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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn          09.02.2017 nr 4 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 18.50. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, 

Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Helle Kärdi-Paabo (Pärnu PKK), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), 

Tarmo Rõõm (Eesti Leonbergerite Klubi), Helen Tonkson-Koit (EKL volinike 
koosoleku juhataja). 

 

PÄEVAKORD: 
1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
2. Ettepanek EKL volinike koosoleku juhatajale EKL volinike erakorralise koosoleku 

kokkukutsumiseks. 
3. Maria Linti taotlus aretuseriloa andmiseks koera EST-03695/12 paaritamiseks. 
4. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 
8. Galina Knyazeva pöördumine. 
9. Lääne-Harju KKK taotlus seoses kennelnõustaja koolitusega Soomes. 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 

1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 

 

(i) EKL jõulushow / Gala Show „Champion of Champions“ toimumiskuupäevad. 
 
Ettepanek: korraldada Jõulushow 08.12.2018 ning Gala Show „Champion of Champions“ 

09.12.2018. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0  
   Erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu 2019. aasta Baltic Gala Show „Champion of Champions“ toimumiskuupäeva üle 
ning otsustati ära oodata EKL näitusetoimkonna esimehe seisukoht. 
 
Otsustati: 
1.1. Korraldada Jõulushow 08.12.2018 ning Gala Show „Champion of Champions“ 09.12.2018. 
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2. Ettepanek EKL volinike koosoleku juhatajale EKL volinike erakorralise koosoleku 

kokkukutsumiseks. 

 

EKL juhatuse liikme tagasikutsumiseks ning Pärnu PKK juhatusse kuuluvate EKL liikmete 
käitumise eetilisuse aruteluks EKL volinike erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjuseks on 
Pärnu PKK poolne EKL juhatuse otsuste korduv eiramine.  
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosoleku juhatajale ettepanek kutsuda kokku erakorraline EKL 

volinike koosolek kutsumaks EKL juhatuse liikme kohalt tagasi Tõnis Türk.  
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 1 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosoleku juhatajale ettepanek kutsuda kokku erakorraline EKL 

volinike koosolek arutamaks, kas Pärnu PKK EKL liikmetest juhatuse liikmed on jälginud 
EKL põhikirja p 3.2.1.  

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 

Otsustati: 
2.1. Teha EKL volinike koosoleku juhatajale ettepanek kutsuda kokku erakorraline EKL volinike 

koosolek kutsumaks EKL juhatuse liikme kohalt tagasi Tõnis Türk.  
2.2. Teha EKL volinike koosoleku juhatajale ettepanek kutsuda kokku erakorraline EKL volinike 

koosolek arutamaks, kas Pärnu PKK EKL liikmetest juhatuse liikmed on jälginud EKL põhikirja 
p 3.2.1. 

 
3. Maria Linti taotlus aretuseriloa andmiseks koera EST-03695/12 paaritamiseks. 

 
EKL-TAN ei toeta aretuseriloa andmist, kuna ei pea seda põhjendatuks. Ühtlasi soovib Teadus-
aretusnõukogu juhtida avalduse esitaja ja eriti tõuühingu tähelepanu kasvataja vastutusele. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning anda aretuseriluba koera EST-03695/12 paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 6 
  Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
3.1. Mitte rahuldada Maria Linti taotlust aretuseriloa saamiseks koera EST-03695/12 paaritamiseks. 
 

4. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  

 

Ettepanek: korraldada EKL kasvatajakoolitused: aprill-mai 2017 (eestikeelne), september-oktoober 
2017 (eestikeelne), september-oktoober 2017 (venekeelne). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Korraldada EKL kasvatajakoolitused: aprill-mai 2017 (eestikeelne), september-oktoober 2017 

(eestikeelne), september-oktoober 2017 (venekeelne). 
 

5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 08.12.2016-09.02.2017 laekunud EKL liikmeks astumise 
avaldused (lisa 1). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada ajavahemikus 08.12.2016-09.02.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate kohtunike 
hindamispädevused: (i) Inga Siil - hall norra põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), must 
norra põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), 
valge rootsi põdrakoer (000), hälleforsi koer (000), mehhiko karvutu koer, kõik suurused 
(234), peruu karvutu koer, kõik suurused (310), vaaraokoer (248), etna cirnecco (199), ibiza 
podenco, mõlemad karvatüübid (89), kanaari podenco (329), portugali podengo, kõik 
suurused ja karvatüübid (94), ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa 
laika (304), karjala karukoer (48); (ii) Juta Haranen – hollandi väike veelinnukoer (314), 
põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel (301), 
iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), romagna veekoer (298), hall norra põdrakoer 
(242), jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), must norra põdrakoer (268), norra 
lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), bologna bichon (196), 
havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti terjer (209), kromfohrlandi koer (192), 
praha rotipüüdja (000); (iii) Linda Jürgens - hollandi väike veelinnukoer (314), 
põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel (301), 
iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), romagna veekoer (298), bologna bichon (196), 
havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti terjer (209), king charles spanjel (128), 
kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000); (iv)  Dina Korna - hollandi väike 
veelinnukoer (314), põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), sussexi spanjel (127), ameerika 
veespanjel (301), iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), romagna veekoer (298), bologna 
bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti terjer (209), king charles 
spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000); (v) Marko Lepasaar - 
bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), kromfohrlandi koer (192), 
praha rotipüüdja (000); (vi) Lilian Pajulaid - bologna bichon (196), havanna bichon (250), 
malta bichon (65), tiibeti terjer (209), king charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), 
praha rotipüüdja (000); (vii) Siret Lepasaar – hollandi väike veelinnukoer (314), 
põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel (301), 
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iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), romagna veekoer (298), hall norra põdrakoer 
(242), ida-siberi laika (305), jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), lääne-siberi laika 
(306), must norra põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome 
püstkõrv (49), vene-euroopa laika (304); (viii) Iren Naarits – hollandi väike veelinnukoer 
(314), põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel 
(301), iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), romagna veekoer (298), bologna bichon 
(196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti terjer (209), king charles spanjel 
(128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000); (ix) Reet Lint - hall norra 
põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), must norra põdrakoer (268), 
norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49); (x) Maire Tõnurist - 
hall norra põdrakoer (242), ida-siberi laika (305), jämtlandi koer (42), karjala karukoer 
(48), lääne-siberi laika (306), must norra põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), 
norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), vene-euroopa laika (304); (xi) Katrin Raie - 
hall norra põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), must norra 
põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), vene-
euroopa laika (304); (xii) Hedi Kumm - hall norra põdrakoer (242), ida-siberi laika (305), 
jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), lääne-siberi laika (306), must norra põdrakoer 
(268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), vene-euroopa 
laika (304), EKL rahvusvaheline kohtunik; (xiii) Helen Tonkson-Koit - bologna bichon 
(196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti terjer (209), king charles spanjel 
(128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000); (xiv) Jelena Kruus - bologna 
bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti terjer (209), king charles 
spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000); (xv) Kalvo Kriisk - 
bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti terjer (209), king 
charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000); (xvi) Helle Viitkar 
- kromfohrlandi koer (192). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate kohtunike hindamispädevused:  

6.1.1. Inga Siil - hall norra põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), must norra põdrakoer (268), 
norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), valge rootsi põdrakoer 
(000), hälleforsi koer (000), mehhiko karvutu koer, kõik suurused (234), peruu karvutu koer, 
kõik suurused (310), vaaraokoer (248), etna cirnecco (199), ibiza podenco, mõlemad 
karvatüübid (89), kanaari podenco (329), portugali podengo, kõik suurused ja karvatüübid 
(94), ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304), karjala 
karukoer (48);  

6.1.2. Juta Haranen – hollandi väike veelinnukoer (314), põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), 
sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel (301), iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), 
romagna veekoer (298), hall norra põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), karjala karukoer 
(48), must norra põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome 
püstkõrv (49), bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti terjer 
(209), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000);  

6.1.3. Linda Jürgens - hollandi väike veelinnukoer (314), põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), 
sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel (301), iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), 
romagna veekoer (298), bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), 
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tiibeti terjer (209), king charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja 
(000);  

6.1.4. Dina Korna - hollandi väike veelinnukoer (314), põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), 
sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel (301), iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), 
romagna veekoer (298), bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), 
tiibeti terjer (209), king charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja 
(000);  

6.1.5. Marko Lepasaar - bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), 
kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000);  

6.1.6. Lilian Pajulaid - bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti 
terjer (209), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000);  

6.1.7. Siret Lepasaar – hollandi väike veelinnukoer (314), põlluspanjel (123), saksa spanjel 
(104), sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel (301), iiri veespanjel (124), friisi veekoer 
(221), romagna veekoer (298), hall norra põdrakoer (242), ida-siberi laika (305), jämtlandi 
koer (42), karjala karukoer (48), lääne-siberi laika (306), must norra põdrakoer (268), norra 
lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), vene-euroopa laika (304);  

6.1.8. Iren Naarits – hollandi väike veelinnukoer (314), põlluspanjel (123), saksa spanjel (104), 
sussexi spanjel (127), ameerika veespanjel (301), iiri veespanjel (124), friisi veekoer (221), 
romagna veekoer (298), bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), 
tiibeti terjer (209), king charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja 
(000);  

6.1.9. Reet Lint - hall norra põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), must 
norra põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49);  

6.1.10. Maire Tõnurist - hall norra põdrakoer (242), ida-siberi laika (305), jämtlandi koer (42), 
karjala karukoer (48), lääne-siberi laika (306), must norra põdrakoer (268), norra lunnikoer 
(265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), vene-euroopa laika (304);  

6.1.11. Katrin Raie - hall norra põdrakoer (242), jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), must 
norra põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49);  

6.1.12. Hedi Kumm - hall norra põdrakoer (242), ida-siberi laika (305), jämtlandi koer (42), 
karjala karukoer (48), lääne-siberi laika (306), must norra põdrakoer (268), norra lunnikoer 
(265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), vene-euroopa laika (304), EKL 
rahvusvaheline kohtunik;  

6.1.13. Helen Tonkson-Koit - bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), 
tiibeti terjer (209), king charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja 
(000);  

6.1.14. Jelena Kruus - bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti 
terjer (209), king charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000);  

6.1.15. Kalvo Kriisk - bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti 
terjer (209), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000);  

6.1.16. Helle Viitkar - kromfohrlandi koer (192). 
 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 

 
(i) Natalja Molodtsova/Brit Pürjemaa pöördumine seoses kasvataja Tetiana Fetkuliniga. 
 
Ettepanek: soovitada avaldajatel pöörduda kohtusse, nõudmaks kasvatajalt välja koerte 

registreerimisdokumendid. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 



EKL juhatuse protokoll nr 4, 09.02.2017 

6 
 

   Erapooletu – 0 
 
(ii) Jelena Haustova pöördumine. 
 
Ettepanek: kuna avaldaja pöördus analoogse avaldusega samaaegselt nii EKL-le kui Eesti Takside 

TÜ poole ning tegemist on tõuspetsiifilise teemaga, oodata ära TÜ seisukoht. Paluda Eesti 
Takside TÜ-l edastada EKL juhatusele koopia nendepoolsest vastusest J. Haustova 
pöördumisele.. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Soovitada avaldajatel pöörduda kohtusse, nõudmaks kasvatajalt välja koerte 

registreerimisdokumendid. 
7.2. Kuna avaldaja pöördus analoogse avaldusega samaaegselt nii EKL-le kui Eesti Takside TÜ 

poole ning tegemist on tõuspetsiifilise teemaga, oodata ära TÜ seisukoht. Paluda Eesti Takside 
TÜ-l edastada EKL juhatusele koopia nendepoolsest vastusest J. Haustova pöördumisele.. 

 
8. Galina Knyazeva pöördumine. 

 
Ettepanek: registreerida kennelis Baltic Success 13.11.2016 sündinud väikse brabandi grifooni 

pesakond (ema: EST-03481/16) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Registreerida kennelis Baltic Success 13.11.2016 sündinud väikse brabandi grifooni pesakond 

(ema: EST-03481/16) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja 
isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
9. Lääne-Harju KKK taotlus seoses kennelnõustaja koolitusega Soomes. 

 
Ettepanek: mitte rahuldada LHKKK taotlust Soomes kennelnõustaja koolitusel osalemise kulude 

kompenseerimiseks. EKL juhatus peab mõistlikumaks korraldada vastaval teemal 
välislektoriga koolitus Eestis.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Mitte rahuldada LHKKK taotlust Soomes kennelnõustaja koolitusel osalemise kulude 

kompenseerimiseks. EKL juhatus peab mõistlikumaks korraldada vastaval teemal välislektoriga 
koolitus Eestis. 
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10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

Ettepanek: rahuldada taotlus ning kanda EKL näituste kalenderplaani 26.01.2018 Narvas toimuv 
kõikide tõugude näitus (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 

Ettepanek: rahuldada taotlus ning kanda EKL näituste kalenderplaani 27.01.2018 Narvas toimuv 
kõikide tõugude näitus (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“). 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 3 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kanda EKL näituste kalenderplaani 06.07.2018 Pärnus toimuv V 

ja IX rühma näitus (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside Ühing). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kanda EKL näituste kalenderplaani 17.08.2018 Harjumaal 

toimuv iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti 
Hirvekoerte TÜ). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kanda EKL näituste kalenderplaani 17.08.2018 Harjumaal 

toimuv labradori retriiverite erinäitus (korraldaja: Eesti Labradori Retriiverite TÜ). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: 
10.1.1. 26.01.2018 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 

„Lucky“). 
10.1.2. 27.01.2018 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 

„Lucky“). 
10.1.3. 06.07.2018 V ja IX rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside Ühing). 
10.1.4. 17.08.2018 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri 

Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ). 
10.1.5. 17.08.2018 labradori retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Labradori 

Retriiverite TÜ). 
 

11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 

 
(i) Monika Normanni kaebus seoses 2016. aasta JH MV korraldamatusega. 
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Ettepanek: saata EKL-NK-le märgukiri, et kõik rahalisi kohustusi sisaldavad lepingud peavad 

eelnevalt olema kooskõlastatud EKL bürooga. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Saata EKL-NK-le märgukiri, et kõik rahalisi kohustusi sisaldavad lepingud peavad eelnevalt 

olema kooskõlastatud EKL bürooga. 
 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


