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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

Tallinn          21.09.2017 nr 12 
 
Algus kell 18.15, lõpp kell 18.40. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis:  Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk. 
Külalised: Aleksander Andre (EKL-KKK eestseisuse esimees), Ene Kaups (EKL büroo juhataja), 

Kätlin Kull (Eesti Welsh Corg’ide TÜ), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna 
esimees), Aire-Piret Pärn, Külli Ragel (EKL-NK), Helen Tonkson-Koit (EKL 
volinik). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 21.09.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3. EKL esindajate lähetused. 
4. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
6. EKL-KKK taotlus dokumendi „EKL toetus Eestit FCI MM-il esindatavatele võistkondadele“ 

kinnitamiseks. 
7. EKL-NK taotlus EKL-NK eestseisuse esimehe ja aseesimehe kinnitamiseks. 
8. Eesti Welsh Corg’ide taotlus pesakondade ülevaatamiseks. 
9. Kaire Rjadnev-Meristo taotlus pressiakrediteeringu saamiseks. 
10. Tartu Koerte Klubi AMUR taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
11. Mairi Rumaski pöördumine (jätkuv käsitlus). 
12. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
13. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
14. Tartu Agility Arenguseltsi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
A. EKL juhatuse 21.09.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

 

Ettepanek: kustutada EKL 21.09.2017 koosoleku päevakorrast punkt „Olga Zhukova taotlus 
välismaal sündiva pesakonna EST-registrisse kandmiseks.“ Lisada EKL juhatuse 21.09.2017 
päevakorda punkt „Tartu Agility Arenguseltsi taotlus EKL liikmeks astumiseks“. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
A. Kustutada EKL 21.09.2017 koosoleku päevakorrast punkt „Olga Zhukova taotlus välismaal 

sündiva pesakonna EST-registrisse kandmiseks.“  
B. Lisada EKL juhatuse 21.09.2017 päevakorda punkt „Tartu Agility Arenguseltsi taotlus EKL 

liikmeks astumiseks“. 
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1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 

 

(i) EKL poolt 19.-20.08.2017 Tallinnas korraldatud rahvusvahelised näitused. 
 
Ettepanek: eraldada 19.-20.08.2017 Tallinnas korraldatud rahvusvaheliste näituste toimkonna 

tulemustasudeks 10% antud näituste tulemist (summa sisaldab kõiki makse ning jaotub 
toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe poolt esitatud 
nimekirjale).  

Hääletamine: poolt – 6     
  Vastu – 0 
  Erapooletu - 0 
 
(ii) Rahvusvaheliste näituste „Eesti Võitja 2018“ ja „Balti Võitja 2018“ toimumiskoht. 
 
Marko Lepasaar informeeris EKL juhatust, et seoses remondi algusega siiani kasutatud 
näituseplatsil on EKL näitusetoimkond käinud üle vaatamas erinevaid EKL rahvusvaheliste näituste 
korraldamise jaoks sobilikke platse. Hetkel tundub, et logistiliselt ning suuruselt on kõige 
mõistlikum sobilikum Luige, kus on piisavalt ruumi nii ringide kui ka parkimise jaoks. 
 
Ettepanek: kinnitada 02.-03.06.2018 ning 18.-19.08.2018 EKL poolt korraldatavate 

rahvusvaheliset näituste toimumiskohaks Harju mk (varasema Tallinn asemel). 
Hääletamine: poolt – 6     
  Vastu – 0 
  Erapooletu - 0 
 
(iii) Pärnus 2018. aastal toimuvad rahvusvahelised näitused. 
 
Toimus arutelu 2018. aastal Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste korraldamise üle.  
 
(iv) Jõulushow / Gala Show „Champion of Champions 2017“. 
 
Marko Lepasaar teavitas EKL juhatust, et Jõulushow toimub 16.12.2017 Tallinnas Kristiine 
Spordihallis ning Gala Show „Champion of Champions 2017“ 17.12.2017 Tallinnas Lillepaviljonis.  
 
Toimus arutelu Gala Show võimalike alternatiivsete toimumiskohtade üle. 
 
Otsustati: 
1.1. Eraldada 19.-20.08.2017 Tallinnas korraldatud rahvusvaheliste näituste toimkonna 

tulemustasudeks 10% antud näituste tulemist (summa sisaldab kõiki makse ning jaotub 
toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe poolt esitatud nimekirjale). 

1.2. Kinnitada 02.-03.06.2018 ning 18.-19.08.2018 EKL poolt korraldatavate rahvusvaheliset 
näituste toimumiskohaks Harju mk (varasema Tallinn asemel). 

 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL üldkoosolek 17.09.2017. 
 
Toimus arutelu 17.09.2017 toimunud EKL üldkoosoleku korraldusliku külje üle. Nenditi, et 
osalejaid oli ettenägematult palju ning see venitas registreerimiseks kulunud aega. 
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(ii) ajavahemikus 17.08.-20.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
EKL juhatus nentis, et EKL liikmeks astumise avalduste pisteline kontroll näitas, et mitte kõik 
isikud, kelle liikmeks astumise avaldused EKL juhatuse lauale jõudsid, ei olnud liikmeks 
astumiseks isiklikult soovi avaldanud (täitnud avaldust ning tasunud sisseastumis- ja aastamaksu). 
 
Eelnevast tulenevalt pidas EKL juhatus seitsme esitatud avalduse puhul võimalikuks süüteo 
tunnuste esinemist ning asus seisukohale, et nende seitsme avalduse puhul tuleks süüteotunnuste 
olemasolu selgitamiseks pöörduda õiguskaitseorganite poole. Teemaga tegeleb edasi EKL büroo 
juhataja. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 17.08.-20.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osale – 1  
 
Ettepanek: rahuldada Ene Kõsteri taotlus ning kustutada ta EKL liikmete nimekirjast. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: tagastada E. Kõsterile EKL sisseastumismaks ning EKL aastane liikmemaks. 
Hääletamine: poolt – 2 
   Vastu – 4 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) Ajavahemikus 17.08.-10.09.2017 lõppenud liikmelisusega isikutega isikute liikmeskonnasts 
väljaarvamine.  
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 

17.08.-10.09.2017 (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) Kennelis CHESS ALBERTO 02.10.2015 sündinud kuldsete retriiverite pesakond (jätkuv 
käsitlus).  
 
Asuti seisukohale, et EKL juhatus on andnud endast parima, olles valmis DNA-testi nõudest 
loobuma eeldusel, et pesakonna saab EKL esindaja üle vaadata. Kahjuks ei ole kasvataja seda 
võimaldanud. 

Ettepanek: vastata avaldajale, et lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.5. saab vanema, kui 6-
kuuse pesakonna registreerida eeldusel, et kõigile kutsikatele ja pesakonna vanematele on 
tehtud DNA-põlvnemisuuring.  

Hääletamine: poolt – 6 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
 
 
(v) EKL pikaajalise kasvataja soodustuse programm. 
 
Toimus arutelu EKL pikaajalise kasvataja soodustuse programmi üle. Nenditi, et läbivalt peaks 
dokumendiprojektist kustutama sõna “programm” ning mõtlema läbi, kellele konkreetselt soodustus 
kehtib (kaasomanduses olevad koerad, kas kennelnime kõik omanikud peavad vastama soodustuse 
saamiseks esitatavatele nõuetele, kuidas tõendab soodustuse soovija oma laitmatut reputatsiooni 
künoloogilises maailmas jm). Nenditi, et teemaga võiks edasi tegeleda järgmine EKL juhatuse 
koosseis. 
 
(vi) Eesti hagijad. 
 
Maris andis ülevaate eesti hagija FCI poolt tunnustamise protsessi hetkeseisust. FCI poolsed 
nõuded: (i) kaheksa erinevat perekonda/vereliini (Eight independent family groups). Hetkeseis: 
pärast RKF-ilt andmete saamist on ülesanne oluliselt lihtsustunud. Teiste maade kogemuse järgi 
aktsepteeritakse siin ka kohalike organisatsioonide (tõuühing, jahindusorganisatsioon) poolt 
väljastatud tõutunnistusi; (ii) DNA test, tõestamaks tõu piisavat erinevust olemasolevatest tõugudest 
(DNA test to prove the genuineness as a breed). Hetkeseis: uurida FCI-lt täpsemalt millistele 
tingimustele uuringud täpsemalt vastama peavad (arv, võrdlustõud, aktsepteeritud laborid jms). 
Testidele kuluv raha tuleks planeerida EKL 2018.a. eelarvesse; (iii) tervise- ja 
iseloomuküsimustikud (A completed questionnaire on health (annex 1a)) / An evaluation on 
behaviour and character (annex 1b). Hetkeseis: mõni aasta tagasi on uuring läbi viidud, need 
andmed on olemas. Tuleks läbi viia uus analoogne uuring; (iv) tõustandard koos illustreeriva 
pildiga esilehel (A provisional standard drawn up in one of the four official languages of the FCI 
and an illustration of the dog for the first page of the standard must be included in the file). 
Hetkeseis: tõustandard on inglise keelsena olemas ning FCI standardikomisjoni poolt üle vaadatud, 
parandatud ja heaks kiidetud. Puudu on illustreeriv pilt. Pärast kõigi eelloetletud nõuete täitmist 
tuleb Eestisse tuua FCI komisjon, kes vaatab koerad (vähemalt 60) üle ning võrdleb vastavust 
standardiga. Ka kõik selle visiidiga seotud kulud tuleb kanda EKL poolt (eelarves 2018 või 2019?). 

(vii) FCI vabatahtlikud komisjonid. 
 
Üle on vaja vaadata ning vajadusel uuendada FCI vabatahtlikes komisjonides osalevate EKL 
delegaatide nimekiri. EKL büroo saadab senistele delegaatidele palve anda ülevaade oma senisest 
tegevusest vastavas komisjonis ning küsimuse, kas nad soovivad komisjonis tegevust jätkata. EKL 
allüksustele, kelle eelarverealt vastava komisjoni kulud hüvitatakse, saadab EKL büroo päringu, kas 
nad soovivad, et hetkel kinnitatud delegaadid konkreetses komisjonis tööd jätkaksid või sooviksid 
komisjone/delegaate muuta.  
 
(viii) kennelis ANDRANADA 13.08.2017 sündinud bernhardiini pesakond. 
 
Ettepanek: kanda EKL tõuraamatusse kennelis ANDRANADA 13.08.2017 sündinud bernhardiini 

pesakonna (isa: RKF4521609, ema: EST-04214/15) kõik 9 kutsikat. Kutsika kiibinumbriga 



EKL juhatuse protokoll nr 12, 21.09.2017 

5 
 

233026978000264 registreerimistunnistus jääb EKL arhiivi ning tema eest tasutud 
registreerimistasu tagastatakse kasvatajale. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada ajavahemikus 17.08.-20.09.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 

1). 
2.2. Rahuldada Ene Kõsteri taotlus ning kustutada ta EKL liikmete nimekirjast. EKL 

sisseastumismaksu ning aastast liikmemaksu E. Kõsterile mitte tagastada. 
2.3. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 17.08.-

10.09.2017 (lisa 2). 
2.4. Vastata Liidia Alviine Valgele, et lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.5. saab vanema, kui 

6-kuuse pesakonna registreerida eeldusel, et kõigile kutsikatele ja pesakonna vanematele on 
tehtud DNA-põlvnemisuuring. 

2.5. Kanda EKL tõuraamatusse kennelis ANDRANADA 13.08.2017 sündinud bernhardiini 
pesakonna (isa: RKF4521609, ema: EST-04214/15) kõik 9 kutsikat. Kutsika kiibinumbriga 
233026978000264 registreerimistunnistus jääb EKL arhiivi ning tema eest tasutud 
registreerimistasu tagastatakse kasvatajale. 

 

3. EKL esindajate lähetused. 

 

(i) Margot Leedu avaldus Anabel Leedu osalemiseks WDS 2018 JH võistlustel Eesti esindajana. 
 

Ettepanek: saata Eesti esindajana WDS 2018 raames Leipzigis (Saksamaa) 12.08.2017 toimuvale 
juuniorhändlerite võistlustele Anabel Leedu. EKL ei kompenseeri võistlusel osalemisega 
seotud kulusid. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Saata Eesti esindajana WDS 2018 raames Leipzigis (Saksamaa) 12.08.2017 toimuvale 

juuniorhändlerite võistlustele Anabel Leedu. EKL ei kompenseeri võistlusel osalemisega seotud 
kulusid. 

 
4. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  

 

Ene Kaups andis ülevaate EKL 2017. aasta eelarvetäitmisest. Nenditi, et eelarve täitmise 
hetkeseisuga võib rahul olla, aga aasta lõpuni on veel üsna mitu kuud. 
 
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

(i) EKL-VKK taotlus EKL välimikukohtuniku hindamispädevuste kinnitamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtuniku 
hindamispädevused: Juta Haranen – foksterjer, kk (169), airedale’i terjer (7), austraalia 
siiditerjer (236). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus katsekohtuniku hindamispädevuse kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Margot Luukas IPO-R RH-W kohtunikuks. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtuniku 

hindamispädevused: Juta Haranen – foksterjer, kk (169), airedale’i terjer (7), austraalia siiditerjer 
(236). 

5.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Margot Luukas IPO-R RH-W kohtunikuks. 
 

6. EKL-KKK taotlus dokumendi „EKL toetus Eestit FCI MM-il esindatavatele 

võistkondadele“ kinnitamiseks. 

 
EKL volinikud on avaldanud soovi, et EKL eelarvelisi vahendeid kasutataks eelkõige EKL liikmete 
künoloogilise tegevuse toetamiseks. Eelnevast tulenevalt peab EKL juhatus oluliseks, et Eestit FCI 
MM-idel esindavata meeskondade liikmed oleksid vähemalt EKL liikmesorganisatsioonide 
liikmed. Meeskonna kaptenid peaksid olema EKL liikmed, kuna esindavad vastaval MM-il Eestit ja 
EKL-i. 
  
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse poolt 07.05.2015 (protokoll nr 5) kinnitatud dokument "EKL 

toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel (MM) esindavatele võistkondadele". Rahuldada 
EKL-KKK taotlus dokumendi "EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel (MM) 
esindatavatele võistkondadele" kinnitamiseks koos lisaklausliga, et sellesse lisatakse p. 1.2. 
alljärgnevas sõnastuses "FCI MM-i Eesti meeskonna liige peab olema EKL või EKL 
liikmesorganisatsiooni liige ning meeskonna kapten EKL liige. Liikmelisuse kehtivust 
kontrollib EKL-KKK  enne meeskonna ning kapteni EKL juhatusele kinnitamiseks esitamist". 
Paluda EKL-KKK-l viia vastavasisuline klausel sisse ka FCI koolitusalade MM-le saadetava 
Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuuti. 

 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
6.1. Tühistada EKL juhatuse poolt 07.05.2015 (protokoll nr 5) kinnitatud dokument "EKL toetus 

Eestit FCI maailmameistrivõistlustel (MM) esindavatele võistkondadele".  
6.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus dokumendi "EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel 

(MM) esindatavatele võistkondadele" kinnitamiseks koos lisaklausliga, et sellesse lisatakse p. 
1.2. alljärgnevas sõnastuses "FCI MM-i Eesti meeskonna liige peab olema EKL või EKL 
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liikmesorganisatsiooni liige ning meeskonna kapten EKL liige. Liikmelisuse kehtivust kontrollib 
EKL-KKK  enne meeskonna ning kapteni EKL juhatusele kinnitamiseks esitamist". Paluda 
EKL-KKK-l viia vastavasisuline klausel sisse ka FCI koolitusalade MM-le saadetava Eesti 
võistkonda kvalifitseerumise statuuti. 

 
7. EKL-NK taotlus EKL-NK eestseisuse esimehe ja aseesimehe kinnitamiseks. 

 

Ettepanek: rahuldada EKL-NK taotlus ning kinnitada EKL-NK esimeheks Külli Ragel ja EKL-NK 
eestseisuse aseesimeheks Pilvi Pihlik.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-NK taotlus ning kinnitada EKL-NK esimeheks Külli Ragel ja EKL-NK 

eestseisuse aseesimeheks Pilvi Pihlik. 
 

8. Eesti Welsh Corg’ide taotlus pesakondade ülevaatamiseks. 

 

Ettepanek: EKL büroo teavitab Eesti Corg’ide TÜ-d EKL büroosse laekunud welsh corgi 
cardiganide ning welsh corgi pembroke’ide pesakondade registreerimisavaldustest. Juhul, 
kui Eesti Corg’ide TÜ soovib pesakonna enne registreerimist üle vaadata, peab ta sellest 
EKL bürood teavitama kolme tööpäeva jooksul alates EKL büroo poolsest teavitusest. 

 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
8.1. EKL büroo teavitab Eesti Corg’ide TÜ-d EKL büroosse laekunud welsh corgi cardiganide ning 

welsh corgi pembroke’ide pesakondade registreerimisavaldustest. Juhul, kui Eesti Corg’ide TÜ 
soovib pesakonna enne registreerimist üle vaadata, peab ta sellest EKL bürood teavitama kolme 
tööpäeva jooksul alates EKL büroo poolsest teavitusest. 

 

9. Kaire Rjadnev-Meristo taotlus pressiakrediteeringu saamiseks. 

 

Ettepanek: võimaldada Kaire Rjadnev-Meristole EKL poolne pressiakrediteering 08.-12.11.2017 
Leipzigis (Saksamaa) toimuval rahvusvahelisel näitusel WDS 2017. EKL ei kompenseeri 
üritusel osalemisega seotud kulusid.  

 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
9.1. Võimaldada Kaire Rjadnev-Meristole EKL poolne pressiakrediteering 08.-12.11.2017 

Leipzigis (Saksamaa) toimuval rahvusvahelisel näitusel WDS 2017. EKL ei kompenseeri 
üritusel osalemisega seotud kulusid. 
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10. Tartu Koerte Klubi AMUR taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 

Nenditi, et ühingul puudub põhikirjaline seos EKL-i ja/või FCI-ga. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Tartu Koerte Klubi AMUR (reg-kood: 80420472) taotlust EKL liikmeks 

astumiseks. 
 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
10.1. Mitte rahuldada Tartu Koerte Klubi AMUR (reg-kood: 80420472) taotlust EKL liikmeks 

astumiseks, kuna ühingul puudub põhikirjaline seos EKL-i ja FCI-ga. 
 
11. Mairi Rumaski pöördumine (jätkuv käsitlus). 

 

Ettepanek: teavitada avaldajat, et koerale ametliku silmauuringu tegemisel on ta oma allkirjaga 
kinnitanud, et uuringutulemused on avalikud. Juhul, kui koerale tehakse uus silmauuring 
(eelistatavalt ECVO diplomaadi juures), kantakse tulemused EKL registrisse. Taotlust varem 
tehtud uuringute tulemuste EKL registrist kustutamiseks jätkatakse pärast EKL silma-, põlve- 
ja südameuuringute tulemuste protestimise korra kinnitamist EKL juhatuses. 

 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 

Otsustati: 
11.1. Teavitada avaldajat, et koerale ametliku silmauuringu tegemisel on ta oma allkirjaga 

kinnitanud, et uuringutulemused on avalikud. Juhul, kui koerale tehakse uus silmauuring 
(eelistatavalt ECVO diplomaadi juures), kantakse tulemused EKL registrisse. Taotlust varem 
tehtud uuringute tulemuste EKL registrist kustutamiseks jätkatakse pärast EKL silma-, põlve- ja 
südameuuringute tulemuste protestimise korra kinnitamist EKL juhatuses. 

 
12. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

(i) EKL liikmesorganisatsioonide 2019. aasta näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada alljärgnevad EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused: 

- 19.-20.01.2019 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: koerteklubi „Articus“): 
poolt – 6;  

- 09.02.2019 VIII ja IX rühma näitus ning selle raames kuldsete retriiverite erinäitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ): poolt – 4, erapooletu – 2; 

- 10.02.2019 IV, V rühma 6. ja 7. alarühma ning X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Hurtade Liit): poolt – 4, erapooletu – 2; 

- 16.03.2019 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS): poolt – 4, vastu – 1, 
erapooletu – 1; 

- 17.03.2019 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS): poolt – 3, vastu – 3  
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- 04.-05.05.2019 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 
Lambakoerte Ühing): poolt – 5, erapooletu – 1; 

- 04.05.2019 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK): poolt – 6; 
- 05.05.2019 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK): poolt – 6;  
- 31.05.2019 VII, VIII ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ): poolt 

– 0, vastu – 0, erapooletu – 5, ei hääletanud – 1; 
- 01.06.2019 V rühma ja selle raames alaska malamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: 

Alaska Malamuutide Liit): poolt – 1, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääletanud – 4; 
- 01.06.2019 retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ): 

poolt – 5, ei hääleta – 1;  
- 01.06.2019 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Tõukoerte 

Kelguspordi Klubi): poolt – 4, vastu 2 (sh. A. Lundava: näitust taotleval ühingul on 
Äriregistrile esitamata 2015. ja 2016. aasta majandusaasta aruanded); 

- 01.06.2019 IV, V rühma 6. ja 7. alarühma ning X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Hurtade Liit): poolt – 6; 

- 13.-14.07.2019 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: koerteklubi „Articus“): 
poolt – 5, ei osalenud – 1; 

- 03.-04.08.2019 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 
Lambakoerte Ühing): poolt – 6; 

- 10.08.2019 berni alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Berni Alpi 
Karjakoerte TÜ): poolt – 6; 

- 11.08.2019 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Berni Alpi 
Karjakoerte TÜ): poolt – 6; 

- 07.09.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi): 
poolt – 6; 

- 19.10.2019 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK): poolt – 6; 
- 20.10.2019 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK): poolt – 6; 
- 23.11.2019 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS): poolt – 6; 
- 24.11.2019 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS): poolt – 6. 

 

Kuna vastavaks kuupäevaks on juba kinnitatud mõne vastava rühma tõu näitus, otsustati mitte 
käsitleda alljärgnevaid näitusetaotlusi: (i) Seltsi- ja Tarbekoerte taotlus 31.05.2019 I, II, III ja V 
rühma näituse korraldamiseks; (ii) Seltsi- ja Tarbekoerte taotlus 16.08.2019 I, II, III ja V rühma 
näituse korraldamiseks; (iii) Eesti Spanjelite TÜ taotlus 16.08.2019 VII, VIII ja IX rühma näituse 
korraldamiseks. 
 
(ii) EKL liikmesorganisatsioonide 2020. aasta näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada alljärgnevad EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused: 

- 14.03.2020 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS): poolt – 2, vastu – 2, 
erapooletu – 2; 

- 15.03.2020 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS): poolt – 2, vastu – 2, 
erapooletu – 2. 

 
(iii) Eestis toimuvate näituste arv. 
 
Toimus arutelu Eestis toimuvate näituste arvu ning tüübi üle. Nenditi, et Eestis korraldatavate 
näituste hulk ja tüübid on teema, mis vajab laiapõhjalisemat arutelu ning EKL volinike koosolek 
võiks kujundada omapoolse arvamuse. 
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Otsustati: 
12.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2019. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: 
12.1.1. 19.-20.01.2019 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk;  
12.1.2. 09.02.2019 VIII ja IX rühma näitus ning selle raames kuldsete retriiverite erinäitus, 

Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ); 
12.1.3. 10.02.2019 IV, V rühma 6. ja 7. alarühma ning X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 

Hurtade Liit); 
12.1.4. 16.03.2019 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS); 
12.1.5. 04.-05.05.2019 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 

Lambakoerte Ühing); 
12.1.6. 04.05.2019 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); 
12.1.7. 05.05.2019 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK);  
12.1.8. 01.06.2019 retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ);  
12.1.9. 01.06.2019 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Tõukoerte 

Kelguspordi Klubi); 
12.1.10. 01.06.2019 IV, V rühma 6. ja 7. alarühma ning X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: 

Eesti Hurtade Liit); 
12.1.11. 13.-14.07.2019 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: koerteklubi 

„Articus“); 
12.1.12. 03.-04.08.2019 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 

Lambakoerte Ühing); 
12.1.13. 10.08.2019 berni alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Berni Alpi 

Karjakoerte TÜ); 
12.1.14. 11.08.2019 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Berni Alpi 

Karjakoerte TÜ); 
12.1.15. 07.09.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 

Klubi); 
12.1.16. 19.10.2019 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); 
12.1.17. 20.10.2019 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); 
12.1.18. 23.11.2019 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS); 
12.1.19. 24.11.2019 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS. 

12.2. Mitte rahuldada alljärgnevaid EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlusi: 
12.2.1. 17.03.2019 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS);  
12.2.2. 31.05.2019 VII, VIII ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ); 
12.2.3. 01.06.2019 V rühma ja selle raames alaska malamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: 

Alaska Malamuutide Liit); 
12.2.4. 14.03.2020 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS); 
12.2.5. 15.03.2020 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS). 
 
13. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 

 

(i) EKL-KKK taotlus rahvusvahelise IPO võistluse kuupäeva kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kanda EKL võistluste kalenderplaani 20.-22.07.2018 

toimuv rahvusvaheline IPO võistlus (korraldaja: Sportkoer). Edastada kuupäev kinnitamiseks 
FCI-le. 
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Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
13.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kanda EKL võistluste kalenderplaani 20.-22.07.2018 

toimuv rahvusvaheline IPO võistlus (korraldaja: Sportkoer). Edastada kuupäev kinnitamiseks 
FCI-le. 

  
14. Tartu Agility Arenguseltsi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 

Nenditi, et ühingul puudub põhikirjaline seos EKL-i ja/või FCI-ga. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Tartu Agility Arenguseltsi (reg-kood 80354002) taotlust EKL liikmeks 

astumiseks. 
 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 

Otsustati: 
14.1. Mitte rahuldada Tartu Agility Arenguseltsi (reg-kood 80354002) taotlust EKL liikmeks 

astumiseks, kuna ühingul puudub põhikirjaline seos EKL-i ja FCI-ga. 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija  
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 


