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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

 
Tallinn          15.01.2015 nr 1 
 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 20.15. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis 

Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Olga Batassova, Julia Jakovleva, Tatiana Karaulova, Helle Kärdi, Marko 

Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Natalia Litvinova, Maris Luberg 
(EKL-KKK), Merike Moldau, Irina Nikonkova, Tatjana Rogovskaja, Helen 
Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku juhataja). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 15.01.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL büroo töö korraldamisest. 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3. Tatjana Karaulova avaldus. 
4. Ljudmila Molokova avaldus. 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
7. Eesti Nova Scotia Retriiverite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
8. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
9. Eesti Takside TÜ taotlu Takside Maailmaorganisatsiooni (WUT) koosolekul osalemise 

kulude katmiseks. 
10. Hille Jõesaare avaldus eriloa saamiseks lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.4. 
11. Lada Mehikase avaldus aretuseriloa saamiseks austraalia karjakoera EST-04132/11 

paaritamiseks austraalia karjakoeraga EST-00044/05. 
12. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
13. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 
14. EKL näituste eeskiri ja EKL näitusetaotluste menetlemise kord. 
15. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri. 
16. Rauno Kivistiku avaldus aretuseriloa saamiseks lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.4. 
17. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
 
A. EKL juhatuse 15.01.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 15.01.2015 koosoleku päevakorda punkt „Rauno Kivistiku 

avaldus aretuseriloa saamiseks lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.4.“ 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 15.01.2015 koosoleku päevakorda punkt „Rauno Kivistiku avaldus 

aretuseriloa saamiseks lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.4.“ 
 
1. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) Olga ja Juri Batassovi pöördumine. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis Kuldne Talisman 26.09.2014 sündinud lühikarvalise taksi 

pesakond (isa: EST-01344/07, ema: EST-03819/09) ning 28.10.2014 sündinud 
pikakarvalise taksi pesakond (isa: RKF29999696, ema: EST-03027/11) lähtuvalt EKL 
teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse kahekordse rikkumise kohta, Kohustada kasvatajaid aasta jooksul 
läbima EKL kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Julia Jakovleva ja Irina Nikonkova pöördumine. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis From Redteckel Story 19.09.2014 sündinud siledakarvalise 

kääbustaksi (isa: DHM-14-0002082-ROK, ema: RKF3460751) pesakond lähtuvalt EKL 
teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvatajate isikukaartidele märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajaid aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(i) EKL büroo juhataja. 
 
Astrid Lundava teavitas EKL juhatust, et kuna komisjoni poolt välja valitud uus büroo juhataja 
loobus tööle asumisest, siis on käimas büroo juhi leidmiseks jätkukonkurss. 
 
(ii) EKL ruume koristav firma. 
 
Astrid Lundava teavitas EKL juhatust, et alates 19.01.2015 koristab EKL ruume uus 
koristusfirma Augello, mis tegi seni kasutatud koristusfirmaga võrreldes oluliselt soodsama 
pakkumise. 
 
(iii) EKL diplomi põhi. 
 
Väljatöötamisel on EKL diplomi blankett (tekstita). 
  
(iv) EKL kohtunikukutse blankett. 
 
Välja on töötatud uus EKL kohtuniku kutsumise blankett, mis ootab hetkel EKL-VKK 
heakskiitu. 
 



EKL juhatuse protokoll nr 1, 15.01.2015 

3 
 

(v) EKL registrisse kantavate tiitlite tähised. 
 
Ettepanek: hakata edaspidi kasutadma EKL registris tiitlite märgistamisel ISO 3166 

kolmetähelisi maade lühendeid. 
Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 1  
 
(vi) Gerly Mägi taotlus eesti hagija tõugu võtmiseks. 
 
Ettepanek: moodustada Gerly Mägi esitatud eesti hagija tõuguvõtmise avalduse menetlemiseks 

komisjon, mille juhiks on Maret Kärdi. Edastada avaldus komisjonile. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Registreerida kennelis Kuldne Talisman 26.09.2014 sündinud lühikarvalise taksi pesakond 

(isa: EST-01344/07, ema: EST-03819/09) ning 28.10.2014 sündinud pikakarvalise taksi 
pesakond (isa: RKF29999696, ema: EST-03027/11) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja 
koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse kahekordse 
rikkumise kohta, Kohustada kasvatajaid aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 

1.2. Registreerida kennelis From Redteckel Story 19.09.2014 sündinud siledakarvalise 
kääbustaksi (isa: DHM-14-0002082-ROK, ema: RKF3460751) pesakond lähtuvalt EKL 
teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvatajate isikukaartidele märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajaid aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

1.3. Hakata edaspidi kasutadma EKL registris tiitlite märgistamisel ISO 3166 kolmetähelisi 
maade lühendeid. 

1.4. Moodustada Gerly Mägi esitatud eesti hagija tõuguvõtmise avalduse menetlemiseks 
komisjon, mille juhiks on Maret Kärdi. Edastada avaldus komisjonile. 

 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL koduleht. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate kohtumisest EKL kodulehe arendajaga WSI-ga, kus arutati 
kodulehega seonduvaid probleeme (aeglus, dokumentide mitmekordne dubleeritus kodulehel 
jm) ning arendusplaane. Lähiajal lisandub ajakirja „Koer“ online lugemise moodul ning luuakse 
uudisvoog, millega igaüks kodulehel ühineda saab. Samuti pakkus WSI võimalust korraldada 
EKL kodulehe moderaatoritele koolitus. 
 
Toimus arutelu EKL kodulehega seonduvate probleemide üle (m-rakenduse kasutamine 
ebamugav, kodulehe struktuur keeruline ning vajalik info raskesti leitav). 
 
EKL juhatus nentis, et lehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks oleks vaja, et inimesed esitaksid 
konkreetseid muudatusettepanekuid. 
 
(ii) EKL esindajate saatmine Soome Kennelliitu 22.01.2015. 
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Ettepanek: lähetada EKL esindajatena 22.01.2015 Espoos (Soome) toimuvale EKL ja SKL 

kohtumisele Lea Aljas, Maret Kärdi, Kaido Kärner, Marko Lepasaar, Elo Lindi, Astrid 
Lundava, Helen Tonkson-Koit. Kompenseerida sõidu- ja toitlustuskulud. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) Inga Siili taotlus 06.-09.02.2015 Luksemburis toimuva FCI näitusekoosolekul osalemise 
kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Inga Siili taotlus ning kompenseerida 06.-09.02.2015 Luksemburgis 

toimuval FCI välimikukohtunike komisjonil osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud. 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL esindajad 24.01.2015 Riias (Läti) toimuval LKF-i juubeliüritusel. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajatena 24.01.2015 Riias (Läti) toimuvale LKF-i 

juubeliüritusele Maret Kärdi ja Helen Tonkson-Koit. Kompenseerida sõidukulud ning 
maksta päevarahad.  

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(v) EKL kasvatajakoolitus. 
 
Ettepanek: kinnitada veebruaris-märtsis 2015 korraldatava EKL kasvatajakoolituse hinnad: 50 

EUR, soodushind EKL liikmele 25 EUR. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
 
(vi) Liivika Pärg’i taotlus 05.-06.02.2015 Bolognas (Itaalia) toimuval FCI agilitykomisjoni 
koosolekul osalemise kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Liivika Pärg’i taotlus ning kompenseerida 05.-06.02.2015 Bolognas 

(Itaalia) toimuval FCI agilitykomisjoni koosolekul osalemise sõidu- ja majutuskulud 
kogusummas kuni 770 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  
(vii) Prantsusmaa tudengite visiit EKL-i 30.01.-07.02.2015. 
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Eestit on külastamas koerte koolitamise- ja hooldamise kooli tudengid Prantsusmaalt, kes 
sooviksid tutvuda Eesti hooldussalongide ja koertekoolidega. EKL on edastanud neile info 
võimalike sobilike salongide ning koertekoolide kohta.  

 (ix) Benno Sild’i ettepanek ajaloomaterjalide kogumiseks. 
 
Nenditi, et EKL peaks hakkama senisest aktiivsemalt tegelema oma ajaloo jäädvustamisega. 
Olemasolevad materjalid tuleks koondada ning digitaliseerida ja seejärel „pilve“ tõsta. Samuti 
peaks tulevikus leidma mingi pinna, kus saaks ajaloomaterjale presenteerida.  
 
Astrid Lundava lepib B. Sild’iga kokku aja tema käes olevate ajaloomaterjalide ülevaatamiseks. 
 
(x) EKL esindaja 22.01.2015 toimuval Eesti Jahikoerte TÜ koosolekul. 
 
Ettepanek: saata EKL esindajatena 22.01.2015 toimuvale Eesti Jahikoerte Seltsi koosolekule 

Viljar Krohv ning EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma kontaktisik Helle 
Kärdi-Paabo. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(xii) Kohtla-Järve PKK taotlus EKL liikmeskonnast väljaarvamiseks. 
 
Ettepanek: seoses tegevuse lõpetamisega kustutada Kohtla-Järve PKK (reg-kood: 80054636) 

EKL liikmete nimekirjast. Pakkuda ühingule võimalus anda EKL-ile säilitamiseks üle 
Eesti koerandusajalugu puudutavad materjalid. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
 (xi) EKL-KKK taotlus FCI 2015. aasta agility MM-i Eesti Meeskonna kapteni kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2015. aasta agility MM-i Eesti 

meeskonna kapteniks Kairi Raamat. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(xiii) EKL põhikiri. 
 
Ettepanek: edastada 16.09.2014 toimunud EKL üldkoosolekul arutluse all olnud EKL uue 

põhikirja projekt EKL volinike normdokumentide väljatöötamise töörühmale. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(x) ajavahemikus 04.12.2014-15.01.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
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Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 04.12.2014-15.01.2015 laekunud EKL liikmeks astumise 
avaldused. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Lähetada EKL esindajatena 22.01.2015 Espoos (Soome) toimuvale EKL ja SKL 

kohtumisele Lea Aljas, Maret Kärdi, Kaido Kärner, Marko Lepasaar, Elo Lindi, Astrid 
Lundava, Helen Tonkson-Koit. Kompenseerida sõidu- ja toitlustuskulud. 

2.2. Rahuldada Inga Siili taotlus ning kompenseerida 06.-09.02.2015 Luksemburgis toimuval 
FCI välimikukohtunike komisjonil osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud. 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

2.3. Lähetada EKL esindajatena 24.01.2015 Riias (Läti) toimuvale LKF-i juubeliüritusele Maret 
Kärdi ja Helen Tonkson-Koit. Kompenseerida sõidukulud ning maksta päevarahad.  

2.4. Kinnitada veebruaris-märtsis 2015 korraldatava EKL kasvatajakoolituse hinnad: 50 EUR, 
soodushind EKL liikmele 25 EUR. 

2.5. Rahuldada Liivika Pärg’i taotlus ning kompenseerida 05.-06.02.2015 Bolognas (Itaalia) 
toimuval FCI agilitykomisjoni koosolekul osalemise sõidu- ja majutuskulud kogusummas 
kuni 770 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

2.6. Saata EKL esindajatena 22.01.2015 toimuvale Eesti Jahikoerte Seltsi koosolekule Viljar 
Krohv ning EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma kontaktisik Helle Kärdi-
Paabo. 

2.7. Seoses tegevuse lõpetamisega kustutada Kohtla-Järve PKK (reg-kood: 80054636) EKL 
liikmete nimekirjast. Pakkuda ühingule võimalus anda EKL-ile säilitamiseks üle Eesti 
koerandusajalugu puudutavad materjalid. 

2.8. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2015. aasta agility MM-i Eesti 
meeskonna kapteniks Kairi Raamat. 

2.9. Edastada 16.09.2014 toimunud EKL üldkoosolekul arutluse all olnud EKL uue põhikirja 
projekt EKL volinike normdokumentide väljatöötamise töörühmale. 

2.10. Rahuldada ajavahemikus 04.12.2014-15.01.2015 laekunud EKL liikmeks astumise 
avaldused. 

 
3. Tatjana Karaulova avaldus. 
 
Teema käsitlemine kuulutati kinniseks. 
 
4. Ljudmila Molokova avaldus. 
 
Teema käsitlemine kuulutati kinniseks. 
 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
Marko Lepasaar andis ülevaate rahvusvaheliste näituste „Tallinna Võitja 2015“ ning „Eesti 
Võitja 2015“ ettevalmistustest. 
 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
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(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Kalvo Kriisk – bretooni liivakarva basset (36), bretooni 
liivakarva grifoon (66), gascogne`i sinine basset (35), normandia arteesia basset (34), 
vendeen`i suur basset-grifoon (33), vendeen`i väike basset-grifoon (67), vendeen`i suur 
grifoon (282), FCI VIII rühma rühmakohtunik; (ii) Helina Simberg - hall norra 
põrdakoer (242), jämtlandi koer (42),  karjala karukoer (48); must norra põrdakoer 
(268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), mehhiko 
karvutu koer (234) kõik suurused, peruu karvutu koer (310) kõik suurused, vaaraokoer 
(248), etna cirneco (199), ibiza podengo (89) mõlemad karvatüübid, kanaari podenco 
(329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
6.1.1. Kalvo Kriisk – bretooni liivakarva basset (36), bretooni liivakarva grifoon (66), 

gascogne`i sinine basset (35), normandia arteesia basset (34), vendeen`i suur basset-
grifoon (33), vendeen`i väike basset-grifoon (67), vendeen`i suur grifoon (282), FCI VIII 
rühma rühmakohtunik;  

6.1.2. Helina Simberg - hall norra põrdakoer (242), jämtlandi koer (42),  karjala karukoer 
(48); must norra põrdakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome 
püstkõrv (49), mehhiko karvutu koer (234) kõik suurused, peruu karvutu koer (310) kõik 
suurused, vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengo (89) mõlemad karvatüübid, 
kanaari podenco (329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid. 

 
7. Eesti Nova Scotia Retriiverite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Nova Scotia Retriiverite TÜ (reg-kood: 80365968; aadress: 

Hallika, Tagametsa küla, Saue vald, 76409 Harju mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada Eesti Nova Scotia Retriiverite TÜ (reg-kood: 80365968; aadress: Hallika, 

Tagametsa küla, Saue vald, 76409 Harju mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
8. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) Pärnu PKK pöördumine seoses näitusele registreerimise tasude maksmata jätmisega. 
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Ettepanek: seoses näitusele registreerimise tasude õigeaegse mittetasumisega kehtestada 
Marika Männile ning tema koertele EKL kalenderplaani kantud näitustel osalemise keeld 
01.02.2015-31.01.2016. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Seoses näitusele registreerimise tasude õigeaegse mittetasumisega kehtestada Marika 

Männile ning tema koertele EKL kalenderplaani kantud näitustel osalemise keeld 
01.02.2015-31.01.2016. 

 
9. Eesti Takside TÜ taotlu Takside Maailmaorganisatsiooni WUT koosolekul osalemise 
kulude katmiseks. 
 
Nenditi, et  
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Takside TÜ taotlust WUT koosolekul osalemise kulude 

kompenseerimiseks, kuna antud koosolek ei ole otseselt seotud EKL/FCI-ga. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Mitte rahuldada Eesti Takside TÜ taotlust WUT koosolekul osalemise kulude 

kompenseerimiseks, kuna antud koosolek ei ole otseselt seotud EKL/FCI-ga. 
 
10. Hille Jõesaare avaldus eriloa saamiseks lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.4. 
 
Toimus arutelu. Samale kasvatajale taolist eriluba võimaldatud juba mitmel varasemal aastal. 
Lähtuvalt EKL TRM p-st 8 saab anda igale emasele koerale aretuseriloa vaid kord tema elu 
jooksul. Iga eriloa jaoks tuleb teha konkreetne avaldus, milles näidatakse ära koer, kellele 
eriluba taotletakse. „Üldise nimekirja alusel“ eriluba taotleda ei saa.  

 
Ettepanek: Hille Jõesaare avaldust mitte rahuldada, kuna see ei ole kooskõlas EKL 

tõuraamatumääruse p-ga 8. Kuna varasemate analoogsete taotluste põhjal näib antud 
kenneli aretustegevus toimuvat suures osas Soomes, siis teha kasvatajale ettepanek viia 
kennelnimi üle Soome Kennelliitu. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Hille Jõesaare avaldust mitte rahuldada, kuna see ei ole kooskõlas EKL 

tõuraamatumääruse p-ga 8. Kuna varasemate analoogsete taotluste põhjal näib antud kenneli 
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aretustegevus toimuvat suures osas Soomes, siis teha kasvatajale ettepanek viia kennelnimi 
üle Soome Kennelliitu. 

 
11. Lada Mehikase avaldus aretuseriloa saamiseks austraalia karjakoera EST-04132/11 
paaritamiseks austraalia karjakoeraga EST-00044/05. 
 
EKL teadusnõukogu on eriloa andmise heaks kiitnud. 
 
Ettepanek: rahuldada Lada Mehikase taotlus ning anda aretuseriluba austraalia karjakoera 

EST-04132/11 paaritamiseks austraalia karjakoeraga EST-00044/05. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Lada Mehikase taotlus ning anda aretuseriluba austraalia karjakoera EST-

04132/11 paaritamiseks austraalia karjakoeraga EST-00044/05. 
 
12. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i)  Eesti Terjeriühingu taotlus 14.02.2015 toimuva terjerite erinäituse toimumiskoha 
muutmiseks. 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et tulevikus ei saa kinnitada terjerite erinäitusi rahvusvaheliste/kõikide 
tõugude näitustega samale nädalavahetusele, kui rahvusvahelisel/kõikide tõugude näitusel 
toimub rühmade 2 ja 3 hindamine erinevatel päevadel. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Terjeriühingu taotlus ning kinnitada 14.02.2015 korraldatava 

terjerite erinäituse uueks toimumiskohaks Harju mk (varasema Tallinna asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
(ii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 

alljärgnevad näitused:  
(i) 16.04.2016 puudlite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ, registreerimine algab 
01.12.2015). 
 Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
(ii) 27.03.2016 tiibeti tõugude erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ, registreerimine 
algab 01.09.2015). 
 Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1  
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(iii) EKL rahvusvahelised näitused 2017/2018. 
 
Ettepanek: taotleda FCI-lt alljärgnevate EKL poolt korraldatavate rahvusvaheliste näituste 

kuupäevade kinnitamist: (i) 08.-09.04.2017 Tallinn, (ii) 03.-04.06.2017 Tallinn, (iii) 
19.08.2017 Tallinn, (iv) 20.08.2017 Tallinn, (iv) 14.-15.04.2018 Tallinn, (v) 02.-
03.06.2018 Tallinn, (vi) 18.-19.08.2018 Tallinn. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Eesti Terjeriühingu taotlus ning kinnitada 14.02.2015 korraldatava terjerite 

erinäituse uueks toimumiskohaks Harju mk (varasema Tallinna asemel). 
12.2. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused:  
12.2.1. 16.04.2016 puudlite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ, registreerimine 

algab 01.12.2015); 
12.2.2. 27.03.2016 tiibeti tõugude erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ, 

registreerimine algab 01.09.2015). 
12.3. Taotleda FCI-lt alljärgnevate EKL poolt korraldatavate rahvusvaheliste näituste 

kuupäevade kinnitamist: (i) 08.-09.04.2017 Tallinn, (ii) 03.-04.06.2017 Tallinn, (iii) 
19.08.2017 Tallinn, (iv) 20.08.2017 Tallinn, (iv) 14.-15.04.2018 Tallinn, (v) 02.-03.06.2018 
Tallinn, (vi) 18.-19.08.2018 Tallinn. 

 
13. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 
 
Toimus arutelu hetkel kasutusel oleva kolme erineva registritähe (E, U ja MA) võimaliku 
ühendamise üle. E/U ja MA tähiste kombineerimine muudab registrinumbrid lohisevaks. 
Eelnevast tulenevalt võiks kaaluda E ja U registrite ühendamist. 
 
14. EKL näituste eeskirja ning EKL näitusetaotluse menetlemise kord (jätkuv käsitlus). 
 
Nenditi, et on ilmnenud probleeme EKL kataloogiprogrammi kantud andmete hilisema 
kontrollimisega, kuna näituse korraldajatel puudub kohustus registreerimisdokumentide 
säilitamiseks. 
 
Ettepanek: lisada EKL näituste eeskirja p 4.1.1. „Näituse korraldaja on kohustatud näituse 

kataloogi kantud info alusdokumente säilitama kuue kuu jooksul pärast näituse 
toimumise kuupäeva ning nõudmisel esitama need EKL büroole kontrollimiseks.“ 
Esitada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Lisada EKL näituste eeskirja p 4.1.1. „Näituse korraldaja on kohustatud näituse kataloogi 

kantud info alusdokumente säilitama kuue kuu jooksul pärast näituse toimumise kuupäeva 
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ning nõudmisel esitama need EKL büroole kontrollimiseks.“ Esitada otsus kinnitamiseks 
EKL volinike koosolekule. 

 
15. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja täiendused. 
 
Ettepanek: muuta EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja p 7.2., pärast 

mida kõlab see alljärgnevalt:“ Õiguse osaleda Eesti Meistrivõistlustel saavad 
kalendriaasta jooksul kindlaks määratud EKL ametlikku näituste kalenderplaani kantud 
rahvusvahelistelt ja kõikide tõugude näitustelt vähemalt 15 punkti kogunud 
juuniorhändlerid. Punkte arvestatakse vanuserühmas saavutatud I-IV koha eest 
alljärgnevalt: I koht – 8 punkti, II koht – 6 punkti, III koht – 4 punkti, IV koht – 2 punkti.“ 
Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
15.1. Muuta EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja p 7.2., pärast mida kõlab 

see alljärgnevalt:“Õiguse osaleda Eesti Meistrivõistlustel saavad kalendriaasta jooksul 
kindlaks määratud EKL ametlikku näituste kalenderplaani kantud rahvusvahelistelt ja 
kõikide tõugude näitustelt vähemalt 15 punkti kogunud juuniorhändlerid. Punkte 
arvestatakse vanuserühmas saavutatud I-IV koha eest alljärgnevalt: I koht – 8 punkti, II koht 
– 6 punkti, III koht – 4 punkti, IV koht – 2 punkti“.  

15.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
16. Rauno Kivistiku avaldus aretuseriloa saamiseks lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse 
p-st 1.4. 
 
Ettepanek: rahuldada Rauno Kivistiku avaldus ning lubada lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse 

p-st 1.4. kanda EKL tõuraamatusse kennelis Corso Dei Amici kevadel 2015 sündiv itaalia 
corso pesakond (ema: EST-03954/12). Pesakonna registreerimise eelduseks on see, et 
pesakonna sünnist ning sündinud kutsikate arvust (sugude kaupa) on EKL bürood 
teavitatud seitsme päeva jooksul alates pesakonna sündimisest. Samuti peab pesakond 
registreerimisavalduse esitamise hetkeks viibima Eesti Vabariigi territooriumil ning 
kasvataja peab võimaldama EKL esindajal need enne pesakonna registreerimist üle 
vaadata. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
16.1. Rahuldada Rauno Kivistiku avaldus ning lubada lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 

1.4. kanda EKL tõuraamatusse kennelis Corso Dei Amici kevadel 2015 sündiv itaalia corso 
pesakond (ema: EST-03954/12). Pesakonna registreerimise eelduseks on see, et pesakonna 
sünnist ning sündinud kutsikate arvust (sugude kaupa) on EKL bürood teavitatud seitsme 
päeva jooksul alates pesakonna sündimisest. Samuti peab pesakond registreerimisavalduse 
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esitamise hetkeks viibima Eesti Vabariigi territooriumil ning kasvataja peab võimaldama 
EKL esindajal need enne pesakonna registreerimist üle vaadata. 

 
17. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) EKL näitusekorraldaja teadlik eksimus andmete sisestamisel. 
 
Jätkata teema arutelu EKL juhatuse märtsikuisel koosolekul. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


