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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          04.05.2017 nr 7 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.55. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis:  Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, Kristina Varik-

Kilm. 
Külalised: Inna Akimova (Tartu Spanjeliühing), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna 

esimees), Piret Lõoke (Eesti Chow Chow Klubi), Agne Mägi, Aire-Piret Pärn (EKL 
volinike koosoleku assistent), Nonna Teljatnik, Lilia Videršpan.  

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 04.05.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
2. Eesti Chow Chow Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
3. Nonna Teljatniku avaldus. 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 
6. EKL esindajate lähetused. 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
8. EKL vaidlusasjade materjalid. 
9. Margus Kase avaldus koerte MA-registrisse kandmiseks. 
10. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi muutmiseks. 
11. Helen Tonkson-Koiti pöördumine. 
12. Ljudmila Savchenko taotlus aretuseriloa saamiseks koera RKF2288619 paaritamiseks. 
13. Triin Jagomägi avaldus registris koera värvuse muutmiseks. 
14. Margot Oderi avaldus. 
15. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
16. EKL-KKK taotlus FCI 2017. aasta SK MM-I Eesti meeskonna kinnitamiseks ja osalustasude 

maksmiseks. 
 
A. EKL juhatuse 04.05.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 04.05.2017 koosoleku päevakorda EKL-KKK taotlus FCI 2017. 

aasta SK MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks ja osalustasude maksmiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 04.05.2017 koosoleku päevakorda EKL-KKK taotlus FCI 2017. aasta SK 

MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks ja osalustasude maksmiseks. 
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1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani 20.01.2018 Jõgeva mk toimuv VIII ja IX rühma näitus. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani 21.01.2018 Jõgeva mk toimuv VIII ja IX rühma näitus. 
Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani 04.08.2018 Tartu mk toimuv VIII ja IX rühma näitus. 
Hääletamine: poolt – 2 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 4 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani 05.08.2018 Tartu mk toimuv VIII ja IX rühma näitus. 
Hääletamine: poolt – 2 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 4 
 
Toimus aktiivne arutelu, kas väljapool Harjumaad peaks toimuma rohkem IX rühma näitusi. EKL 
juhatus asus seisukohale, et IX rühma näitusi toimub niigi ebaproportsionaalsel palju ning just 
suvisel ajal toimub Lõuna-Eestis näitusi järjestikustel nädalavahetustel. See omakorda mõjutab 
negatiivselt osalejate arvu. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Terjeriühingu taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 

kalenderplaani 10.02.2018 Tallinnas toimuv terjerite erinäitus. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ taotlus ning kanda EKL 2018. 

aasta näituste kalenderplaani 12.05.2018 Tallinnas toimuv cavalier king charles spanjelite 
erinäitus. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ taotlus ning kanda EKL 2018. 

aasta näituste kalenderplaani 13.05.2018 Tallinnas toimuv IX rühma näitus. 
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Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Spanjelite TÜ taotlust korraldada V, VI ja VII rühma näitust, 

kuna see on vastuolus EKL näituste eeskirja p-ga 2.4.2. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 

  Erapooletu – 0 
 

EKL liikmesorganisatsioonide poolt 2019. aastaks esitatud näitusetaotluste käsitlemist jätkatakse 
EKL juhatuse juunis 2017 toimuval koosolekul. 
 
(ii) Eesti Siberi Husky Ühingu taotlus näituse kalenderplaanist kustutamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Siberi Husky TÜ taotlus ning kustutada EKL kalenderplaanist 

23.09.2017 toimuma pidanud põhjamaiste kelgukoerte erinäitus. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

1.1.1. 20.01.2018 VIII ja IX rühma näitus,  Jõgeva mk toimuv (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi); 
1.1.2. 21.01.2018 VIII ja IX rühma näitus,  Jõgeva mk toimuv (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi); 
1.1.3. 10.02.2018 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing); 
1.1.4. 12.05.2018 cavalier king charles spanjelite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Cavalier 

King Charles Spanjelite TÜ); 
1.1.5. 13.05.2018 IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite 

TÜ). 
1.2. Mitte rahuldada Tartu Spanjeliühingu taotlusi korraldada 04.08.2018 ja 05.08.2018 Tartu mk 

VIII ja IX rühma näitused. 
1.3. Mitte rahuldada Eesti Spanjelite TÜ taotlust korraldada V, VI ja VII rühma näitust, kuna see on 

vastuolus EKL näituste eeskirja p-ga 2.4.2. 
1.4. Rahuldada Eesti Siberi Husky TÜ taotlus ning kustutada EKL kalenderplaanist 23.09.2017 

toimuma pidanud põhjamaiste kelgukoerte erinäitus. 
 
2. Eesti Chow Chow Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Chow Chow Klubi (reg-kood: 80397885; aadress: Nurme põik 6, 

Harku, 76902 Harju mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 2  
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Otsustati: 
2.1. Rahuldada Eesti Chow Chow Klubi (reg-kood: 80397885; aadress: Nurme põik 6, Harku, 

76902 Harju mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
3. Nonna Teljatniku avaldus. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis SHURANO sündinud mehhiko karvutu koera pesakond (isa: 

RKF2028929, ema: EST-01174/13) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. 
Kohustada kasvatajat läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Registreerida kennelis SHURANO sündinud mehhiko karvutu koera pesakond (isa: 

RKF2028929, ema: EST-01174/13) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kohustada 
kasvatajat läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus. 

 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) rahvusvaheline näitus „Tallinna Võitja 2017“ (08.-09.04.2017). 
 
Ettepanek: eraldada 08.-09.04.2017 korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 2017” 

toimkondade 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) „Tõugude tänav“ rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2017“ (03.-04.06.2017). 
 
Toimus arutelu rahvusvahelise näituse „Eesti Võitja“ raames „Tõugude tänava“ korraldamise üle. 
Nenditi, et seni kasutusel olnud formaat eraldiseisvate telkide „tänavaga“ on oma aja ära elanud. 
Olud on muutunud ning „Eesti Võitja“ näitusega samal nädalavahetusel korraldatavad eri- ja 
rühmanäitused ei toimu enam EKL näitusega samal territooriumil. See omakorda mõjutab ühingute 
„Tõugude tänaval“ osalemise aktiivsust. Asuti seisukohale, et kui mõni ühing on huvitatud 
näituseplatsi telkimisalale püstitatud isiklikus telgis ühingu/tõugude kohta info jagamisest, saavad 
nad EKL-ilt oma ühingu nimega sildi laenutada. 
 
(iii) „Balti Võitja“ lipu vastuvõtmine rahvusvahelisel näitusel „Balti Võitja 2017“ Moletais 
(Leedu). 
 
EKL juhatus volitas EKL näitusetoimkonna esimeest Marko Lepasaart võtma 27.05.2017 Moletais 
(Leedu) toimuval rahvusvahelisel näitusel „Balti Võitja 2017“ vastu „Balti Võitja“ lipu. 
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Otsustati: 
4.1. Eraldada 08.-09.04.2017 korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 2017” 

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

 
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
Agne Mägi esitas soovi, et tema poolt 04.05.2017 esitatud avaldus lisataks erandkorras EKL 
juhatuse 04.05.2017 koosoleku päevakorda. Toimus arutelu, kas avalduse päevakorda võtmine on 
põhjendatud ning kas EKL juhatus on valmis oma seisukohta kujundama. 
Hääletamine: poolt – 2, vastu – 3, erapooletu – 1  
 
(i) EKL 2016. aasta majandusaasta aruanne. 
 
Vaadati üle EKL 2016. aasta majandusaasta aruanne, EKL juhatuse tegevusaruanne ja EKL 2016. 
aasta eelarve täitmise seletuskiri ning tehti mõned täiendused ja täpsustused. 
 
Ettepanek: kiita heaks EKL 2016. aasta majandusaasta aruanne ning edastada see kinnitamiseks 

EKL volinike koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Ulvi Koovi pöördumine. 
 
Ettepanek: vastata avaldajale, et Tõnis Türki vastused Agne Mägi esitatud küsimustele lähtusid 

tema isiklikest seisukohtadest. Ülejäänud EKL juhatuse liikmed on jätkuvalt seisukohal, et 
otsuse vaidlusaluses küsimuses saab langetada vaid kohus.   

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
  Ei osalenud – 1  
 
(iii) ajavahemikus 06.04.-04.05.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avadused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 06.04.-04.05.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
5.1. Kiita heaks EKL 2016. aasta majandusaasta aruanne ning edastada see kinnitamiseks EKL 

volinike koosolekule. 
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5.2. Vastata avaldajale, et Tõnis Türki vastused Agne Mägi esitatud küsimustele lähtusid tema 
isiklikest seisukohtadest. Ülejäänud EKL juhatuse liikmed on jätkuvalt seisukohal, et otsuse 
vaidlusaluses küsimuses saab langetada vaid kohus.   

5.3. Rahuldada ajavahemikus 06.04.-04.05.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
1). 

 
6. EKL esindajate lähetused. 
 
(i) Viljar Krohvi taotlus 26.-28.05.2017 Budapestis (Ungari) toimuva FCI kelgukoerte komisjoni 
koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: rahuldada Viljar Krohvi taotlus ning kompenseerida 26.-28.05.2017 Budapestis 
(Ungari) toimuval FCI kelgukoerte komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja 
majutuskulud, kindlustuse (reisitõrkega) ning maksta päevarahad 50 EUR/päev (26.-
29.05.2017). Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
(ii) Janne Orro taotlus 27.05.2017 Sotšis (Venemaa) toimuval FCI aretuskomisjoni koosolekul 
osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulude kompenseerimiseks. 

EKL juhatus vaatas läbi laekunud FCI aretuskomisjoni materjalid. Vastusena RKF-i pöördumisele 
seoses registriandmete jagamisega teiste FCI liikmesorganisatsioonidega on EKL seisukohal, et 
tõuraamatusse kantud andmed peaksid olema FCI liikmesorganisatsioonide vahel avalikud ja/või 
edastatavad. EKL pakub hea meelega omapoolset abi andmevahetusele esitatavate nõuete 
väljatöötamisel.  
 

Ettepanek: rahuldada Janne Orro taotlus ning kompenseerida 27.05.2017 Sotšis (Venemaa) 
toimuval FCI aretuskomisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud ning 
viisa vormistamise kulud kogusummas kuni 680 EUR ja maksta päevarahad 50 EUR/päev 
(26.-28.05.2017). Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL esinduse visiit Soome Kennelliitu. 
 
Ettepanek: lähetada 12.05.2017 Soome Kennelliitu EKL esindus koosseisus Marko Lepasaar 

(koordinaator), Lea Aljas, Terje Erdmann, Viljar Krohv, Elo Lindi, Regina Pesur, Signe 
Šadeiko, Inga Tomson. Kompenseerida sõidukulud ning maksta päevarahad 50 EUR/päev. 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
  Ei osalenud – 1  
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(iv) Svetlana Zolotnikova taotlus 20.-21.05.2017 Uetlibergis (Šveits) toimuval FCI SK komisjoni 
koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kompenseerida Svetlana Zolotnikovale 20.-21.05.2017 

Uetlibergis (Šveits) toimuval FCI SK komisjonil koosolekuga seotud sõidu- ja majutuskulud 
kogusummas kuni 795 EUR (sh. avansina 575 EUR). Kompensatsioon makstakse välja 
originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada Viljar Krohvi taotlus ning kompenseerida 26.-28.05.2017 Budapestis (Ungari) 

toimuval FCI kelgukoerte komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud, 
kindlustuse (reisitõrkega) ning maksta päevarahad 50 EUR/päev (26.-29.05.2017). 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

6.2. Rahuldada Janne Orro taotlus ning kompenseerida 27.05.2017 Sotšis (Venemaa) toimuval FCI 
aretuskomisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud ning viisa vormistamise 
kulud kogusummas kuni 680 EUR ja maksta päevarahad 50 EUR/päev (26.-28.05.2017). 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

6.3. Lähetada 12.05.2017 Soome Kennelliitu EKL esindus koosseisus Marko Lepasaar 
(koordinaator), Lea Aljas, Terje Erdmann, Viljar Krohv, Elo Lindi, Regina Pesur, Signe Šadeiko, 
Inga Tomson. Kompenseerida sõidukulud ning maksta päevarahad 50 EUR/päev. 

6.4. Rahuldada taotlus ning kompenseerida Svetlana Zolotnikovale 20.-21.05.2017 Uetlibergis 
(Šveits) toimuval FCI SK komisjonil koosolekuga seotud sõidu- ja majutuskulud kogusummas 
kuni 795 EUR (sh. avansina 575 EUR). Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike nimekirjast kustutamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kustutada EKL välimikukohtunike nimekirjast Elmar 

Lurich ja Mel Palm. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK taotlus karistuse määramiseks. 
 
Toimus arutelu EKL-VKK taotluse üle. Nenditi, et taotluses pole karistuse määramise põhjust välja 
toodud. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning määrata Helle Viitkarile vastavalt EKL 

Välimikukohtunike statuudi punktile 16.1.1. karistusena hoiatus ilma kohtunikutegevuse 
keeluta. 
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Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 1 
  Ei osalenud – 1  
 
(iii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Dina Korna – saksa jahiterjer (103), kääbusbullterjer (359), 
bullterjer (11), saksa karmikarvaline linnukoer (98), šoti terjer (73); (ii) Helen Tonkson-
Koit – suuršnautser  (181), vene must terjer (327); (iii) Marko Lepasaar – berni alpi 
karjakoer (45), newfoundlandi koer (50), saksa bokser (144), skye terjer (75), rottweiler 
(147), do-khyi (tiibeti mastif) (230), chihuahua (218), vene hurt – borsoi (193), iiri 
hundikoer (160); (iv) Alvar Ristikivi – berni alpi karjakoer (45), newfoundlandi koer (50), 
saksa bokser (144), bullmastif (157); (v) Siret Lepasaar – whippet (162), basenij(43), shiba 
(257), akita (255), ameerika akita(344); (vi) Inga Siil - šoti terjer (73), west highlandi terjer 
(85), yorkshire’i terjer (86); tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273)); 
(vii) Katrin Raie – mehhiko karvutu koer (234) (kõik suurused), peruu karvutu koer (310) 
(kõik suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273); (viii) Hedi 
Kumm – vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (kõik karvatüübid), 
kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko 
karvutu koer (234) (kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (kõik suurused), tai ridgeback 
(338), taiwani koer (348), kaana koer (273); (ix) Reet Lint – vaaraokoer (248), etna cirneco 
(199), ibiza podengco (89) (kõik karvatüübid), kanaari podenco (329), portugali podengo 
(94) (kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko karvutu koer (234) (kõik suurused), peruu 
karvutu koer (310) (kõik suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer 
(273); (x) Maire Tõnurist – vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (kõik 
karvatüübid), kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (kõik suurused ja 
karvatüübid), mehhiko karvutu koer (234) (kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (kõik 
suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273); (xi) Anne Naarits – 
etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (kõik karvatüübid), kanaari podenco (329), 
portugali podengo (94) (kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko karvutu koer (234) (kõik 
suurused), peruu karvutu koer (310) (kõik suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer 
(348), kaana koer (273). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kustutada EKL välimikukohtunike nimekirjast Elmar 

Lurich ja Mel Palm. 
7.2. Mitte kinnitada EKL-VKK otsust Helle Viitkarile karistuse määramiseks. 
7.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
7.3.1. Dina Korna – saksa jahiterjer (103), kääbusbullterjer (359), bullterjer (11), saksa 

karmikarvaline linnukoer (98), šoti terjer (73);  
7.3.2. Helen Tonkson-Koit – suuršnautser (181), vene must terjer (327);  
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7.3.3. Marko Lepasaar – berni alpi karjakoer (45), newfoundlandi koer (50), saksa bokser (144), 
skye terjer (75), rottweiler (147), do-khyi (tiibeti mastif) (230), chihuahua (218), vene hurt – 
borsoi (193), iiri hundikoer (160);  

7.3.4. Alvar Ristikivi – berni alpi karjakoer (45), newfoundlandi koer (50), saksa bokser (144), 
bullmastif (157);  

7.3.5. Siret Lepasaar – whippet (162), basenij(43), shiba (257), akita (255), ameerika akita(344);  
7.3.6. Inga Siil - šoti terjer (73), west highlandi terjer (85), yorkshire’i terjer (86); tai ridgeback 

(338), taiwani koer (348), kaana koer (273));  
7.3.7. Katrin Raie – mehhiko karvutu koer (234) (kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (kõik 

suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273);  
7.3.8. Hedi Kumm – vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (kõik 

karvatüübid), kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (kõik suurused ja karvatüübid), 
mehhiko karvutu koer (234) (kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (kõik suurused), tai 
ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273);  

7.3.9. Reet Lint – vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (kõik karvatüübid), 
kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko 
karvutu koer (234) (kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (kõik suurused), tai ridgeback 
(338), taiwani koer (348), kaana koer (273);  

7.3.10. Maire Tõnurist – vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (kõik 
karvatüübid), kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (kõik suurused ja karvatüübid), 
mehhiko karvutu koer (234) (kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (kõik suurused), tai 
ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273);  

7.3.11. Anne Naarits – etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (kõik karvatüübid), kanaari 
podenco (329), portugali podengo (94) (kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko karvutu koer 
(234) (kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (kõik suurused), tai ridgeback (338), taiwani 
koer (348), kaana koer (273). 

 
8. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) kennelis Es’Beryll 24.02.2017 sündinud saksa lambakoera pesakond. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis Es’Beryll 24.02.2017 sündinud saksa lambakoera pesakond (isa: 

HKSV14/00279, ema: EST-01130/10) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1060. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada 
kasvatajat aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolitus. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Liliya Kashirova pöördumine seoses Eesti Takside TÜ soovitusega mõõta üle küülikutaks 
RKF3963508.  

Ettepanek: asuda seisukohale, et EKL juhatuse pädevusse ei kuulu koera RKF3963508 
ülemõõtmisele suunamine, kuna koeral on olemas näitusehinne EKL poolt tunnustatud 
näituselt.  

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
8.1. Registreerida kennelis Es’Beryll 24.02.2017 sündinud saksa lambakoera pesakond (isa: 

HKSV14/00279, ema: EST-01130/10) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1060. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada kasvatajat 
aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolitus. 

8.2. Asuda seisukohale, et EKL juhatuse pädevusse ei kuulu koera RKF3963508 ülemõõtmisele 
suunamine, kuna koeral on olemas näitusehinne EKL poolt tunnustatud näituselt. 

 
9. Margus Kase avaldus koerte MA-registrisse kandmiseks. 
 
Teema arutelu jätkatakse pärast seda, kui on laekunud vastused esitatud päringutele. 
 
10. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi 
muutmiseks. 
 
Teema arutelu jätkatakse pärast seda, kui Eesti Saksa Lambakoerte Ühing on esitanud palutud 
lisadokumendid. 
 
11. Helen Tonkson-Koiti pöördumine. 
 
Ettepanek: asuda seisukohale, et EKL kalenderplaani kantud üritustel hinnanud kohtunike avalikus 

inforuumis solvamine ei vasta heale tavale. 
 
Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 2 
 
Helen Tonkson-Koiti pöördumise käsitlemist jätkatakse EKL juhatuse juunis 2017 toimuval 
koosolekul. 
 
12. Ljudmila Savchenko taotlus aretuseriloa saamiseks koera RKF2288619 paaritamiseks. 
 
Eesti Takside TÜ ei toeta aretuseriloa andmist. 
 
Ettepanek: rahuldada Ljudmila Savchenko taotlus ning anda aretuseriluba koera RKF2288619 

paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 6 
  Erapooletu – 0 
 
Otsutati: 
12.1. Mitte rahuldada Ljudmila Savchenko taotlust anda aretuseriluba koera RKF2288619 

paaritamiseks. 
 
 
 



EKL juhatuse protokoll nr 7, 04.05.2017 

11 
 

13. Triin Jagomägi avaldus registris koera värvuse muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt taotlus ning märkida koera EST-01138/14 värvuseks EKL registris 

originaal-registreerimistunnistusele kantud värvus blanche argentée. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu 1 0 
 
Otsustati: 
13.1. Rahuldada osaliselt taotlus ning märkida koera EST-01138/14 värvuseks EKL registris 

originaal-registreerimistunnistusele kantud värvus blanche argentée. 
 
14. Margot Oderi avaldus. 
 
Ettepanek: määrata kennelis Potsu De Notsu 31.03.2017 sündinud duubelpaarituspesakonnale 

DNA-põlvnemisuuringu jaoks proove võtvaks kliinikuks Vilde tee loomakliinik. Lubada 
kasutada juba olemasolevat ühe isase DNA-profiili eeldusel, et see on võetud kooskõlas EKL 
tõukoerte DNA-põlvnemisuuringute teostamise juhendiga.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Määrata kennelis Potsu De Notsu 31.03.2017 sündinud duubelpaarituspesakonnale DNA-

põlvnemisuuringu jaoks proove võtvaks kliinikuks Vilde tee loomakliinik. Lubada kasutada juba 
olemasolevat ühe isase DNA-profiili eeldusel, et see on võetud kooskõlas EKL tõukoerte DNA-
põlvnemisuuringute teostamise juhendiga. 

 
15. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
(i) Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriiverite töökatse kuupäeva kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad ametlikud 

katsekuupäevad: (i) 01.07.2017 retriiverite tõukatse dummyga, Harju mk; (ii) 01.07.2017 
retriiverite tõukatse saagiga, Harju mk; (iii) 02.07.2017 retriiverite tasemekatse saagiga, 
Harju mk; (iv) 26.08.2017 retriiverite  töökatse (working test), Ida-Virumaa. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad ametlikud 

katsekuupäevad: (i) 01.07.2017 retriiverite tõukatse dummyga, Harju mk; (ii) 01.07.2017 
retriiverite tõukatse saagiga, Harju mk; (iii) 02.07.2017 retriiverite tasemekatse saagiga; (iv) 
26.08.2017 retriiverite  töökatse (working test), Ida-Virumaa. 
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16. EKL-KKK taotlus FCI 2017. aasta SK MM-I Eesti meeskonna kinnitamiseks ja 
osalustasude maksmiseks. 
 
Asuti seisukohale, et meeskonna banketil osalemise kulude kompenseerimine EKL vahenditest ei 
ole põhjendatud. 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2017. aasta SK MM-i Eesti 

meeskond koosseisus Svetlana Zolotnikova koeraga EST-03201/08, Anne Tammiksalu 
koeraga EST-03791/14, Ege Taliaru koeraga EST-03737/13, Viktoria Lumbe koeraga EST-
04313/13. Maksta FCI 2017. aasta SK MM-i osalustasud 110 EUR/võistleja (kulud 
kompenseeritakse EKL-KKK eelarverealt). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
16.1. Rahuldada osaliselt EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2017. aasta SK MM-i Eesti 

meeskond koosseisus Svetlana Zolotnikova koeraga EST-03201/08, Anne Tammiksalu koeraga 
EST-03791/14, Ege Taliaru koeraga EST-03737/13, Viktoria Lumbe koeraga EST-04313/13. 
Maksta FCI 2017. aasta SK MM-i osalustasud 110 EUR/võistleja (kulud kompenseeritakse 
EKL-KKK eelarverealt). 

 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


