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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          08.05.2014 nr 5 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.40. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija Raun, Maris 

Siilmann. 
Puudus: Jaana Aadamsoo. 
Külalised: Jekaterina Aljohhina (EKL-KKK), Margit Kattai (EKL büroo juhataja), Aili 

Kivinurm (Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi), Marko Lepasaar (EKL 
näitusetoimkonna esimees), Aire-Piret Pärn, Mari-Ann Rehk (Eesti Takside TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 08.05.2014 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi taotlus EKL veepääste eeskirja kinnitamiseks. 
2. Eesti Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete muutmiseks. 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
7. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
8. EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi täiendamiseks. 
9. Valeria Kaljuoru avaldus. 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
12. EKL tõuraamatumääruse täiendamine. 
13. Tarmo Karu avaldus. 
14. Meelis Pai ja Pille Poksi avaldused. 
 
A. EKL juhatuse 08.05.2014 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 08.05.2014 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 

EKL tõuraamatumääruse täiendamine; (ii) Tarmo Karu avaldus; (iii) Meelis Pai ja 
Pille Poksi avaldused. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 08.05.2014 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) EKL 

tõuraamatumääruse täiendamine; (ii) Tarmo Karu avaldus; (iii) Meelis Pai ja Pille Poksi 
avaldused. 

 
1. Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi taotlus EKL veepääste eeskirja kinnitamiseks. 
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Aili Kivinurm ja Jekaterina Aljohhina andsid lühiülevaate uuest koolitusalast (analoogselt SK-
ga on tegemist rahvusvahelise IPO-R katse rahvusliku katsega). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi ning edastada EKL veepääste eeskiri 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
EKL-KKK on esitanud taotluse eeskirjade muutmiseks, kuna lähtuvalt EKL veepääste 
eeskirjast tuleb täiendada EKL koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja ning EKL 
katsekohtuniku statuuti. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning edastada EKL volinike koosolekule kinnitamiseks 

EKL koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja ning EKL katsekohtunike statuudi 
täiendused. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi ning edastada EKL veepääste eeskiri 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
1.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning edastada EKL volinike koosolekule kinnitamiseks EKL 

koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja ning EKL katsekohtunike statuudi täiendused. 
 
2. Eesti Takside TÜ taotlus takside aretuserinõuete muutmiseks. 
 
Toimus arutelu takside aretuserinõuete muudatusettepaneku sõnastuse üle. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Takside TÜ avaldus ning edastada takside aretuserinõuete täiendus 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada Eesti Takside TÜ avaldus ning edastada takside aretuserinõuete täiendus 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) Rahvusvaheline näitus „Tallinna Võitja 2014“ tulemustasud. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2014“ 
korralduskuludest ja tulemist (lisa 1). 
 
Ettepanek: eraldada 12.-13.04.2014 Tallinnas korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna 

Võitja 2014” toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (summa sisaldab 
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kõiki makse ning jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna 
esimehe poolt esitatud nimekirjale). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(i) rahvusvaheline näitus „Eesti Võitja 2014“. 
 
Ettepanek: tellida rahvusvahelise näituse”Eesti Võitja 2014” tiitliauhindadeks EKL logo ning 

veebiaadressiga mustad dokumendimapid (kogus: 1000 tk, kogusumma 1 870 
EUR+km. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Eraldada 12.-13.04.2014 Tallinnas korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 

2014” toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (summa sisaldab kõiki 
makse ning jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe 
poolt esitatud nimekirjale). 

3.2. Tellida rahvusvahelise näituse”Eesti Võitja 2014” tiitliauhindadeks EKL logo ning 
veebiaadressiga mustad dokumendimapid (kogus: 1000 tk, kogusumma 1 870 EUR+km. 

 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Eesti Takside TÜ taotlus 17.-18.05.2014 Kuusalus korraldatava tehisurukatse koolituse 
kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus ning kompenseerida Eesti Takside TÜ poolt 17.-

18.05.2014 Kuusalus korraldatava tehisurukatse koolituse korralduskulud Eesti Takside 
TÜ poolt esitatava arve alusel 300 EUR ulatuses. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) FCI kelgukoerte komisjoni koosolek Bratislavas (Slovakkia) 16.-18.05.2014. 
 
Ettepanek: lähetada Viljar Krohv 16.-18.05.2014 Bratislavas (Slovakkia) toimuvale FCI 

kelgukoerte komisjoni koosolekule. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud kuni 705 
EUR ulatuses ning maksta päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja 
originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
(iii) EKL esindaja „Balti Võitja 2014“ näitusel Moletais (Leedu) 24.05.2014. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajana Moletais (Leedu) 24.05.2014 toimuvale rahvusvahelisele 

näitusele „Balti Võitja 2014“ EKL näitusetoimkonna esimees Marko Lepasaar. 
Kompenseerida sõidukulud originaalkuludokumentide alusel ning maksta päevarahad. 



EKL juhatuse protokoll nr 5, 08.05.2014  

4 
 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL-KKK taotlus 24.-28.09.2014 Nova Gorcias (Sloveenia) IRO MM-il osalemise kulude 

kompenseerimiseks. 
 
EKL-KKK avalduses ei ole toodud ära osaleva koera andmeid ega tingimusi, mida koer antud 
võistlusele kvalifitseerumiseks täitma pidi. Otsustati paluda EKL-KKK-l täpsustada koer (tõug, 
registrinumber), kes 2014. aasta IRO MM-il Eestit esindab, ning antud võistlusele 
kvalifitseerumise normid ja nende täitmine. 
 
(v) EKL-KKK taotlus 05.-08.08.2014 Helsingis (Soome) toimuval FCI SK MM-i Eesti 

meeskonna kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada 05.-08.08.2014 Helsingis (Soome) 

toimuva FCI 2014. aasta SK MM-i Eesti võistkond koosseisus Anne 
Tammiksalu/bordercollie EST-01260/07, Natalja Garaštšenko/bordercollie EST-
01654/09, Helena Trus/bordercollie EST-01391/09, Svetlana Zolotnikova/bordercollie 
EST-03201/08. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vi) EKL-KKK taotlus 11.-14.06.2015 Milanos (Itaalia) toimuva FCI 2015. aasta SK MM-i 

kvalifikatsiooninõuete kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada erandkorras FCI 2015. aasta SK MM-I 

osaleva Eesti meeskonda kvalifitseerimise nõuded: võistluspaar peab omama 
01.06.2014 ja 2015. aasta FCI SK MMi toimumise vahele jääval ajaperioodil EKL-KKK 
poolt kinnitatud punktivõistlustelt vähemalt kolme tulemust SK3 klassist, millest 
vähemalt kaks tulemust peavad olema I järgule ning üks tulemus võib olla II järgule. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vii) ajavahemikus 03.04.-08.05.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 03.04.-08.05.2014 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus ning kompenseerida Eesti Takside TÜ poolt 17.-

18.05.2014 Kuusalus korraldatava tehisurukatse koolituse korralduskulud Eesti Takside TÜ 
poolt esitatava arve alusel 300 EUR ulatuses. 

4.2. Lähetada Viljar Krohv 16.-18.05.2014 Bratislavas (Slovakkia) toimuvale FCI kelgukoerte 
komisjoni koosolekule. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud kuni 705 EUR ulatuses 
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ning maksta päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide 
alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

4.3. Lähetada EKL esindajana Moletais (Leedu) 24.05.2014 toimuvale rahvusvahelisele 
näitusele „Balti Võitja 2014“ EKL näitusetoimkonna esimees Marko Lepasaar. 
Kompenseerida sõidukulud originaalkuludokumentide alusel ning maksta päevarahad. 

4.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada 05.-08.08.2014 Helsingis (Soome) toimuva 
FCI 2014. aasta SK MM-i Eesti võistkond koosseisus Anne Tammiksalu/bordercollie EST-
01260/07, Natalja Garaštšenko/bordercollie EST-01654/09, Helena Trus/bordercollie EST-
01391/09, Svetlana Zolotnikova/bordercollie EST-03201/08. 

4.5. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada erandkorras FCI 2015. aasta SK MM-I 
osaleva Eesti meeskonda kvalifitseerimise nõuded: võistluspaar peab omama 01.06.2014 ja 
2015. aasta FCI SK MMi toimumise vahele jääval ajaperioodil EKL-KKK poolt kinnitatud 
punktivõistlustelt vähemalt kolme tulemust SK3 klassist, millest vähemalt kaks tulemust 
peavad olema I järgule ning üks tulemus võib olla II järgule. 

4.6. Rahuldada ajavahemikus 03.04.-08.05.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 
(lisa 2). 

 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL infoboks „Maailmavõitja 2014“ näitusel Helsingis (Soome) 08.-10.08.2014. 
 
Ettepanek: lähetada ajavahemikuks 07.-10.08.2014 Helsingisse (Soome) EKL infoboksi tööle 

Lea Aljas, Jekaterina Kantijevskaja, Margit Kattai, Kalvo Kriis, Viljar Krohv, Marko 
Lepasaar, Astrid Lundava, Alar Müürisepp, Valentina Pikkov. Kompenseerida sõidu- ja 
majutuskulud originaalkuludokumentide alusel ning maksta päevarahad. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: lähetada ajavahemikuks 07.-10.08.2014 Helsingisse (Soome) EKL infoboksi 

fotograafina tööle Pille Saar. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud 
originaalkuludokumentide alusel. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Eesti meeskonna osalemine FCI IPO-FH MM-il Oberdorlas (Saksamaa) 24.-27.04.2014. 
 
Ettepanek: kompenseerida 24.-27.04.2014 Oberdorlas (Saksamaa) FCI IPO-FH 2014. aasta 

MM-il osalenud Eesti meeskonna sõidu- ja majutuskulud kuni 750 EUR ulatuses. 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu FCI IPO-FH 2014. aasta MM-il osalenud Eesti meeskonna tulemuste üle 
(individuaalarvestuses Aarne Välil belgia lambakoera malinois’iga 11. koht ja Merike Kunglal 
saksa lambakoeraga 31. koht ning Eesti meeskonnal meeskondlikus arvestuses 10. koht). 
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Ettepanek: seoses väga eduka esinemisega FCI IPO-FH 2014. aasta MM-il premeerida 
meeskonna liikmeid ja kaptenit igaüht 150 EUR-ise (neto) preemiaga. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: lähtuvalt sellest, et praegu kehtiv FCI MM-idel osalevate Eesti meeskondade 

kompensatsioonimäärad on kinnitatud aastal 2010, paluda EKL-KKK-l vaadata üle 
summade piirmäärad ning vajadusel esitada korrigeerimistaotlus. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Lähetada ajavahemikuks 07.-10.08.2014 Helsingisse (Soome) EKL infoboksi tööle Lea 

Aljas, Jekaterina Kantijevskaja, Margit Kattai, Kalvo Kriis, Viljar Krohv, Marko Lepasaar, 
Astrid Lundava, Alar Müürisepp, Valentina Pikkov. Kompenseerida sõidu- ja 
majutuskulud originaalkuludokumentide alusel ning maksta päevarahad. 

5.2. Lähetada ajavahemikuks 07.-10.08.2014 Helsingisse (Soome) EKL infoboksi fotograafina 
tööle Pille Saar. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud originaalkuludokumentide alusel. 

5.3. Kompenseerida 24.-27.04.2014 Oberdorlas (Saksamaa) FCI IPO-FH 2014. aasta MM-il 
osalenud Eesti meeskonna sõidu- ja majutuskulud kuni 750 EUR ulatuses. Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

5.4. Seoses väga eduka esinemisega FCI IPO-FH 2014. aasta MM-il premeerida meeskonna 
liikmeid ja kaptenit igaüht 150 EUR-ise (neto) preemiaga. 

5.5. Lähtuvalt sellest, et praegu kehtiv FCI MM-idel osalevate Eesti meeskondade 
kompensatsioonimäärad on kinnitatud aastal 2010, paluda EKL-KKK-l vaadata üle 
summade piirmäärad ning vajadusel esitada korrigeerimistaotlus. 

 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada atesteeritud ringikorraldajateks Lemme 

Mets ja Andrei Šapovalov. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 

hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – ameerika kokkerspanjel (167), gordoni setter 
(6),  hovawart (190), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer 
(46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer 
(170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; 
(ii) Anne Klaas - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 
argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (iii) 
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Dina Korna – ardenni karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami karjakoer 
(191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali lambakoer (93), 
pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer siledakoonuline (138), 
schipperke (83), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 
argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid, akita 
(255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana koer (273),  kai 
(317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284), lääne-göta spits (14), norra 
õuekoer (237), rootsi lapikoer (153), shiba (135),  shikoku (319), soome lapikoer (189), 
tai ridgeback (338), taiwani koer (348), tai bangkaew koer (000), bordercollie (297); 
(iv) Kalvo Kriisk –ameerika kokkerspanjel (167), gordoni setter (6),  inglise setter (2); 
(v) Jelena Kruus - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 
argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (vi) 
Marko Lepasaar – bullterjer (11); (vii) Siret Lepasaar – bullterjer (11), coton de tulear 
(283), jaapani chin (206),  welshi terjer (78); (viii) Reet Lint - aidi (247), anatoolia 
karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  brasiilia 
fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), 
estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (ix) Astrid Lundava - ardenn`i 
karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami karjakoer (191), lancashire 
heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali lambakoer (93), pürenee lambakoer 
pikakarvaline (141), pürenee lambakoer siledakoonuline (138), schipperke (83), aidi 
(247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  
brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi 
karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid,  basset hound (163), 
shar pei (309); (x) Viive Maranik - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi 
karjakoer (46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro 
laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) 
mõlemad karvatüübid, šnautser (182) mõlemad värvused; (xi) Iren Naarits - aidi (247), 
anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  
brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi 
karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (xii) Alar Müürisepp - 
ardenn`i karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami karjakoer (191), 
lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali lambakoer (93), pürenee 
lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer siledakoonuline (138), schipperke 
(83), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina 
dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi 
alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (xiii) Lilian 
Pajulaid - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 
argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (xiv) 
Mari Palgi - ardenni karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami karjakoer 
(191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali lambakoer (93), 
pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer siledakoonuline (138), 
schipperke (83), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 
argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (xv) 
Aire-Piret Pärn – šnautser (182) mõlemad värvused; (xvi) Katrin Raie – taks (148) kõik 
suurused ja karvatüübid; (xvii) Helina Simberg - ardenni karjakoer (171), bergamasco 
lambakoer (194), flaami karjakoer (191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer 
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(176), portugali lambakoer (93), pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee 
lambakoer siledakoonuline (138), schipperke (83), aidi (247), anatoolia karjakoer 
(331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila (225), 
broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela 
mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (xvii) Vera Smirnova – burbonnaisi 
linnukoer (179), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), 
portugali linnukoer (187), saint-germaini linnukoer (115), saksa karmikarvaline 
linnukoer (98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tsehhi karmikarvaline linnukoer 
(245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57), 
weimari linnukoer (99) mõlemad karvatüübid; Anne Sume - aidi (247), anatoolia 
karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  brasiilia 
fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), 
estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (xviii) Helen Tonkson - aidi (247), 
anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  
brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi 
karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid; (xix) Maire Tõnurist – 
hovawart (190);  (xx) Helle Viitkar - ardenni karjakoer (171), bergamasco lambakoer 
(194), flaami karjakoer (191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), 
portugali lambakoer (93), pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer 
siledakoonuline (138), schipperke (83),  jaapani chin (206). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-KKK taotlus kohtuniku nimekirjast kustutamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähtuvalt EKL katsekohtunike statuudi p-st 7.1.a 

ja 7.1.d kusutada EKL katsekohtunike nimekirjast Maire Tõnurist. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada atesteeritud ringikorraldajateks Lemme Mets 

ja Andrei Šapovalov. 
6.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike hindamispädevused:  

6.2.1. Linda Jürgens – ameerika kokkerspanjel (167), gordoni setter (6),  hovawart (190), 
aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi 
(292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi 
karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.2. Anne Klaas - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 
argentiina dogi (292),  brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.3. Dina Korna – ardenni karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami 
karjakoer (191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali 
lambakoer (93), pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer 
siledakoonuline (138), schipperke (83), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), 
appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer 
(315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer 
(173) mõlemad karvatüübid, akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi 
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lambakoer (289), kaana koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi 
porokoer (284), lääne-göta spits (14), norra õuekoer (237), rootsi lapikoer (153), shiba 
(135),  shikoku (319), soome lapikoer (189), tai ridgeback (338), taiwani koer (348), 
tai bangkaew koer (000), bordercollie (297);  

6.2.4. Kalvo Kriisk –ameerika kokkerspanjel (167), gordoni setter (6),  inglise setter (2);  
6.2.5. Jelena Kruus - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 

argentiina dogi (292),  brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.6. Marko Lepasaar – bullterjer (11);  
6.2.7. Siret Lepasaar – bullterjer (11), coton de tulear (283), jaapani chin (206),  welshi 

terjer (78);  
6.2.8. Reet Lint - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 

argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.9. Astrid Lundava - ardenn`i karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami 
karjakoer (191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali 
lambakoer (93), pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer 
siledakoonuline (138), schipperke (83), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), 
appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer 
(315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer 
(173) mõlemad karvatüübid,  basset hound (163), shar pei (309);  

6.2.10. Viive Maranik - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer 
(46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer 
(170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid, 
šnautser (182) mõlemad värvused;  

6.2.11. Iren Naarits - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), 
argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.12. Alar Müürisepp - ardenn`i karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami 
karjakoer (191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali 
lambakoer (93), pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer 
siledakoonuline (138), schipperke (83), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), 
appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer 
(315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer 
(173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.13. Lilian Pajulaid - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer 
(46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer 
(170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad 
karvatüübid;  

6.2.14. Mari Palgi - ardenni karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami 
karjakoer (191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali 
lambakoer (93), pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer 
siledakoonuline (138), schipperke (83), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), 
appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila(225), broholmer 
(315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer 
(173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.15. Aire-Piret Pärn – šnautser (182) mõlemad värvused;  
6.2.16. Katrin Raie – taks (148) kõik suurused ja karvatüübid; 6.2.17. Helina Simberg - 

ardenni karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami karjakoer (191), 
lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali lambakoer (93), pürenee 
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lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer siledakoonuline (138), schipperke 
(83), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina 
dogi (292),  brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.17. Vera Smirnova – burbonnaisi linnukoer (179), itaalia karmikarvaline linnukoer 
(165), itaalia linnukoer (202), portugali linnukoer (187), saint-germaini linnukoer 
(115), saksa karmikarvaline linnukoer (98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), 
tsehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari 
lühikarvaline linnukoer (57), weimari linnukoer (99) mõlemad karvatüübid; Anne 
Sume - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina 
dogi (292),  brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 
entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid;  

6.2.18. Helen Tonkson - aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer 
(46), argentiina dogi (292),  brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer 
(170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad 
karvatüübid;  

6.2.19. Maire Tõnurist – hovawart (190);   
6.2.20. Helle Viitkar - ardenni karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), flaami 

karjakoer (191), lancashire heeler (000), pikardia lambakoer (176), portugali 
lambakoer (93), pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee lambakoer 
siledakoonuline (138), schipperke (83),  jaapani chin (206). 

6.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähtuvalt EKL katsekohtunike statuudi p-st 7.1.a ja 7.1.d 
kusutada EKL katsekohtunike nimekirjast Maire Tõnurist. 

 
7. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Toimus arutelu EKL juhatusele laekunud EKL vaidlusasjade töörühma materjalide üle. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et EKL liikmete ja/või koeraomanike omavahelised 
omandivaidlused ei kuulu EKL juhatusse pädevusse ning eelnevast tulenevalt EKL juhatus 
taolisi küsimusi edaspidi ei käsitle. 
 
8. EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi täiendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi täiendamiseks. 

Edastada EKL ringikorraldajate statuut kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus EKL ringikorraldajate statuudi täiendamiseks. Edastada EKL 

ringikorraldajate statuut kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
9. Valeria Kaljuoru avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Valeria Kaljuoru avaldus ning mitte kohaldada EKL tõuraamatumääruse 

rikkumist kennelis Ratio Vivendi 21.01.2014 ning 29.01.2014 sündinud chihuahua 
pesakondade registreerimisel. 
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Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 6 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Mitte rahuldada Valeria Kaljuoru avaldust EKL tõuraamatumääruse rikkumise 

mittekohaldamiseks kennelis Ratio Vivendi 21.01.2014 ning 29.01.2014 sündinud 
chihuahua pesakondade registreerimisel. 

 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

01.05.2015 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi 
Karjakoerte TÜ, registreerimine algab 01.12.2014); (ii) 09.05.2015 jahikoerte 
erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ, registreerimine algab 
01.01.2015); (iii) 30.05.2015 chihuahuade erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Chihuahua Klubi, registreerimine algab 01.10.2014); (iv) 31.05.2014  prantsuse 
karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Prantsuse Lamba- ja 
Karjakaitsekoerte TÜ, registreerimine algab 01.12.2014); (v) 03.07.2015 V ja IX rühma 
näitus, Pärnu (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside Ühing, registreerimine algab 
16.02.2014); (vi) 25.07.2015 V ja VIII rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Eesti 
Ameerika Kokkerspanjelite TÜ, registreerimine algab 01.01.2015); (vii) 22.08.2015 IX 
rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Grifoonide TÜ, registreerimine algab 
01.03.2015). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada 05.07.2014 ning 06.07.2014 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste 

vaatlejaks Aire-Piret Pärn. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Astrid Lundava juhtis EKL juhatuse tähelepanu sellele, et Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu 
poolt 03.-04.05.2014 korraldatud saksa lambakoerte erinäitusel eksiti (taas) EKL näituste 
eeskirja p 13.10.2 (kohtunik hindas päevas rohkem kui 80 koera) vastu.  
 
Ettepanek: saata kõigile 2014. aastal Eestis korraldatavatele saksa lambakoerte erinäitustele 

EKL juhatuse poolsed vaatlejad: 12.-13.07.2014 saksa lambakoerte erinäitus 
(korraldaja: koerteklubi Articus) – vaatleja: Viljar Krohv, 02.-03.08.2014 saksa 
lambakoerte erinäitus (korraldaja: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing) – vaatleja Maris 
Siilmann, 13.-14.09.2014 saksa lambakoerte erinäitus (korraldaja: Tartu saksa 
lambakoerte klubi „Uran“) – vaatleja Marko Lepasaar. Jätkata saksa lambakoerte 
erinäituste taotluste käsitlemist pärast vastava ühingu poolt 2014. aastal korraldatud 
näituse vaatleja aruande laekumist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
10.1. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

10.1.1. 01.05.2015 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi 
Karjakoerte TÜ, registreerimine algab 01.12.2014);  

10.1.2. 09.05.2015 jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ, 
registreerimine algab 01.01.2015);  

10.1.3. 30.05.2015 chihuahuade erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Chihuahua Klubi, 
registreerimine algab 01.10.2014);  

10.1.4. 31.05.2015 prantsuse karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Prantsuse 
Lamba- ja Karjakaitsekoerte TÜ, registreerimine algab 01.12.2014);  

10.1.5. 03.07.2015 V ja IX rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside 
Ühing, registreerimine algab 16.02.2014);  

10.1.6. 25.07.2015 V ja VIII rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Eesti Ameerika 
Kokkerspanjelite TÜ, registreerimine algab 01.01.2015);  

10.1.7. 22.08.2015 IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Grifoonide TÜ, 
registreerimine algab 01.03.2015). 

10.2. Kinnitada 05.07.2014 ning 06.07.2014 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste 
vaatlejaks Aire-Piret Pärn. 

10.3. Saata kõigile 2014. aastal Eestis korraldatavatele saksa lambakoerte erinäitustele EKL 
juhatuse poolsed vaatlejad: 12.-13.07.2014 saksa lambakoerte erinäitus (korraldaja: 
koerteklubi Articus) – vaatleja: Viljar Krohv, 02.-03.08.2014 saksa lambakoerte erinäitus 
(korraldaja: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing) – vaatleja Maris Siilmann, 13.-14.09.2014 
saksa lambakoerte erinäitus (korraldaja: Tartu saksa lambakoerte klubi „Uran“) – vaatleja 
Marko Lepasaar. Jätkata saksa lambakoerte erinäituste taotluste käsitlemist pärast vastava 
ühingu poolt 2014. aastal korraldatud näituse vaatleja aruande laekumist. 

 
11. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada ametliku retriiverite 

tõukatse kuupäevaks 28.06.2014 (toimumiskoht: Jõgeva mk). 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada ametliku retriiverite 

tõukatse kuupäevaks 28.06.2014 (toimumiskoht: Jõgeva mk). 
 
12. EKL tõuraamatumääruse muudatused. 
 
Ettepanek: muuta EKL tõuraamatumääruse p 1.4. lauset “Registreerimisavalduse võib esitada 

kohe pärast pesakonna sündi, kuid mitte hiljem kui kuus kuud peale sündi” pärast mida 
kõlab see alljärgnevalt “Registreerimisavalduse võib esitada kohe pärast pesakonna 
sündi. Vanema kui 6-kuuse pesakonna registreerimisel tuleb lisada pesakonna vanemate 
ning kõigi kutsikate DNA-põlvnemisuuringute tulemused. ”. Edastada otsus kinnitamiseks 
EKL volinike koosolekule. Otsus kehtib pesakondadele, mis on sündinud pärast EKL 
volinike koosoleku poolt antud täienduse kinnitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 



EKL juhatuse protokoll nr 5, 08.05.2014  

13 
 

   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: lisada EKL tõuraamatumääruse p 7 alljärgnev lause: “EKL tõuraamatumääruse 

rikkumised kustuvad pärast nende kehtivusaja lõppu, kuid mitte hiljem kui viis aastat 
pärast nende kehtimahakkamist, v.a. juhul, kui nende põhjal on kasvatajale ja/või koerale 
määratud eluaegne tegevus- või aretuskeeld”. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: lisada EKL tõuraamatumäärusesse p 9.5. alljärgnevas sõnastuses:“Juhul, kui 

kasvataja on esitanud pesakonna registreerimisel valeandmeid, võib EKL juhatus 
määrata talle eluaegse aretuskeelu ja/või tühistada tema kennelnime“.Edastada otsus 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Muuta EKL tõuraamatumääruse p 1.4. lauset “Registreerimisavalduse võib esitada kohe 

pärast pesakonna sündi, kuid mitte hiljem kui kuus kuud peale sündi” pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt “Registreerimisavalduse võib esitada kohe pärast pesakonna sündi. Vanema kui 
6-kuuse pesakonna registreerimisel tuleb lisada pesakonna vanemate ning kõigi kutsikate 
DNA-põlvnemisuuringute tulemused. ”. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. Otsus kehtib pesakondadele, mis on sündinud pärast EKL volinike koosoleku 
poolt antud täienduse kinnitamist. 

12.2. Lisada EKL tõuraamatumääruse p 7 alljärgnev lause: “EKL tõuraamatumääruse 
rikkumised kustuvad pärast nende kehtivusaja lõppu, kuid mitte hiljem kui viis aastat pärast 
nende kehtimahakkamist, v.a. juhul, kui nende põhjal on kasvatajale ja/või koerale määratud 
eluaegne tegevus- või aretuskeeld”. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

12.3. Lisada EKL tõuraamatumäärusesse p 9.5. alljärgnevas sõnastuses:“Juhul, kui kasvataja on 
esitanud pesakonna registreerimisel valeandmeid, võib EKL juhatus määrata talle eluaegse 
aretuskeelu ja/või tühistada tema kennelnime“.Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

 
13. Tarmo Karu avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Tarmo Karu avaldus ning mitte kohaldada kennelis Dommichang 

21.02.2014 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna registreerimisel EKL 
tõuraamatumääruse rikkumist. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
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13.1. Rahuldada Tarmo Karu avaldus ning mitte kohaldada kennelis Dommichang 21.02.2014 
sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna registreerimisel EKL tõuraamatumääruse 
rikkumist. 

 
14. Meelis Pai ja Pille Poksi avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Meelis Pai ning Pille Poksi avaldus ning mitte kohaldada kennelis 

Netravati 18.02.2014 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna registreerimisel EKL 
tõuraamatumääruse rikkumist. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada Meelis Pai ning Pille Poksi avaldus ning mitte kohaldada kennelis Netravati 

18.02.2014 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna registreerimisel EKL 
tõuraamatumääruse rikkumist. 

 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
 
 
 
 


