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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          20.07.2017 nr 9 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.20. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis:  Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, 

Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Kristin Kerem (Eesti Takside TÜ esindaja), Kätlin Kull (Eesti Corgi Klubi „Gigi“), 

Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Piret Lõoke (Eesti Chow Chow 
Klubi) Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), Aili Pärtel-Beljajev (Eesti 
Jahikoerte TÜ), Mari-Ann Rehk (jahikatsete kohtunik), Kristel Toode (Eesti Chow 
Chow Klubi), Tõnu Väli (Eesti Jahikoerte TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 

A. EKL juhatuse 20.07.2017 koosoleku päevakorra kinnitamine 
1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
2. Eesti Jahikoerte TÜ taotlused normdokumentide kinnitamiseks: (i) Urukoerte jahiomaduste 

kindlakstegemine tehisurus; (ii) Jahikoerte jahiomaduste eksami eeskiri metsseale piiratud 
alal; (iii) kääbus- ja küülikutakside tõuomase testi eeskiri ja korraldusjuhend; (iv) EJTÜ 
jahikoerte koolitaja statuut ja atesteerimise kord. 

3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
6. EKL esindajate lähetused. 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
8. Eesti Corgi Klubi „Gigi“ ja Margus Kase avaldus koerte MA-registrisse kandmiseks (jätkuv 

käsitlus). 
9. Agne Mägi avaldus. 
10. Kaja Kogeri taotlus aretuserilubade saamiseks. 
11. Vello Burki taotlus pesakonna esimese hinnaga registreerimise tähtaja pikendamiseks. 
12. Ameerika Kenneklubi taotlus toy foksterjeri tunnustamiseks. 
13. Šveitsi Kennelklubi taotlus kontinentaalse buldogi tunnustamiseks. 
14. Koerteklubi Kuldkoer taotlus EKL liikmeks astumiseks (jätkuv käsitlus). 
15. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
16. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
17. Lõuna-Eesti Koertekeskuse taotlus oktoobris-novembris 2017 Tartus EKL 

kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
18. FCI 2020. aasta AG MM-i korraldustoimkonna esildis. 

 
 
A. EKL juhatuse 20.07.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 20.07.2017 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) klubi 

„Happy Dog“ taotlus 28.07.2018 ja 29.07.2018 korraldatavate rahvuslike näituste 
toimumiskoha muutmiseks; (ii) Lõuna-Eesti Koertekeskuse taotlus oktoobris-detsembris 2017 
Tartus EKL kasvataja algkoolituse korraldamiseks; (iii) FCI 2020. aasta AG MM-i 
korraldustoimkonna esildis. 
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Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 20.07.2017 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) klubi „Happy 

Dog“ taotlus 28.07.2018 ja 29.07.2018 korraldatavate rahvuslike näituste toimumiskoha 
muutmiseks; (ii) Lõuna-Eesti Koertekeskuse taotlus oktoobris-detsembris 2017 Tartus EKL 
kasvataja algkoolituse korraldamiseks; (iii) FCI 2020. aasta AG MM-i korraldustoimkonna 
esildis. 

 
1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 

- 09.02.2018 mastifite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ): poolt – 7; 
- 09.02.2018 tiibeti tõugude erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ): poolt – 6, ei hääleta 

– 1;  
- 11.02.2018 samojeedi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Samojeedide TÜ): poolt – 

6, ei hääleta – 1; 
- 11.02.2018 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi 

Koerte ja Landseeride TÜ): poolt – 6, ei hääleta – 1; 
- 11.02.2018 IV rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Takside TÜ): poolt – 6, ei hääleta – 

1; 
- 15.04.2018 III rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi): poolt 

– 6, erapooletu – 1; 
- 28.04.2018 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK): poolt – 7; 
- 29.04.2018 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK): poolt – 7; 
- 12.05.2018 jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ): poolt – 7; 
- 02.06.2018 chihuahuade erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Chihuahua Klubi): poolt – 7; 
- 03.06.2018 pürenee mäestikukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Prantsuse Lamba- 

ja Karjakaitsekoerte TÜ): poolt – 7; 
- 03.06.2018 IV rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Takside TÜ): poolt – 7; 
- 03.06.2018 IV rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ): poolt – 7;  
- 03.06.2018 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Rottweileriühing): poolt – 7; 
- 03.06.2018 šnautserite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi): poolt – 7; 
- 01.07.2018 VI ja VIII rühma näitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bassetite TÜ): poolt – 6, 

erapooletu – 1; 
- 06.07.2018 saksa spitside erinäitus V rühma näituse raames, Pärnu (korraldaja: Euroopa ja 

Aasia Spitside Ühing): poolt – 7; 
- 06.07.2018 I rühma näitus ja selle raames austraalia karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: 

Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ): poolt – 7; 
- 05.08.2018 jack russelli terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Jack Russelli 

Terjerite TÜ): poolt – 7; 
- 17.08.2018 kuldsete retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite 

TÜ): poolt – 7; 
- 17.08.2018 chow chow’de erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Chow Chow Klubi): poolt 

– 6, ei osalenud – 1; 
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- X rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ): poolt 
– 7; 

- 18.08.2018 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji  TÜ): poolt – 7; 
- 19.08.2018 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi 

Koerte Klubi): poolt – 7; 
- 19.08.2018 setterite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi): poolt – 7; 
- 19.08.2018 berni alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Berni Alpi 

Karjakoerte TÜ): poolt – 7; 
- 19.08.2018 šnautserite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi): poolt – 7; 
- 09.09.2018 retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ): poolt – 7; 
- 09.09.2018 III rühma näitus, Paide (korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ): poolt – 7; 
- 20.10.2018 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK): poolt – 6, erapooletu – 1; 
- 21.10.2018 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK): poolt – 6, erapooletu – 1. 

 
(ii) klubi „Happy Dog“ taotlus näituste toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kinnitada klubi „Happy Dog“ poolt 28.07.2018 ja 29.07.2018 

korraldatavate rahvuslike näituste uueks toimumiskohaks Järvamaa (varasema Jõgevamaa 
asemel). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

1.1.1. 09.02.2018 mastifite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ); 
1.1.2. 109.02.2018 tiibeti tõugude erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ);  
1.1.3. 11.02.2018 samojeedi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Samojeedide TÜ); 
1.1.4. 11.02.2018 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi 

Koerte ja Landseeride TÜ); 
1.1.5. 11.02.2018 IV rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Takside TÜ); 
1.1.6. 15.04.2018 III rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi); 
1.1.7. 28.04.2018 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); 
1.1.8. 29.04.2018 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); 
1.1.9. 12.05.2018 jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ); 
1.1.10. 02.06.2018 chihuahuade erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Chihuahua Klubi); 
1.1.11. 03.06.2018 pürenee mäestikukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Prantsuse 

Lamba- ja Karjakaitsekoerte TÜ); 
1.1.12. 03.06.2018 IV rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Takside TÜ); 
1.1.13. 03.06.2018 IV rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ);  
1.1.14. 03.06.2018 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Rottweileriühing); 
1.1.15. 03.06.2018 šnautserite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi); 
1.1.16. 01.07.2018 VI ja VIII rühma näitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bassetite TÜ); 
1.1.17. 06.07.2018 saksa spitside erinäitus V rühma näituse raames, Pärnu (korraldaja: Euroopa 

ja Aasia Spitside Ühing); 
1.1.18. 06.07.2018 I rühma näitus ja selle raames austraalia karjakoerte erinäitus, Pärnu 

(korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ); 
1.1.19. 05.08.2018 jack russelli terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Jack Russelli 

Terjerite TÜ); 
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1.1.20. 17.08.2018 kuldsete retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete 
Retriiverite TÜ); 

1.1.21. 17.08.2018 chow chow’de erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Chow Chow Klubi); 
1.1.22. X rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ); 
1.1.23. 18.08.2018 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji  TÜ); 
1.1.24. 19.08.2018 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi 

Koerte Klubi); 
1.1.25. 19.08.2018 setterite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi); 
1.1.26. 19.08.2018 berni alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Berni Alpi 

Karjakoerte TÜ); 
1.1.27. 19.08.2018 šnautserite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi); 
1.1.28. 09.09.2018 retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ); 
1.1.29. 09.09.2018 III rühma näitus, Paide (korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ); 
1.1.30. 20.10.2018 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); 
1.1.31. 21.10.2018 rahvuslik näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK). 

1.2. Rahuldada taotlus ning kinnitada klubi „Happy Dog“ poolt 28.07.2018 ja 29.07.2018 
korraldatavate rahvuslike näituste uueks toimumiskohaks Järvamaa (varasema Jõgevamaa 
asemel). 

 
2. Eesti Jahikoerte TÜ taotlused normdokumentide kinnitamiseks: (i) Urukoerte 
jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus; (ii) Jahikoerte jahiomaduste eksami eeskiri 
metsseale piiratud alal; (iii) kääbus- ja küülikutakside tõuomase testi eeskiri ja 
korraldusjuhend; (iv) EJTÜ jahikoerte koolitaja statuut ja atesteerimise kord. 
 
(i) Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus. 
 
Toimus arutelu esitatud eeskirjas leiduvate mitmetimõistetavuste üle (nt. kes võib eksamit 
korraldada) ning selle üle, kas ja milliste eksamite korraldajatega on uus eeskiri kooskõlastatud. 
Otsustati ühingule eksami eeskiri tagastada täienduste-paranduste tegemiseks ning 
organisasioonidega, kes katset korraldavad, kooskõlastamiseks. 
 
(ii) Jahikoerte jahiomaduste eksami eeskiri metsseale piiratud alal. 
 
Toimus arutelu esitatud eeskirjas leiduvate mitmetimõistetavuste üle (nt. kes võib eksamit 
korraldada ning millised koerad võivad osaleda) ning selle üle, kas ja milliste eksamite 
korraldajatega on uus eeskiri kooskõlastatud. Otsustati ühingule eksami eeskiri tagastada 
täienduste-paranduste tegemiseks ning organisasioonidega, kes katset korraldavad, 
kooskõlastamiseks. 
 
(iii) kääbus- ja küülikutakside tõuomase testi eeskiri ja korraldusjuhend. 
 
EKL juhatusele on laekunud Eesti Takside TÜ taotlus kääbus- ja küülikutakside tõuomase testi 
eeskirja ja korraldusjuhendi mittekinnitamiseks, kuna Eesti Jahikoerte TÜ ei ole tõuspetsiifilise 
eeskirja koostamise ja kehtestamise osas Eesti Takside TÜ-ga nõu pidanud. 
 
Toimus aktiivne arutelu kääbus- ja küülikutakside tõuomase testi eeskirja sisu ja eesmärgi üle. 
 
Ettepanek: lükata Eesti Jahikoerte TÜ ettepanek kääbus- ja küülikutakside tõuomase testi eeskirja 

kinnitamiseks tagasi, kuna testi eeskirja ei ole Eesti Takside TÜ-ga kooskõlastatud.  
Hääletamine: poolt – 6 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
(iv) EJTÜ jahikoerte koolitaja statuut ja atesteerimise kord. 
 
EKL juhatusele on laekunud Eesti Retriiverite TÜ taotlus EJTÜ jahikoerte koolitaja statuudi ja 
atesteerimiskorra mitte kinnitamiseks, kuna seda ei ole eelnevalt tutvustatud teistele jahitõuge 
koolitavatele ühingutele. 
 
Nenditi, et statuut on üldsõnaline ning seal leidub küsitavusi (nt. miks saavad koolitajateks vaid 
jahikatsekohtunikud). 
 
Kuna jahikoerte koolitaja statuut puudutab kõiki Eestis jahiks kasutatavate tõugudega tegelevaid 
ühinguid, soovitas EKL juhatus Eesti Jahikoerte TÜ-l koondada kõik huvilised ning kutsuda 
statuudi arutamiseks kokku ümarlaud. EKL büroo saadab päringu kõigile jahiks kasutatavate 
tõugudega tegelevatele ühingutele ning edastab info, kes sooviksid statuudi väljatöötamisel osaleda, 
Eesti Jahikoerte TÜ-le. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada EJTÜ jahikoerte koolitaja statuut 

ja atesteerimise kord. 
Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 6 
  Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
2.1. Lükata Eesti Jahikoerte TÜ ettepanek kääbus- ja küülikutakside tõuomase testi eeskirja 

kinnitamiseks tagasi, kuna testi eeskirja ei ole Eesti Takside TÜ-ga kooskõlastatud. 
2.2. Mitte rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlust EJTÜ jahikoerte koolitaja statuudi ja atesteerimise 

korra kinnitamiseks. 
 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) rahvusvaheline näitus „Eesti Võitja 2017“ (03.-04.06.2017). 
 
Ettepanek: eraldada 03.-04.06.2017 korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti 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 – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) 19.08.2017 ja 20.08.2017 EKL poolt korraldatavate rahvusvaheliste näituste auhinnad. 
 
Toimus arutelu TP auhindade sobivuse üle. 
 
Ettepanek: kinnitada 19.08.2017 korraldatava rahvusvahelise näituse TP-auhind. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
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  Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: kinnitada 20.08.2017 korraldatava rahvusvahelise näituse TP-auhind. 
Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
3.1. Eraldada 03.-04.06.2017 korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2017” toimkondade 

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

3.2. Kinnitada EKL poolt 19.08.2017 ja 20.08.2017 korraldatavate rahvusvaheliste näituste TP-
auhinnad. 

 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL 2017. aasta eelarve täitmine allüksuste poolt. 
EKL juhatus soovib EKL-VKK-lt konkreetset tegevuskava, kuidas allüksus kavatseb oma 
tegevuskulude kompenseerimiseks vahendeid leida. 
 
(ii) EKL üldkoosoleku kuupäev. 
 
Lähtuvalt EKL põhikirja p-st 4.1.7. peab üldkoosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast 
informeerima EKL liikmeid kirjalikult või vastavasisulise teatega EKL-i häälekandjas vähemalt 21 
päeva enne koosoleku toimust. Kuna järgmine ajakiri “Koer” ilmub alles septembri lõpus, 
saadetakse EKL liikmetele kutse üldkoosolekule kirjalikult (aadressi olemasolul e-mailiga, muidu 
lihtkirjaga). 
 
Ettepanek: kutsuda kokku Eesti Kennelliidu üldkoosolek Tallinnas 17.09.2017 kell 12.00. 

Päevakord: A. Protseduurilised küsimused: koosoleku juhataja, protokollija ja 
häältelugemiskomisjoni valimine. B. EKL üldkoosoleku päevakorra kinnitamine. 1. EKL 
volinike koosoleku juhataja aruanne. 2. EKL juhatuse esimehe aruanne. 3. EKL 
revisjonikomisjoni aruanne. 4. EKL volinike ja volinike koosoleku asendusliikmete 
tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised. 5. EKL volinike koosolekule volituste 
andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning EKL juhatuse uute liikmete 
valimiseks. 6. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja EKL revisjonikomsjoni 
uute liikmete valimine. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL 2016. aasta majandusaasta aruanne. 
 
EKL revisjonikomisjoni liige Kristin Kerem informeeris EKL juhatust, et EKL revisjonikomisjoni 
aruanne on valmimas (planeeritud tähtaeg 30. nädala esimesed päevad). 
 
(iv) FCI vabatahtlike komisjonide koosolekud. 
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Ettepanek: volitada FCI kelgukoerte komisjoni ning FCI aretuskomisjoni Eesti esindajaid esitama 
komisjonidele kutsed korraldada oma järgmine koosolek Eestis. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) ajavahemikus 08.06.-19.07.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 08.06.-19.07.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vi) EKL-VKK poolt korraldatud välimikukohtunike lõputestil osalenud eksponendid. 
 
Ettepanek: lubada omanikel, kelle koerad osalesid EKL-VKK poolt korraldatud välimikukohtunike 

lõputestil, registreerida iga testil osalenud koera kohta ühe tasuta koera EKL poolt 
korraldatavale näitusele (nimekirja esitab EKL büroole EKL-VKK, otsus kehtib kuni 
19.07.2018). Registreerimistasud (hinnaks vastava näituse esimesel registreerimisperioodil 
kehtiv hind) kaetakse EKL-VKK eelarverealt. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
4.1. Kutsuda kokku Eesti Kennelliidu üldkoosolek Tallinnas 17.09.2017 kell 12.00. Päevakord: A. 

Protseduurilised küsimused: koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni 
valimine. B. EKL üldkoosoleku päevakorra kinnitamine. 1. EKL volinike koosoleku juhataja 
aruanne. 2. EKL juhatuse esimehe aruanne. 3. EKL revisjonikomisjoni aruanne. 4. EKL volinike 
ja volinike koosoleku asendusliikmete tagasikutsumine ning uute EKL volinike valimised. 5. 
EKL volinike koosolekule volituste andmine EKL juhatuse liikmete tagasikutsumiseks ning 
EKL juhatuse uute liikmete valimiseks. 6. EKL revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine ja 
EKL revisjonikomsjoni uute liikmete valimine. 

4.2. Volitada FCI kelgukoerte komisjoni ning FCI aretuskomisjoni Eesti esindajaid esitama 
komisjonidele kutsed korraldada oma järgmine koosolek Eestis. 

4.3. Rahuldada ajavahemikus 08.06.-19.07.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
1). 

4.4. Lubada omanikel, kelle koerad osalesid EKL-VKK poolt korraldatud välimikukohtunike 
lõputestil, registreerida iga testil osalenud koera kohta ühe tasuta koera EKL poolt korraldatavale 
näitusele (nimekirja esitab EKL büroole EKL-VKK, otsus kehtib kuni 19.07.2018). 
Registreerimistasud (hinnaks vastava näituse esimesel registreerimisperioodil kehtiv hind) 
kaetakse EKL-VKK eelarverealt. 

 
5. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
 
(i) EKL registreerimistunnistuse uus blankett (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: kinnitada EKL registreerimistunnistuse uus blankett (lisa 2). 
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Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
5.1. Kinnitada EKL registreerimistunnistuse uus blanket (lisa 2). 
 
6. EKL esindajate lähetused. 
 
(i) EDS 2017 raames toimuv JH võistlused (27.08.2017 Kiyv, Ukraina). 
 
Ettepanek: saata Eesti esindajana 27.08.2017 Kiyevis (Ukraina) EDS 2017 raames toimuvale 

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

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) FCI üldkoosolek (06.-07.11.2017 Lepizig, Saksamaa). 
 
Ettepanek: saata EKL esindaja 06.-07.11.2017 Leipzigis (Saksamaa) toimuvale FCI 

üldkoosolekule. Kompenseerida delegaadi sõidu- ja majutuskulud. Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-KKK taotlus FCI 2017. aasta AG MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada FCI 2017. aasta AG MM-i Eesti meeskond (alus: EKL-KKK eestseisuse 

17.07.2017 esildis). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Saata Eesti esindajana 27.08.2017 Kiyevis (Ukraina) EDS 2017 raames toimuvale 

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

6.2. Saata EKL esindaja 06.-07.11.2017 Leipzigis (Saksamaa) toimuvale FCI üldkoosolekule. 
Kompenseerida delegaadi sõidu- ja majutuskulud. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

6.3. Kinnitada FCI 2017. aasta AG MM-i Eesti meeskond (alus: EKL-KKK eestseisuse 17.07.2017 
esildis). 

 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) Eesti Jahikoerte TÜ taotlus hindamiskeelu kehtestamiseks. 
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Teema on lõpetatud, kuna mõlemad osapooled võtsid oma avaldused tagasi. 
 
(ii) EKL-VKK taotlus karistuse määramiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning määrata Helle Viitkarile vastavalt EKL 

välimikukohtunike statuudi punktile 16.1.1. karistusena hoiatus ilma kohtunikutegevuse 
keeluta. 

Hääletamine: poolt – 1 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 2 
  Ei osalenud – 1  
 
(iii) EKL-VKK taotlus EKL välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Inga Siil – IV rühm, (ii) Dina Korna – II rühm; (iii) Alvar Ristikivi – 
EKL rahvusvaheline kohtunik; (iv) Helen Tonkson-Koit – vaaraokoer (248), etna cirneco 
(199), ibiza podenco (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), 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). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL-KKK taotlus katsekohtuniku hindamispädevuse kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Margot Luukas IPO-R RH-T kohtunikuks. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(v) EKL-KKK taotlus atesteeritud koolitajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad atesteeritud koolitajad: Aire 

Allpere (KK, SK), Kristiin Keernik (KK), Maire Õunamaa (KK). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Mitte rahuldada EKL-VKK taotlust Helle Viitkarile karistuse määramiseks.  
7.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
7.2.1. Inga Siil – IV rühm; 
7.2.2. Dina Korna – II rühm;  
7.2.3. Alvar Ristikivi – EKL rahvusvaheline kohtunik;  
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7.2.4. Helen Tonkson-Koit – vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podenco (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), 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). 

7.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Margot Luukas IPO-R RH-T kohtunikuks. 
7.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad atesteeritud koolitajad: Aire Allpere 

(KK, SK), Kristiin Keernik (KK), Maire Õunamaa (KK). 
 
8. Eesti Corgi Klubi „Gigi“ ja Margus Kase avaldus koerte MA-registrisse kandmiseks 
(jätkuv käsitlus). 
 
Koera EST-01624/15 omanikku on teemast teavitatud ning ta on andnud nõusoleku koera mitte-
aretuseks (MA) registrisse kandmiseks. 
 
Ettepanek: kanda EKL mitte-aretuseks (MA) registrisse koera EST-01624/15 ning märkida koerte 

EST-01624/15 ja EST-01620/MA15 värvuseks EKL tõuregistris "mittestandardne värvus". 
 
Otsustati: 
8.1. Kanda EKL mitte-aretuseks (MA) registrisse koera EST-01624/15 ning märkida koerte EST-

01624/15 ja EST-01620/MA15 värvuseks EKL tõuregistris "mittestandardne värvus". 
 
9. Agne Mägi avaldus. 
 
Ettepanek: EKL juhatus lähtub kenneltegevuse defineerimisel EKL põhikirjast ning FCI 

rahvusvahelistest tõuaretusreeglitest. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei hääleta – 1 
 
Otsustati: 
9.1. EKL juhatus lähtub kenneltegevuse defineerimisel EKL põhikirjast ning FCI rahvusvaheliste 

tõuaretusreeglitest. 
 
10. Kaja Kogeri taotlus aretuserilubade saamiseks. 
 
Toimus aktiivne arutelu erilubade andmise tingimuste üle.  
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning anda aretuseriluba koerte EST-00151/15 ja EST-00149/15 

Soomes sündivate pesakondade EKL tõuraamatusse kandmiseks eeldusel, et enne pesakonna 
registreerimisavalduse esitamist on ühe pesakondadest üle vaadanud Kanakoirakerho - 
Hönshundssektionen ry esindaja või Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry esindaja või 
Soome Kennelliidu kennelnõustaja. Eriluba on kehtiv kuni 19.07.2018. 

Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 2 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
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Otsustati: 
10.1. Rahuldada taotlus ning anda aretuseriluba koerte EST-00151/15 ja EST-00149/15 Soomes 

sündivate pesakondade EKL tõuraamatusse kandmiseks eeldusel, et enne pesakonna 
registreerimisavalduse esitamist on ühe pesakondadest üle vaadanud Kanakoirakerho - 
Hönshundssektionen ry esindaja või Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry esindaja või 
Soome Kennelliidu kennelnõustaja. Eriluba on kehtiv kuni 19.07.2018. 

 
11. Vello Burki taotlus pesakonna esimese hinnaga registreerimise tähtaja pikendamiseks. 
 
Kuna kasvataja on oma kennelis 18.03.2017 sündinud kesk-aasia lambakoerte pesakonna (isa: 
RKF2607886, ema: EST-04406/14) juba lasknud EKL tõuraamatusse kanda, otsustas EKL juhatus 
avaldust edasi mitte käsitleda. 
 
12. Ameerika Kenneklubi taotlus toy foksterjeri tunnustamiseks. 
 
Ettepanek: edastada taotlus EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Edastada taotlus EKL volinike koosolekule. 
 
13. Šveitsi Kennelklubi taotlus kontinentaalse buldogi tunnustamiseks. 
 
Ettepanek: edastada taotlus EKL volinike koosolekule. Teha Šveitsi Kennelklubile ettepanek eesti 

hagija ametlikuks tunnustamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Edastada taotlus EKL volinike koosolekule. Teha Šveitsi Kennelklubile ettepanek eesti hagija 

ametlikuks tunnustamiseks. 
 
14. Koerteklubi Kuldkoer taotlus EKL liikmeks astumiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada Koerteklubi Kuldkoer (reg-kood: 80413905; aadress: Jaama 26, 41532 

Jõhvi) EKL liikmeks astumise taotlus. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada Koerteklubi Kuldkoer (reg-kood: 80413905; aadress: Jaama 26, 41532 Jõhvi) EKL 

liikmeks astumise taotlus. 
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15. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
(i) Eesti Hurtade Liidu taotlus hurtade 2018. aasta maastikujooksude kalenderplaani kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada 2018. aasta hurtade 

maastikujooksuvõistluste kuupäevad. Edastada rahvusvaheliste võistluste kuupäevad 
kinnitamiseks FCI-le.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada 2018. aasta hurtade 

maastikujooksuvõistluste kuupäevad. Edastada rahvusvaheliste võistluste kuupäevad 
kinnitamiseks FCI-le. 

 
16. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) 02.06.2017 VIII ja IX rühma näitus (Eesti Spanjelite TÜ). 
 
EKL juhatusele laekus kaebus Eesti Spanjelite TÜ poolt 02.06.2017 korraldatud VIII ja IX rühma 
näituse kohta. EKL juhatus on kuulanud ära näituse korraldajate poolt esitatud selgitused ning 
asunud seisukohale, et tekkinud probleeme oleks saanud ennetada, kui näituse korraldusprotsessi 
oleks algusest peale jälginud pädev vaatleja. 
 
Ettepanek: määrata Eesti Spanjelite TÜ poolt 01.06.2018 korraldatava VII, VIII ja X rühma 

näitusele vaatleja, kes osaleks näituse kogu korraldusprotsessis algusest peale.    
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) 04.06.2017 šnautserite erinäitus (Eesti Šnautseriklubi). 
 
EKL juhatus on näitusel toimunud intsidendi mõlemad osapooled ära kuulanud ning asunud 
seisukohale, et mõlemapoolse korrektsema kommunikatsiooniga oleks saanud tekkinud olukorda 
vältida. 
 
Ettepanek: saata EKL vaatleja 03.06.2018 Eesti Šnautserite Klubi poolt Harjumaal korraldatavale 

šnautserite erinäitusele. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) 04.06.2017 III rühma näitus (Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi). 
 
EKL juhatusele laekus kaebus Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi poolt 04.06.2017 korraldatud III 
rühma näituse kohta. EKL juhatus on kuulanud ära näituse korraldajate poolt esitatud selgitused. 
Klubi on astunud omalt poolt samme tekkinud olukorra normaliseerimiseks. 
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Ettepanek: määrata 15.04.2018 Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi poolt Harjumaal korraldatava III 

rühma näituse tugiisikuks Jekaterina Kantijevskaja. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
 (iv) 08.07.2017 Pärnumaal toimunud rahvusvaheliste näituste tulemuste osaline tühistamine. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning lähtuvalt EKL näituste eeskirja p-st 5.5. tühistada alljärgnevad 

08.07.2017 Pärnumaal toimunud rahvusvaheliste näituste tulemused: (i) osaleja nr 1572 
itaalia corso RKF4492234; (ii) osaleja nr 5 saksa lühikarvaline linnukoer RKF3849007; (iii) 
osaleja nr 3 itaalia linnukoer RKF4272878; (iv) osaleja nr 4 Itaalia linnukoer 
ROI16/117115. EKL bürool teavitada otsusest omanikke. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
16.1. Määrata Eesti Spanjelite TÜ poolt 01.06.2018 korraldatava VII, VIII ja X rühma näitusele 

vaatleja, kes osaleks näituse kogu korraldusprotsessis algusest peale.    
16.2. Saata EKL vaatleja 03.06.2018 Eesti Šnautserite Klubi poolt Harjumaal korraldatavale 

šnautserite erinäitusele. 
16.3. Määrata 15.04.2018 Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi poolt Harjumaal korraldatava III rühma 

näituse tugiisikuks Jekaterina Kantijevskaja. 
16.4. Rahuldada taotlus ning lähtuvalt EKL näituste eeskirja p-st 5.5. tühistada alljärgnevad 

08.07.2017 Pärnumaal toimunud rahvusvaheliste näituste tulemused: (i) osaleja nr 1572 itaalia 
corso RKF4492234; (ii) osaleja nr 5 saksa lühikarvaline linnukoer RKF3849007; (iii) osaleja nr 
3 itaalia linnukoer RKF4272878; (iv) osaleja nr 4 Itaalia linnukoer ROI16/117115. EKL bürool 
teavitada otsusest koerte omanikke. 

 
17. Lõuna-Eesti Koertekeskuse taotlus oktoobris-detsembris 2017 Tartus EKL kasvata 
algjakoolituse korraldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Lõuna-Eesti Koertekeskuse taotlus ning lubada neil oktoobris-detsembris 

2018 korraldada tartus EKL kasvataja algkoolituse. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
17.1. Rahuldada Lõuna-Eesti Koertekeskuse taotlus ning lubada neil oktoobris-detsembris 2018 

korraldada tartus EKL kasvataja algkoolituse. 
 
18. FCI 2020. aasta AG MM-i korraldustoimkonna esildis. 
 
(i) FCI 2020. aasta AG MM-i kuupäevade muutmine. 
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Ettepanek: rahuldada taotlus ning esitada FCI-le avaldus FCI 2020. aasta AG MM-i kuupäevade 
muutmiseks (10.-13.09.2020 varasema 08.-11.10.2020 asemel). 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
EKL büroo edastab FCI-le ürituse konkreetse toimumiskoha ning kodulehe aadressi. 
 
(ii) FCI 2020. aasta AG MM-i rahavoogude plaan. 
 
EKL juhatus võttis toimkonna esitatud rahavoogude plaani teadmiseks. 
 
(iii) Tondiraba Jäähalli broneerimistasu. 
 
Ettepanek: tasuda FCI 2020. aasta AG MM-i toimumiskoha Tondiraba Jäähalli broneerimistasu 

arve alusel kogusummas kuni 1200 EUR. Kulu kaetakse algselt EKL reservfondist, aasta 
lõpus EKL-KKK eelarvereal vabade vahendite olemasolul kantakse nimetatud kulu üle sinna. 

 
Otsustati: 
18.1. Rahuldada taotlus ning esitada FCI-le avaldus FCI 2020. aasta AG MM-i kuupäevade 

muutmiseks (10.-13.09.2020 varasema 08.-11.10.2020 asemel). 
18.2. Tasuda FCI 2020. aasta AG MM-i toimumiskoha Tondiraba Jäähalli broneerimistasu arve 

alusel kogusummas kuni 1200 EUR. Kulu kaetakse algselt EKL reservfondist, aasta lõpus 
EKL-KKK eelarvereal vabade vahendite olemasolul kantakse nimetatud kulu üle sinna. 

 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


