hindamise juhend EKL-NK-le täienduste ja täpsustuste tegemiseks. 
 
5. Eesti Hurtade Liidu taotlus FCI 2019. aasta hurtade EM’i Eestis korraldamiseks. 
 
Iren Naarits tutvustas ürituse korraldamise plaane ning vastas EKL juhatuse küsimustele seoses 
esitatud planeeritud eelarvega. Olemas on suulised kokkulepped sponsoritega, kes panevad välja 
auhinnad või toetavad võistlusteks vajaliku inventariga (piirdeaiad jms). Ürituse korraldamise 
eesmärk – lisaks hurdajooksude populariseerimisele – on teenida Eesti Hurtade Liidule vajalikud 
vahendid maastikujooksuks sobilike põldude ostmiseks. FCI 2019. aasta hurtade EM-i 
korraldamisega seotud tegevuste ja finantside eest vastutab Eesti Hurtade Liit. Enne ürituse 
toimumist on vaja tõlkida ning EKL-is kinnitada dopingueeskirjad. 
 
Ettepanek: lubada Eesti Hurtade Liidul taotleda Eestile FCI 2019. aasta hurtade EM-i 

korraldamise õigus. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
5.1. Lubada Eesti Hurtade Liidul taotleda Eestile FCI 2019. aasta hurtade EM-i korraldamise õigus. 
 
6. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
 
(i) EKL teenuste hinnakirja täiendamine. 
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Ettepanek: lisada EKL teenuste hinnakirja kood 1071 C „Dokumentide saatmine pakiautomaadiga 

Eesti piires (EKL-ilt tellitud saadetis) – 6 EUR“. Otsus jõustub esimesel võimalusel, kuid 
mitte hiljem kui 01.10.2017.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Lisada EKL teenuste hinnakirja kood 1071 C „Dokumentide saatmine pakiautomaadiga Eesti 

piires (EKL-ilt tellitud saadetis) – 6 EUR“. Otsus jõustub esimesel võimalusel, kuid mitte 
hiljem kui 01.10.2017. 

 
7. EKL esindajate lähetused. 
 
(i) EKL-KKK taotlus FCI 2017. aasta IPO MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kinnitada FCI 2017. aasta IPO MM-i Eesti meeskond koosseisus 

Erika Piirsalu koeraga EST-02801/11, kapten Merlin Kanter. Kulud kompenseeritakse 
lähtuvalt "EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel (MM) esindavatele 
võistkondadele" p-st 1.4.3. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide 
alusel pärast ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus IPO-R 2017. aasta MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kinnitada IPO-R 2017. aasta MM-i Eesti meeskond koosseisus 

Kris Heinskoo koeraga EST-03214/14, Margot Luukas koeraga EST-02406/E14, kapten 
Margot Luukas. Kulud kompenseeritakse lähtuvalt "EKL toetus Eestit FCI 
maailmameistrivõistlustel (MM) esindavatele võistkondadele" p-st 1.4.5. Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" avaldatava artikli 
esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada taotlus ning kinnitada FCI 2017. aasta IPO MM-i Eesti meeskond koosseisus Erika 

Piirsalu koeraga EST-02801/11, kapten Merlin Kanter. Kulud kompenseeritakse lähtuvalt "EKL 
toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel (MM) esindavatele võistkondadele" p-st 1.4.3. 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" 
avaldatava artikli esitamist. 

7.2. Rahuldada taotlus ning kinnitada IPO-R 2017. aasta MM-i Eesti meeskond koosseisus Kris 
Heinskoo koeraga EST-03214/14, Margot Luukas koeraga EST-02406/E14, kapten Margot 
Luukas. Kulud kompenseeritakse lähtuvalt "EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel 
(MM) esindavatele võistkondadele" p-st 1.4.5. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist. 
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8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad hindamispädevused: Helen 

Tonkson-Koit - hirvekoer (164), araabia hurt – sloughi (188), azawakh (307), hispaania hurt 
(285), poola hurt (333), ungari hurt (240). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunikule määratud karistuse kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada ajavahemikuks 01.09.2017-31.08.2020 

Vera Smirnovale kohtunikuna tegutsemise keeld. Teavitada otsusest FCI-d ning Soome 
Kennelliitu. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Mari-

Liis Ludvig ja Zoja Vald. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad hindamispädevused: Helen Tonkson-

Koit - hirvekoer (164), araabia hurt – sloughi (188), azawakh (307), hispaania hurt (285), poola 
hurt (333), ungari hurt (240). 

8.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada ajavahemikuks 01.09.2017-31.08.2020 Vera 
Smirnovale kohtunikuna tegutsemise keeld. Teavitada otsusest FCI-d ning Soome Kennelliitu. 

8.3. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Mari-Liis 
Ludvig ja Zoja Vald. 

 
9. EKL-KKK taotlus normdokumentide tühistamiseks: (i) EKL-KKK eelarvest kulude 
hüvitamise kord; (ii) Lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude hüvitamise 
protseduur; (iii) Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste vahendite taotlemise 
ja kulude hüvitamise protseduur. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning tühistada alljärgnevad normdokumendid: (i) EKL-

KKK eelarvest kulude hüvitamise kord; (ii) Lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja 
kulude hüvitamise protseduur; (iii) Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste 
vahendite taotlemise ja kulude hüvitamise protseduur. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
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  Erapooletu – 0 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning tühistada alljärgnevad normdokumendid: (i) EKL-KKK 

eelarvest kulude hüvitamise kord; (ii) Lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude 
hüvitamise protseduur; (iii) Ürituse korraldamiseks EKL-KKK eelarvest rahaliste vahendite 
taotlemise ja kulude hüvitamise protseduur. 

 
10. EKL-KKK taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) EKL eelarvest ja EKL-KKK 
tegevuse raames kulude hüvitamise kord; (ii) Lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja 
kulude hüvitamise protseduur; (iii) Ürituse korraldamiseks rahaliste vahendite taotlemise ja 
kulude hüvitamise protseduur. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad normdokumendid: i) EKL 

eelarvest ja EKL-KKK tegevuse raames kulude hüvitamise kord; (ii) Lähetusse saatmise kord, 
selle vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur; (iii) Ürituse korraldamiseks rahaliste 
vahendite taotlemise ja kulude hüvitamise protseduur. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad normdokumendid: i) EKL eelarvest 

ja EKL-KKK tegevuse raames kulude hüvitamise kord; (ii) Lähetusse saatmise kord, selle 
vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur; (iii) Ürituse korraldamiseks rahaliste vahendite 
taotlemise ja kulude hüvitamise protseduur. 

 
11. Alates 01.07.2017 kehtiv EKL kennelnimemäärus. 
 
Ettepanek: edastada uue EKL kennelnimemäärusega seoses tekkinud küsimused EKL volinike 

koosolekule ning paluda neil eeskiri viia kooskõlasse teiste EKL normdokumentidega. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Edastada uue EKL kennelnimemäärusega seoses tekkinud küsimused EKL volinike 

koosolekule ning paluda neil eeskiri viia kooskõlasse teiste EKL normdokumentidega. 
 
12. EKL kennelnõustaja eeskiri. 
 
Soome Kennelliidus vastava temaatikaga tegelevad inimesed on nõus tulema teemat Eestis 
tutvustama. EKL büroo lepib nendega 2018. aasta jaanuariks kokku seminariaja. 
 
13. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Eesti Loomakaitse Liidu pöördumine. 
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Ettepanek: vastata Eesti Loomakaitse Liidu pöördumisele, et kõnealuse kasvataja puhul ei ole 
koerte heolunõuete rikkumisi EKL andmetel tuvastatud. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Vastata Eesti Loomakaitse Liidu pöördumisele, et kõnealuse kasvataja puhul ei ole koerte 

heolunõuete rikkumisi EKL andmetel tuvastatud. 
 
14. Jaanus Kirsi avaldus. 
 
Ettepanek: registeerida 13.06.2017 sündinud eesti hagija pesakond (isa: EST-02742/U15, ema: 

EST-02007/U16) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010 ning kanda kogu pesakond 
EKL mitte-aretuseks (MA) registrisse.  

Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: määrata koerale EST-02007/U16 2-aastane aretuskeeld.  
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Mitte rahuldada Jaanus Kirsi avaldust 13.06.2017 sündinud eesti hagija pesakonna (isa: EST-

02742/U15, ema: EST-02007/U16) registreerimiseks lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 
1010. 

14.2. Määrata koerale EST-02007/U16 2-aastane aretuskeeld.  
 
15. Marina Kudrjavtseva avaldus. 
 
Ettepanek: registreerida 16.04.2017 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa: EST-00511/14, 

ema: EST-00988/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kohustada kasvatajat 
läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolituse. Juhul, kui koolitust õigeaegselt ei läbita, 
rakendada eelnimetatud pesakonna registreerimisel tagant järele EKL teenuste hinnakirja 
koodi 1060. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
15.1. Registreerida 16.04.2017 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa: EST-00511/14, 

ema: EST-00988/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kohustada kasvatajat 
läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolituse. Juhul, kui koolitust õigeaegselt ei läbita, 
rakendada eelnimetatud pesakonna registreerimisel tagant järele EKL teenuste hinnakirja koodi 
1060. 
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16. Mai-Roos Baumi avaldus. 
 
Ettepanek: võtta Mai-Roos Baumi avaldus teadmiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
16.1. Võtta Mai-Roos Baumi avaldus teadmiseks. 
 
 
17. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) Rahvusvahelised näitused Pärnus, 08.07.2017 ja 09.07.2017. 
 
Ettepanek: seoses Pärnu näituste eduka läbiviimise ning märkimisväärse tulemi saavutamisega 

kinnitada näitusetoimkonna liikmetele lepingutes kokkulepitud tasule lisaks tulemustasu 
maksmiseks 5 000 EUR (sisaldab kõiki makse, sh. sotsiaalmaks). 

 
Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 2 (Maris Siilmann, Tõnis Türk)  
 
Otsustati: 
17.1. Seoses Pärnu näituste eduka läbiviimise ning märkimisväärse tulemi saavutamisega kinnitada 

näitusetoimkonna liikmetele lepingutes kokkulepitud tasule lisaks tulemustasu maksmiseks 5 
000 EUR (sisaldab kõiki makse, sh. sotsiaalmaks). 

 
18. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) rahvusvahelised näitused Pärnus aastatel 2018 ja 2019. 
 
Ettepanek: kustutada EKL 2018. aasta näituste kalenderplaanist 07.07.2018 ja 08.07.2018 Pärnus 

toimuma pidanud rahvusvahelised näitused. Teavitada muudatusest FCI-d. 
Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 3 
   Erapooletu – 2 
   Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsuse nr 14.3., 10.03.2016 (protokoll nr 3), millega anti 

07.07.2018 ja 08.07.2018 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste korraldusõigus Pärnu 
PKK-le. Eelnimetatud näituste korraldajaks on Eesti Kennelliit. 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 1 
  Ei osalenud – 1  
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Ettepanek: rahuldada Pärnu PKK taotlus ning kanda EKL 2019. aasta näituste kalenderplaani 
alljärgnevad näitused: (i) 06.07.2019 rahvusvaheline näitus, Pärnu; (ii) 07.07.2019 
rahvusvaheline näitus, Pärnu. 

Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 5 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1 (Tõnis Türk) 
 
(ii) EKL liikmesorganisatsioonide 2018. aasta näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus ning kanda EKL 2018. 

aasta näituste kalenderplaani 10.08.2018 Ida-Virumaal toimuv kõikide tõugude näitus.  
Hääletamine: poolt – 1 
   Vastu – 1 
   Erapooletu – 4  
 
Ettepanek: rahuldada Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus ning kanda EKL 2018. 

aasta näituste kalenderplaani 11.08.2018 Ida-Virumaal toimuv kõikide tõugude näitus. 
Hääletamine: poolt – 1 
   Vastu – 2 
   Erapooletu – 3  
 
Koosolekult lahkus Kalvo Kriisk. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 11.02.2018 X rühma näitus, Tallinn; (ii) 02.06.2018 
X rühma näitus, Tallinn. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlus ning kanda EKL 2018. aasta 

näituste kalenderplaani 06.05.2018 Pärnus toimuv šveitsi alpi karjakoerte erinääitus. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ taotlus ning kanda EKL 

2018. aasta näituste kalenderplaani 12.05.2018 Harjumaal toimuv kesk-aasia ja kaukaasia 
lambakoerte erinäitus. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Dobermanniühingu taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani03.06.2018 Harjumaal toimuv dobermannide erinäitus. 
Hääletamine: poolt – 3 
   Vastu – 1 
   Erapooletu – 1 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 
kalenderplaani 11.08.2018 Harjumaal toimuv šveitsi valgete lambakoerte erinäitus. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani 23.09.2018 Harjumaal toimuv III rühma näitus. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) LHKKK taotlus kinnitatud kuupäevade muutmiseks (21.-22.06.2019 asemel 27.-28.07.2019). 
 
Ettepanek: rahuldada Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi taotlus ning kinnitada näituste uueks 

toimumisajaks 27.07.2019 ja 28.07.2019 (varasema 21.06.2019 ja 22.06.2019 asemel). 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
18.1. Tühistada EKL juhatuse otsuse nr 14.3., 10.03.2016 (protokoll nr 3), millega anti 07.07.2018 

ja 08.07.2018 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste korraldusõigus Pärnu PKK-le. 
Eelnimetatud näituste korraldajaks on Eesti Kennelliit. 

18.2. Mitte rahuldada Pärnu PKK taotlust 06.07.2019 ja 07.07.2019 Pärnus rahvusvaheliste näituste 
korraldamiseks. 

18.3. Rahuldada taotlused ja kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 
18.3.1. 11.02.2018 X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit); 
18.3.2. 06.05.2018 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi 

Karjakoerte TÜ); 
18.3.3. 12.05.2018 kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 

Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ); 
18.3.4. 02.06.2018 X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit); 
18.3.5. 03.06.2018 dobermannide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Dobermanniühing); 
18.3.6. 11.08.2018 šveitsi valgete lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Valgete 

Lambakoerte TÜ); 
18.3.7. 23.09.2018 III rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi). 

18.4. Mitte rahuldada Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlusi 10.08.2018 ja 11.08.2018 
Ida-Virumaal kõikide tõugude koertenäituste korraldamiseks. 

18.5. Rahuldada Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi taotlus ning kinnitada näituste uueks 
toimumisajaks 27.07.2019 ja 28.07.2019 (varasema 21.06.2019 ja 22.06.2019 asemel). 

 
19. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus eeskirja „Tšempioniklassi jälg“ kinnitamiseks. 
 

EKL juhatusele jäi arusaamatuks, mis on katse tulemus (võitjatiitel, tšempionitiitel) ning milline 
tähekombinatsioon kantakse registrisse. Samuti leidub eeskirjas mitmeid ebatäpsusi (kes korraldab 
katset, termini „katse“ kasutamine eeskirjas jm).  
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Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus eeskirja „Tšempioniklassi jälg“ kinnitamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 2 
  Ei osalenud – 1 
 
Otsustati:  
19.1. Mitte rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlust eeskirja „Tšempioniklassi jälg“ kinnitamiseks. 
 
20. Mairi Rumaski pöördumine (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: paluda EKL-TAN-il töötada välja EKL silma-, põlve- ja südameuuringute tulemuste 

protestimise kord.  
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: teavitada avaldajat, et EKL juhatus on palunud EKL-TAN-il töötada välja 

terviseuuringute protestimise korra ning teema käsitlemist saab jätkata pärast vastava 
dokumendi laekumist. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
20.1. Paluda EKL-TAN-il töötada välja EKL silma-, põlve- ja südameuuringute tulemuste 

protestimise kord. 
20.2. Teavitada avaldajat, et EKL juhatus on palunud EKL-TAN-il töötada välja terviseuuringute 

protestimise korra ning teema käsitlemist saab jätkata pärast vastava dokumendi laekumist. 
 
21. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
(i) Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tasemekatsete korraldamiseks (16.-17.09.2017). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlused ning kinnitada ametlike katsetena 16.-

17.09.2017 Raplamaal korraldatavad retriiverite tasemekatsed (saagiga). 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus tõu- ja tasemekatsete koraldamiseks (30.09.-
01.10.2017). 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kinnitada ametlike katsetena 30.09.-01.10.2017 Läänemaal 

toimuvad retriiverite tõu- ja tasemekatsed. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
21.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlused ning kinnitada ametlike katsetena 16.-17.09.2017 

Raplamaal korraldatavad retriiverite tasemekatsed (saagiga). 
21.2. Rahuldada taotlus ning kinnitada ametlike katsetena 30.09.-01.10.2017 Läänemaal toimuvad 

retriiverite tõu- ja tasemekatsed. 
 
22. EKL näituste eeskirja täiendamine. 
 
Ettepanek: täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.7.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt: 

“Esmalt kirjeldatakse isased ning siis emased beebikutsikaid. Beebikutsikatele ei anta 
ametlikke hindeid, küll aga võib kohtunik vajadusel anda hinnangu „diskvalifitseeritud“ või 
„ei või hinnata“. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras. 10.7.1.1. hinnang 
"DISKVALIFITSEERITUD" (0) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; 
koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed 
munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik 
või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik 
tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel 
on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead. 10.7.1.2. märkusega "EI VÕI 
HINNATA" (EVH) saadetakse ringist välja koer, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri 
najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui 
koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, 
saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni 
operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul 
on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi 
korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab 
olema toodud kirjelduslehel.“ Edastada täiendus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.8.1, pärast mida kõlab see 

alljärgnevalt:“Esmalt kirjeldatakse isased ning siis emased kutsikaid. Kutsikatele ei anta 
ametlikke hindeid, küll aga võib kohtunik vajadusel anda hinnangu „diskvalifitseeritud“ või 
„ei või hinnata“. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras. 10.8.1.1. hinnang 
"DISKVALIFITSEERITUD" (0) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; 
koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed 
munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik 
või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik 
tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel 
on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead. 10.7.1.2. märkusega "EI VÕI 
HINNATA" (EVH) saadetakse ringist välja koer, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri 
najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui 
koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, 
saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni 
operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul 
on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi 
korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab 
olema toodud kirjelduslehel.“ Edastada täiendus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
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Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
22.1. Täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.7.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Esmalt 

kirjeldatakse isased ning siis emased beebikutsikaid. Beebikutsikatele ei anta ametlikke hindeid, 
küll aga võib kohtunik vajadusel anda hinnangu „diskvalifitseeritud“ või „ei või hinnata“. 
Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras. 10.7.1.1. hinnang 
"DISKVALIFITSEERITUD" (0) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; 
koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed 
munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või 
kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik tunnus on 
sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel on 
tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead. 10.7.1.2. märkusega "EI VÕI 
HINNATA" (EVH) saadetakse ringist välja koer, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või 
püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end 
kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või munandite 
kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni operatsioon või võte, mis viitab 
pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada 
operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba 
puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab olema toodud kirjelduslehel.“ Edastada täiendus 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

22.2. Täiendada EKL näituste eeskirja punkti 10.8.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Esmalt 
kirjeldatakse isased ning siis emased kutsikaid. Kutsikatele ei anta ametlikke hindeid, küll aga 
võib kohtunik vajadusel anda hinnangu „diskvalifitseeritud“ või „ei või hinnata“. Koerad 
kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras. 10.8.1.1. hinnang "DISKVALIFITSEERITUD" 
(0) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; koera käitumine ei sobi 
ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed munandid, hammaste- või 
hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või kes on ilmselgelt albiinod. 
Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik tunnus on sedavõrd tugev, et see 
ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel on tõustandardis märgitud tõsised või 
diskvalifitseerivad vead. 10.7.1.2. märkusega "EI VÕI HINNATA" (EVH) saadetakse ringist 
välja koer, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või püüab ringist välja minna, mis teeb 
võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks 
hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge 
juhul, kui ilmneb mõni operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka 
siis, kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera 
algseisundi korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus 
peab olema toodud kirjelduslehel.“ Edastada täiendus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
 
Astrid Lundava        Elo Lindi 
Juhataja         Protokollija 


