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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          14.01.2016 nr 1 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.40. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid:  Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, 

Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Helle Kärdi-Paabo (Pärnu PKK), Mare Meldre 

(Viimsi Koer), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), Helvia Räägel 
(Viimsi Koer). 

 
PÄEVAKORD: 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
2. MTÜ Viimsi koer taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. EKL esindajate lähetused. 
6. EKL büroo töö korraldamisest.  
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
8. EKL tõuraamatumääruse täiendamine. 
9. EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendi täiendamine. 
10. EKL vaidlusasjade materjalid. 
11. Pärnu PKK taotlus EKL kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
12. Heleni Mäe ja Marika Rindemaa pöördumine. 
13. Eesti Jahikoerte TÜ pöördumised seoses tehistingimustes tehtavate katsete katseväljakutega 

ning jahikoerapassidega. 
14. TAKO pöördumine seoses FCI SK eeskirjade tõlkega. 
15. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
16. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Aire-Piret Pärn andis lühiülevaate EKL volinike 06.01.2016 erakorralisest koosolekust. 
 
2. MTÜ Viimsi koer taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada MTÜ Viimsi Koer (reg-kood: 80370411; aadress Amarülluse tee 8, Viimsi 

alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada MTÜ Viimsi Koer (reg-kood: 80370411; aadress Amarülluse tee 8, Viimsi alevik, 

Viimsi vald, 74001 Harju maakond) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
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3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) Crufts 2017 kvalifikatsiooninäitused. 
 
Ettepanek: kinnitada Crufts 2017 Eesti kvalifikatsiooninäitusteks 04.-05.06.2016 toimuv 

rahvusvaheline näitus „Eesti Võitja 2016“ ning 21.08.2016 toimuv rahvusvaheline näitus. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL poolt korraldatavate näituste müügikohtade tasud. 
 
Ettepanek: kinnitada  EKL poolt korraldatavatel sisenäitustel müügipinna renditasuks 6 

EUR/m2/päev ning EKL poolt korraldataval kahepäevasel rahvusvahelisel näitusel 
välitingimustes müügipinna renditasu  – 22 EUR/m2. Hinnad sisaldavad käibemaksu. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL esindavad koerad 23.01.2016 toimuval Baltic Gala Show „Champion of Champions“. 
 
Ettepanek: kinnitada 23.01.2016 Baltic Gala Show „Champion of Champions“ Eesti esindajateks: 

(i) ameerika akita EST-00800/14  Mamoru Moulin Rouge With Ruthdales, om. Kadri Audova; 
berni alpi karjakoer EST-02210/14 Kleine Sonne Jackalberry, om. Leelo Annuk; (iii) eesti 
hagijas EST-02297/U14 Sakste Elurõõmus Eliisabet, om. Maris Siilmann, Marika Hiiemaa ja 
Tiit Hiiemaa; (iv) kiharakarvaline retriiver EST-02717/05 Gypsy’s Soul Heartbreaker, om. 
Kalvo Kriisk; (v) kääbustaks, lühikarvaline EST-00099/14 Gyrfalcon Bossanova, om. Ilona 
Alla; (vi) lhasa apso EST-02369/14 Chic Choix Daffyd Thomas, om. Hedi Kumm ja Juha 
Kares; (vii) newfoundlandi koer EST-03253/14 Grandbear Wow Smooch Liberty, om. Veera 
Andronova; (viii) samojeedi koer EST-01601/12 Smiling Snowball Moon Sonnet, om. Riina 
Teder; (ix) samojeedi koer EST-02557/05 Pilgrimage Snow Ball, om. Kristiine Uspenski; (x) 
samojeedi koer EST-04346/14 Smiling Snowball Luminous Phobos, om. Markos Lastik & 
Triin Lastik; (xi) suur puudel EST-03752/07 Martina’s Candelario, om. Inga Siil; (xii) welshi 
terjer EST-02152/12 Ak Mil Vista Jubilee Jazz, om. Aivi Kabur. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
3.1. Kinnitada Crufts 2017 Eesti kvalifikatsiooninäitusteks 04.-05.06.2016 toimuv rahvusvaheline 

näitus „Eesti Võitja 2016“ ning 21.08.2016 toimuv rahvusvaheline näitus. 
3.2. Kinnitada  EKL poolt korraldatavatel sisenäitustel müügipinna renditasuks 6 EUR/m2/päev 

ning EKL poolt korraldataval kahepäevasel rahvusvahelisel näitusel välitingimustes müügipinna 
renditasu  – 22 EUR/m2. Hinnad sisaldavad käibemaksu. 

3.3. Kinnitada 23.01.2016 Baltic Gala Show „Champion of Champions“ Eesti esindajateks: (i) 
ameerika akita EST-00800/14  Mamoru Moulin Rouge With Ruthdales, om. Kadri Audova; 
berni alpi karjakoer EST-02210/14 Kleine Sonne Jackalberry, om. Leelo Annuk; (iii) eesti 
hagijas EST-02297/U14 Sakste Elurõõmus Eliisabet, om. Maris Siilmann, Marika Hiiemaa ja 
Tiit Hiiemaa; (iv) kiharakarvaline retriiver EST-02717/05 Gypsy’s Soul Heartbreaker, om. 



EKL juhatuse protokoll nr 1, 14.01.2016 

3 
 

Kalvo Kriisk; (v) kääbustaks, lühikarvaline EST-00099/14 Gyrfalcon Bossanova, om. Ilona 
Alla; (vi) lhasa apso EST-02369/14 Chic Choix Daffyd Thomas, om. Hedi Kumm ja Juha Kares; 
(vii) newfoundlandi koer EST-03253/14 Grandbear Wow Smooch Liberty, om. Veera 
Andronova; (viii) samojeedi koer EST-01601/12 Smiling Snowball Moon Sonnet, om. Riina 
Teder; (ix) samojeedi koer EST-02557/05 Pilgrimage Snow Ball, om. Kristiine Uspenski; (x) 
samojeedi koer EST-04346/14 Smiling Snowball Luminous Phobos, om. Markos Lastik & Triin 
Lastik; (xi) suur puudel EST-03752/07 Martina’s Candelario, om. Inga Siil; (xii) welshi terjer 
EST-02152/12 Ak Mil Vista Jubilee Jazz, om. Aivi Kabur. 

 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) tõukoerandust tutvustavate materjalide valdamine ajakirjanduses. 
 
EKL-le on tehtud ettepanekuid avaldada erilehena (tõu)koerandusteemalisi materjale. Kuna 
pakkumisi on mitu, tuleks kaaluda, milline neist kõige mõttekam, ning panna paika EKL 
meediaplaan. Teema arutelu jätkatakse EKL juhatuse töökoosolekul.  
 
(ii) EKL 2015. aasta eelarve täitmine. 
 
Ene Kaups tegi lühikokkuvõtte EKL 2015. aasta eelarve täitmisest – tulemused on positiivsed. 
Lõplik eelarvetäitmine esitatakse EKL juhatuse veebruarikuiseks koosolekuks. 
 
(iii) EKL-VKK eestseisuse taotlus eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada EKL-VKK eestseisuse esimeheks Inga Siil. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada EKL-VKK eestseisuse esimeheks Inga Siil. 
 
5. EKL esindajate lähetused: 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse poolt kinnitatud lähetustele lennukipiletite ostmise üle (lähetatu ise 
või reisifirma kaudu EKL büroo). Nenditi, et on mõistlik, kui edaspidi tellib piletid EKL büroo. 
Juhul, kui lähetusele minev isik leiab soodsama pakkumise, võib ta pileti osta ise. 
 
(i) Eesti esindaja 2016. aasta Cruftsi näituse raames toimuval juuniorhändlerite võistlusel. 
 
Ettepanek: saata Eesti esindajana 12.03.2016 Birminghamis (UK) „Crufts 2016“ näituse raames 

toimuvale juuniorhändlerite võistlusele Anabel Leedu. Kompenseerida A. Leedu ja tema 
saatja sõidu- ja majutuskulud (11.-13.03.2016). Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus 06.-07.02.2016 Zaragoza (Hispaania) toimuvale FCI agilitykomisjoni 
esindaja lähetamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähetada EKL esindajana 06.-07.02.2016 Zaragoza 

(Hispaania) toimuvale FCI agilitykomisjoni Piret Reinsalu. Kompenseerida lähetuskulud kuni 
595 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-KKK taotlus 26.-28.02.2016 Craiovos (Rumeenia) toimuvale FCI päästekoerte komisjoni 
esindaja lähetamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähetada EKL esindajana 26.-28.02.2016 Craiovos 

(Rumeenia) toimuvale FCI päästekoerte komisjoni Monika Rusing. Kompenseerida 
lähetuskulud kuni 745 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL-KKK taotlus 04.-06.03.2016 Nova Goricas (Sloveenia) toimuvale FCI töökoerte 
komisjoni esindaja lähetamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähetada EKL esindajana 04.-06.03.2016 Nova 

Goricas (Sloveenia) toimuvale FCI töökoerte komisjoni Aivo Oblikas. Kompenseerida 
lähetuskulud kuni 890 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(v) EKL-KKK taotlus FCI 2016. aasta IPO-FH Eesti meeskonna kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada FCI IPO-FH 2016. aasta MM-i Eesti meeskond koosseisus Aarne Väli 

koeraga EST-04024/09 ning Greta Rüütel koeraga EST-03065/11. Kompenseerida kulud 
lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 4.3., 07.05.2015 (protokoll nr 5). Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Saata Eesti esindajana 12.03.2016 Birminghamis (UK) „Crufts 2016“ näituse raames toimuvale 

juuniorhändlerite võistlusele Anabel Leedu. Kompenseerida A. Leedu ja tema saatja sõidu- ja 
majutuskulud (11.-13.03.2016). Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide 
alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

5.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähetada EKL esindajana 06.-07.02.2016 Zaragoza 
(Hispaania) toimuvale FCI agilitykomisjoni Piret Reinsalu. Kompenseerida lähetuskulud kuni 
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595 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

5.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähetada EKL esindajana 26.-28.02.2016 Craiovos 
(Rumeenia) toimuvale FCI päästekoerte komisjoni Monika Rusing. Kompenseerida lähetuskulud 
kuni 745 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel 
pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

5.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähetada EKL esindajana 04.-06.03.2016 Nova Goricas 
(Sloveenia) toimuvale FCI töökoerte komisjoni Aivo Oblikas. Kompenseerida lähetuskulud kuni 
890 EUR ulatuses. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

5.5. Kinnitada FCI IPO-FH 2016. aasta MM-i Eesti meeskond koosseisus Aarne Väli koeraga EST-
04024/09 ning Greta Rüütel koeraga EST-03065/11. Kompenseerida kulud lähtuvalt EKL 
juhatuse otsusest nr 4.3., 07.05.2015 (protokoll nr 5). Kompensatsioon makstakse välja 
originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
6. EKL büroo töö korraldamisest.  
 
(i) EKL registripidaja. 
 
Toimus arutelu olukorra üle. EKL juhatus asus seisukohale, et EKL registripidaja haiguslehel 
viibmise ajaks tuleb tööle võtta asendustöötaja. 
 
(ii) EKL büroo 2016. aasta puhkustegraafik. 
 
Ettepanek: lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele 27.06.-10.07.2016 ning 23.12.2016-08.01.2017.  
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu 2 0 
 
(iii) Tööinspektsiooni visiit 21.01.2016. 
 
Ettepanek: volitada EKL büroo juhatajat Ene Kaupsi esitama 21.01.2016 toimuva tööinspektori 

visiidi ajal soovitud dokumente ning andma järelvalve teostamise käigus vajalikke selgitusi. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL raamatupidamise sise-eeskiri. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL raamatupidamise sise-eeskiri (lisa 1). Rakendada uus sise-eeskiri 

raamatupidamises alates 01. jaanuarist 2016. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(v) Lõppenud liikmelisusega isikute EKL-ist väljaarvamine. 
 
Ettepanek: EKL bürool esitada kvartali lõpus isikute nimekiri, kelle EKL liikmelisus on vastava 

kvartali jooksul lõppenud. 
Hääletamine: poolt – 7 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vi) Ajavahemikus 03.12.2015-14.01.2016 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 03.12.2015-.14.01.2016 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vii) DHS. 
 
EKL DHS konkursile laekus kaks pakkumist, millest sobivaks osutus WebWare pakkumine.  
 
(viii) EKL koduleht. 
 
EKL kodulehe kloonis õnnestus uuendada kõik pluginad ning seega saab asuda lehe uuendamise 
juurde.  
 
(ix) Soome Kennelliidu büroo külaskäik. 
 
Soome Kennelliidu esindajad tulevad EKL bürood külastama 15.01.2016. Arutatakse 
registriprogrammiga ning andmete käsitlemisega seotud teemasid. EKL juhatuse poolt osaleb 
kohtumisel Astrid Lundava. 
 
(x) Baltic Gala Show „Champion of Champions“ auhinnad. 
 
Ettepanek: võimaldada Baltic Gala Show „Champion of Champions 2016“ alljärgneva tulemuse 

saanud koerad registreerida tasuta EKL poolt 2016. aastal korraldatavatele näitustele: (i) 
finaalis II koha saanud koer; (ii) kõrgeima koha saavutanud Eesti koer. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele 27.06.-10.07.2016 ning 23.12.2016-08.01.2017.  
6.2. Volitada EKL büroo juhatajat Ene Kaupsi esitama 21.01.2016 toimuva tööinspektori visiidi 

ajal soovitud dokumente ning andma järelvalve teostamise käigus vajalikke selgitusi. 
6.3. Kinnitada EKL raamatupidamise sise-eeskiri (lisa 1). Rakendada uus sise-eeskiri 

raamatupidamises alates 01. jaanuarist 2016. 
6.4. EKL bürool esitada kvartali lõpus isikute nimekiri, kelle EKL liikmelisus on vastava kvartali 

jooksul lõppenud. 
6.5. Rahuldada ajavahemikus 03.12.2015-.14.01.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 2). 
6.6. Võimaldada Baltic Gala Show „Champion of Champions 2016“ alljärgneva tulemuse saanud 

koerad registreerida tasuta EKL poolt 2016. aastal korraldatavatele näitustele: (i) finaalis II koha 
saanud koer; (ii) kõrgeima koha saavutanud Eesti koer. 

 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
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(i) EKL-KKK taotlus katsekohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL SK kohtunikeks Katrin Lassmann ja 

Anne Tammiksalu. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Tiia 

Pihlik, Pilvi Jõemägi, Liis Koger, Kertu Nõmm ja Maie Kiiver. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike pädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Kristin Kerem – kääbuspinšer (185), nefwfoundlandi koer (50); (ii) 
Dina Korna – austraalia karjakoer (287); hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer 
tornjak (355), inglise mastif (264), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi 
(346), karsti lambakoer (278), mallorca dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif 
(92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila (340), shar pei (309), tosa (260), uruguai 
cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58); ariége'i linnukoer (177), auvergne'i 
linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer 
(90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer 
(165), itaalia linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer 
(102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), 
portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline 
linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), puudelpointer 
(216), saint-germaini linnukoer (115), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), saksa 
pikakarvaline linnukoer (117) , slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi 
karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari 
lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99); (iii) 
Astrid Lundava – puudel (172) kõik suurused ja värvused; shih tzu (208); (iv) Aire-Piret 
Pärn – austraalia karjakoer (287), bostoni terjer (140); (v) Helen Tonkson-Koit – airedale`i 
terjer (7), welsh`i terjer (78); (vi) Jelena Kruus – FCI VIII rühma kohtunik; (vii) Linda 
Jürgens – FCI X rühma kohtunik. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL SK kohtunikeks Katrin Lassmann ja Anne 

Tammiksalu. 
7.2. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Tiia Pihlik, 

Pilvi Jõemägi, Liis Koger, Kertu Nõmm ja Maie Kiiver. 
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7.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate EKL välimikukohtunike 
hindamispädevused:  
7.3.1. Kristin Kerem – kääbuspinšer (185), nefwfoundlandi koer (50);  
7.3.2. Dina Korna – austraalia karjakoer (287); hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak 

(355), inglise mastif (264), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), 
karsti lambakoer (278), mallorca dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), 
rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila (340), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron 
(353), suur šveitsi alpi karjakoer (58); ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), 
bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i 
linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia 
linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie 
sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), portugali 
linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline linnukoer 
(107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), puudelpointer (216), 
saint-germaini linnukoer (115), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), saksa pikakarvaline 
linnukoer (117) , slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer 
(245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-
taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99);  

7.3.3. Astrid Lundava – puudel (172) kõik suurused ja värvused; shih tzu (208);  
7.3.4. Aire-Piret Pärn – austraalia karjakoer (287), bostoni terjer (140);  
7.3.5. Helen Tonkson-Koit – airedale`i terjer (7), welsh`i terjer (78);  
7.3.6. Jelena Kruus – FCI VIII rühma kohtunik;  
7.3.7. Linda Jürgens – FCI X rühma kohtunik. 

 
8. EKL tõuraamatumääruse täiendamine. 
 
Seoses peagi avatava võimalusega registreerida pesakondi EKL online kaudu, tuleb üle vaadata 
pesakonna registreerimiseks vajalike dokumentide nimekiri. Edaspidi peaks valdav osa pesakondi 
bürooni jõudma läbi online, seega tuleks määratleda dokumendid, mis on vajalikud online kaudu 
pesakonna registreerimiseks. Seejärel lisada nimekirja dokumendid, mis on paberkandjal 
registreerimisavalduse esitamisel kohustuslikud. Samuti peaks TRM-i minema klausel, et EKL 
bürool on õigus igal ajal lisadokumentide esitamist nõuda. Teema käsitlemist jätkatakse EKL 
juhatuse järgmisel töökoosolekul. 
 
9. EKL kasvatajakoolituse programm ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendi 
täiendamine. 
 
Ettepanek: korraldada EKL kasvatajakoolituse teemaline ümarlaud 14.02.2016 algusega kell 12.00 

EKL saalis. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada 2016. aastal EKL poolt korraldatava EKL kasvatajakoolituse kursusel 

osalemise tasuks 125 EUR, soodushind EKL liikmele 100 EUR. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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9.1. Korraldada EKL kasvatajakoolituse teemaline ümarlaud 14.02.2016 algusega kell 12.00 EKL 
saalis. 

9.2. Kinnitada 2016. aastal EKL poolt korraldatava EKL kasvatajakoolituse kursusel osalemise 
tasuks 125 EUR, soodushind EKL liikmele 100 EUR. 

 
10. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) pöördumine seoses Reet Kausi poolt müüdavate koertega. 
 
VTA poolt saadetud info kohaselt vahendab R. Kaus müügiks Venemaalt pärit RKF-i siseriiklike 
registreerimistunnistustega koeri. R. Kaus ei ole EKL liige ning nimetatud koerad ei ole EKL-is 
registreeritud. 
 
Ettepanek: teavitada Veterinaar- ja Toiduametit, et EKL on probleemist teadlik, kuid kõnealune isik 

ei ole EKL  liige. Kuna dokumendid, mille koopiad EKL-ile edastati, on väljastatud RKF-i 
poolt, ei saa EKL hinnata nende autentsust. EKL poolt soovitatav tõukoerte ostu-müügi 
blankett on kõigile avalikult kättesaadav EKL kodulehel. Eelnevast tulenevalt puudub EKL-il 
võimalus kontrollida, kes seda koerte müümisel kasutab. Kuna Eesti Vabariigis on 
loomapidamisnõuete täitmise kontrollimine Veterinaar- ja Toiduameti pädevuses, tervitab 
EKL mõtet saata VTA esindaja kohapeale olukorraga tutvuma ning omapoolset hinnangut 
andma. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Teavitada Veterinaar- ja Toiduametit, et EKL on probleemist teadlik, kuid kõnealune isik ei 

ole EKL  liige. Kuna dokumendid, mille koopiad EKL-ile edastati, on väljastatud RKF-i poolt, ei 
saa EKL hinnata nende autentsust. EKL poolt soovitatav tõukoerte ostu-müügi blankett on 
kõigile avalikult kättesaadav EKL kodulehel. Eelnevast tulenevalt puudub EKL-il võimalus 
kontrollida, kes seda koerte müümisel kasutab. Kuna Eesti Vabariigis on loomapidamisnõuete 
täitmise kontrollimine Veterinaar- ja Toiduameti pädevuses, tervitab EKL mõtet saata VTA 
esindaja kohapeale olukorraga tutvuma ning omapoolset hinnangut andma. 

 
11. Pärnu PKK taotlus EKL kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Pärnu PKK taotlus ning lubada korraldada EKL kasvatajakoolitus Pärnus 

veebruar-aprill 2016. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Pärnu PKK taotlus ning lubada korraldada EKL kasvatajakoolitus Pärnus 

veebruar-aprill 2016. 
 
12. Heleni Mäe ja Marika Rindemaa pöördumine. 
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EKL on palunud avalduse kohta juriidilise seisukoha. Avalduse käsitlemist jätkatakse peale 
seisukoha laekumist EKL juhatuse veebruarikuisel koosolekul. 
 
13. Eesti Jahikoerte TÜ pöördumised seoses tehistingimustes tehtavate katsete 
katseväljakutega ning jahikoerapassidega. 
 
Ettepanek: saata Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile EKL poolsed kirjad, millega 

toetatakse tehistingimustes jahikatsete korraldamise taaslubamist ning Eesti Jahikoerte TÜ 
ainuõigust jahipasside väljastamiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Saata Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile EKL poolsed kirjad, millega toetatakse 

tehistingimustes jahikatsete korraldamise taaslubamist ning Eesti Jahikoerte TÜ ainuõigust 
jahipasside väljastamiseks. 

 
14. TAKO pöördumine seoses FCI SK eeskirjade tõlkega. 
 
Ettepanek: asuda seisukohale, et FCI normdokumendid kehtivad Eestis FCI poolt määratud 

kehtimahakkamishetkest ning kehtivus ei sõltu eeskirja eestikeelse tõlke olemasolust. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Asuda seisukohale, et FCI normdokumendid kehtivad Eestis FCI poolt määratud 

kehtimahakkamishetkest ning kehtivus ei sõltu eeskirja eestikeelse tõlke olemasolust. 
 
15. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Narva KKS taotlus ja lubada tal korraldada Narvas 25.-26.03.2017 

alljärgnev(ad) näitus(ed): 
- kaks rahvusvahelist näitust (kummalgi päeval kõik tõud):  

poolt – 2 
- üks rahvusvaheline näitus ja üks kõikide tõugude näitus:  

poolt 4 
- kaks kõikide tõugude näitust (kummalgi päeval kõik tõud):  

poolt – 1 
- üks rahvusvaheline näitus (25. või 26.03.2017):   

poolt – 4  
 
Ettepanek: rahuldada Narva KKS taotlus ja lubada tal korraldada Narvas 25.-26.03.2017 

alljärgnev näitus: 
- Üks rahvusvaheline näitus ja üks kõikide tõugude näitus 

poolt – 3  
- Üks rahvusvaheline näitus 25.-26.03.2017 
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poolt – 4 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: (i) 14.-15.01.2017 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: 
Koerteklubi Articus; registreerimine algab 01.09.2016); (ii) 03.06.2017 retriiverite 
erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ; registreerimine algab 
veebruaris 2017); (iii) 10.06.2017 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-
Harju Koertekasvatajate Klubi; registreerimine algab 01.01.2017); (iv) 15.-16.07.2017 
saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Koerteklubi Articus; registreerimine 
algab 01.02.2017). 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: (i) 11.02.2017 VIII ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete 
retriiverite TÜ; registreerimine algab septembris 2016); (ii) 11.02.2017 kuldsete retriiverite 
erinäitus VIII ja IX rühma näituse raames, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete retriiverite 
TÜ; registreerimine algab septembris 2016). 

Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 1 
   Erapooletu – 2 
 
Otsustati: 
15.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: 
15.1.1. 14.-15.01.2017 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Koerteklubi Articus; 

registreerimine algab 01.09.2016);  
15.1.2. 11.02.2017 VIII ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete retriiverite TÜ; 

registreerimine algab septembris 2016);  
15.1.3. 11.02.2017 kuldsete retriiverite erinäitus VIII ja IX rühma näituse raames, Tallinn 

(korraldaja: Eesti Kuldsete retriiverite TÜ; registreerimine algab septembris 2016). 
15.1.4. 25.-26.03.2017 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS; registreerimine 

algab 15.11.2016). 
15.1.5.  03.06.2017 retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ; 

registreerimine algab veebruaris 2017);  
15.1.6. 10.06.2017 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-Harju Koertekasvatajate 

Klubi; registreerimine algab 01.01.2017);  
15.1.7. 15.-16.07.2017 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Koerteklubi Articus; 

registreerimine algab 01.02.2017). 
 
16. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada ametliku retriiverite 

tõukatse (saagiga) toimumiskuupäevaks 28.05.2016. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
16.1. Rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada ametliku retriiverite tõukatse 

(saagiga) toimumiskuupäevaks 28.05.2016. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


