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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Tallinn          09.10.2014 nr 10 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 20.05. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Kristina 

Varik-Kilm. 
Külalised: Kristin Kerem (Eesti Takside TÜ), Helle Kärdi-Paabo, Maret Kärdi (EKL volinike 

koosoleku asejuhataja), Liina Kümnik (Eesti Setterite Klubi), Marko Lepasaar 
(EKL näitusetoimkonna esimees), Kaire Rjadnev-Meristo (Mastifite TÜ), Kadi 
Talving (Eesti Setterite Klubi), Helen Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku 
juhataja), Jelena Vdovina (Eesti Takside TÜ), Kadi Viitmaa (Eesti Jack Russelli 
Terjerite TÜ). 

 

PÄEVAKORD: 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
3. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
4. Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
7. EKL büroo töö korraldamisest. 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
9. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
10. Ida-Virumaa Koerteklubi „Lucky“ taotlus kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
11. Eesti Hurtade Liidu taotlus hurtade maastikujooksuvõistluste 2015. aasta kalenderplaani 

kinnitamiseks EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
1. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

 

(i) EKL büroo juhataja valimise konkurss. 
 
Helen Tonkson-Koit on andnud nõusoleku osalemaks EKL büroo juhataja valimiskomisjoni 
töös. Samas rõhutas ta, et enne konkursi väljakuulutamist tuleb senisest täpsemalt analüüsida, 
milliste oskuste-omaduste inimest otsitakse. 
 
(ii) 27.10.2014 Brnos (Tšehhi) FCI Euroopa Sektsiooni koosolekul osalemine. 
 
Helen Tonkson-Koit teavitas EKL juhatust, et töökohustuste tõttu ta FCI Euroopa Sektsiooni 
koosolekul osaleda ei saa ning volitab täies ulatuses enda eest tegutsema Maret Kärdi. 
 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

(i) Eesti Takside TÜ taotlus EKL juhatuse otsuse nr 4.2, 04.09.2014 (protokoll nr 9) 
ümbervaatamiseks. 
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Jelena Vdovina selgitas, et taotlus esitati suure hilinemisega (tähtaeg: 01.07.2014, avaldus 
esitatud: 19.08.2014) seoses Eesti Takside TÜ juhatuse ühe liikme vahetumise ning sellega 
seotud probleemidega. 
 
Toimus arutelu ühingusisese tööjaotuse ning väikeste liikmesorganisatsioonidele omase 
tööjõuvähesuse üle. Nenditi, et kirjeldatud probleemidega on kimpus väga paljud tõuühingud 
ning probleemid ühingusiseses tööjaotuses ei saa olla aluseks erandite tegemisel. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus ning kanda EKL 2015. aasta näituste 

kalenderplaani 31.05.2015 Tallinnas korraldatav takside erinäitus. 
Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 6 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Tartu Saksa Lambakoerte Klubi „Uran“ taotlus näitusekuupäeva muutmiseks (uus kuupäev 
13.09.2014, varem kinnitatud 13.-14.09.2014). 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse elektrooniline hääletus, millega rahuldati Tartu saksa 

lambakoerte klubi „Uran“ taotlus saksa lambakoerte erinäituse korraldamiseks 
13.09.2014 (varasema 13.-14.09.2014 asemel). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) Mastifite TÜ näitusetaotlused (jätkuv käsitlus). 
 
Kaire Rjadnev-Meristo põhjendas ühingu soovi korraldada ühele tõule (do-khyi (tiibeti mastif)) 
samal päeval kaks sertifikaadiõiguslikku näitust (koertele on ühel päeval näitusel osalemine 
vähem väsitav, kui kahel päeval järjest. Samuti saaks seda käsitleda pilootprojektina 2016. 
aastaks Eestisse kavandatud „Tibet Dog Europa“ näituseks). 
 
EKL juhatus arutas taotlusi ning asus seisukohale, et taolise topeltnäituse kinnitamine ei lähtuks 
koerte heaolust. 
 
Ettepanek: rahuldada Mastifite TÜ taotlused ning kanda EKL 2015. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused (korraldaja: Mastifite TÜ): (i) 31.01.2015 do-khyi 
(tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn; (ii) 31.01.2015 tiibeti tõugude erinäitus, Tallinn; (iii) 
31.01.2015. mastifite erinäitus, Tallinn; (iv) 31.01.2015 itaalia corsode erinäitus, Tallinn. 

Hääletamine: poolt – 1 
  Vastu – 5 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Mastifite TÜ taotlused ning kanda EKL 2015. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused (korraldaja: Mastifite TÜ): (i) 31.01.2015 tiibeti 
tõugude erinäitus, Tallinn (registreerimine algab 10.10.2014); (ii) 01.02.2015 mastifite 
erinäitus, Tallinn (registreerimine algab 10.10.2014); (iii) 01.02.2015 do-khyi (tiibeti 
mastif) erinäitus, Tallinn (registreerimine algab 10.10.2014); (iv) 01.02.2015 itaalia 
corsode erinäitus, Tallinn (registreerimine algab 10.10.2014).  
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Otsustati: 
2.1. Mitte rahuldada Eesti Takside TÜ 2015. aasta näitusetaotlust, kuna see oli esitatud 

märkimisväärse hilinemisega. 
2.2. Kinnitada EKL juhatuse elektrooniline hääletus, millega rahuldati Tartu saksa lambakoerte 

klubi „Uran“ taotlus saksa lambakoerte erinäituse korraldamiseks 13.09.2014 (varasema 13.-
14.09.2014 asemel). 

2.3. Rahuldada Mastifite TÜ taotlused ning kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani 
alljärgnevad näitused (korraldaja: Mastifite TÜ): (i) 31.01.2015 tiibeti tõugude erinäitus, 
Tallinn (registreerimine algab 10.10.2014); (ii) 01.02.2015 mastifite erinäitus, Tallinn 
(registreerimine algab 10.10.2014); (iii) 01.02.2015 do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn 
(registreerimine algab 10.10.2014); (iv) 01.02.2015 itaalia corsode erinäitus, Tallinn 
(registreerimine algab 10.10.2014). 

 
3. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 

 

3.1. Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus jack russelli terjerite aretuserinõuete täiendamiseks. 
 
EKL teadusnõukogu on muudatuse heaks kiitnud.  

EKL juhatuse liikmed tõstatasid küsimuse, kuidas reaalselt lähisugulaste tulemuste 
kontrollimine välja näeb (kasvatajate pädevus (võõrkeelsete välis)registrite kasutamisel). 
Nenditi, et täiendus on mõeldav vaid juhul, kui tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta 
väljastab Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ enne paaritust.  

TÜ esindaja Kadi Viitmaa teavitas EKL juhatust, et ühingul ei ole EKL juhatuse ettepaneku 
vastu midagi ning Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ aretustoimkond on nõus enne paaritust 
aretuspaari sobilikkust (terviseuuringud) kontrollima. 

Ettepanek: tagastada jack russelli terjerite aretuserinõuete muutmise taotlus avaldajale 
täienduste tegemiseks. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
3.2. Eesti Setterite Klubi avaldus iiri punaste setterite aretuserinõuete kinnitamiseks. 
 
EKL teadusnõukogu ei ole erinõuete taotluse osas veel ühist arvamust kujundanud. 
 
Ettepanek: jätkata Eesti Setterite Klubi avaldust iiri punaste setterite aretuserinõuete 

kinnitamiseks pärast EKL teadusnõukogu seisukoha laekumist. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
3.3. Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus austraalia karjakoerte aretuserinõuete 
kinnitamiseks. 
 
EKL teadusnõukogu pooldab erinõuete kehtestamist esitatud kujul. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus austraalia karjakoertele 
aretuserinõuete kehtestamiseks ning edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Tagastada jack russelli terjerite aretuserinõuete muutmise taotlus avaldajale täienduste 

tegemiseks. 
3.2. Jätkata Eesti Setterite Klubi avaldust iiri punaste setterite aretuserinõuete kinnitamiseks 

pärast EKL teadusnõukogu seisukoha laekumist. 
3.3. Rahuldada Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus austraalia karjakoertele aretuserinõuete 

kehtestamiseks ning edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
4. Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 

EKL juhatus nentis, et ühingu põhikirja kohaselt puudub antud ühingul igasugune seos EKL-i 
või FCI-ga. 
 

Ettepanek: rahuldada Eesti Tiibeti Mastigite Päästeseltsi (reg-kood: 80367335; aadress: Tarna 
6, 10618 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 6 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi taotlust EKL liikmeks astumiseks mitte rahuldada, kuna 

põhikirjaliselt ei ole antud organisatsioon EKL/FCI-ga mitte mingil moel seotud. 
 

5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  

 

(i) 23.08.2014 ja 24.08.2014 Tallinnas korraldatud rahvusvaheliste näituste toimkondade 
tulemustasud. 
 

Ettepanek: eraldada 23.08.2014 ja 24.08.2014 Tallinnas korraldatud rahvusvaheliste näituste 
toimkonna 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) Jõulushow 2015 ja Gala Show 2015 kuupäevad. 
 
Ettepanek: korraldada Jõulushow 12.12.2015 ning Gala Show 13.12.2015. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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(iii) 13.12.2014 toimuva Juuniorhändlerite Eesti 2014. aasta MV vahetustõug. 
 
Ettepanek: kinnitada 13.12.2014 toimuva Juuniorhändlerite Eesti 2014. aasta MV vahetustõuks 

siberi husky. Koerad valib võistluste korraldustoimkond (koordinaator: Viljar Krohv). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL 2015. aasta näituste registreerimistasud. 
 
Toimus arutelu EKL poolt 2015. aastal korraldatavate näituste registreerimistasude üle. Nenditi, 
et teemat peab täpsemalt käsitlema EKL 2015. aasta eelarvet koostamise raames.  
 
Otsustati: 
5.1. Eraldada 23.08.2014 ja 24.08.2014 Tallinnas korraldatud rahvusvaheliste näituste 

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

5.2. Korraldada Jõulushow 12.12.2015 ning Gala Show 13.12.2015. 
5.3. Kinnitada 13.12.2014 toimuva Juuniorhändlerite Eesti 2014. aasta MV vahetustõuks siberi 

husky. Koerad valib võistluste korraldustoimkond (koordinaator: Viljar Krohv). 
 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) portaal Delfi ettepanek rubriigis “Lemmikloom” kommertstekstide avaldamiseks. 
 
Toimus arutelu Delfi ettepaneku üle. Nenditi, et võrreldes eelmise aastaga on muutunud 
hinna/mahu suhe (varasema 1 artikkel/päev asemel lubatud kuni 5 artikli avaldamine kogu kuu 
jooksul). Samuti ei ole EKL-il hetkel ühtki üritust ega kampaaniat, mida Delfi pakutaval pinnal 
reklaamida. Otsustati tänada Delfit pakkumise eest ning informeerida neid, et EKL ei ole 
seekord huvitatud tasuliste kommertstekstide avaldamisest rubriigis „Lemmikloom“. 

(ii) EKL 2015. aasta eelarve. 
 
Toimus arutelu EKL volinike osalemise üle EKL 2015. aasta eelarvekomisjoni töös.  
 
Ettepanek: moodustada EKL 2015. aasta eelarve koostamiseks EKL eelarvekomisjon 

koosseisus Marko Lepasaar, Astrid Lundava ja Tõnis Türk. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL esindajad FCI Euroopa Sektsiooni koosolekul Brnos (Tšehhi) 27.10.2014. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajatena 27.10.2014 Brnos (Tšehhi) toimuvale FCI Euroopa 

Sektsiooni koosolekule Astrid Lundava ja Maret Kärdi. Kompenseerida ajavahemikuks 
25.-28.10.2014 sõidu- ja majutuskulud ning maksta päevarahad. Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava 
artikli esitamist. 
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Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: volitada EKL esindajat hääletama 2018. aastal korraldatava “Euroopa Võitja 

2018” korraldajamaa valimisel Poola kandidatuuri poolt. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) E-resident ja EKL tõuraaamatumäärus. 
 
Toimus arutelu vajaduse üle lisada EKL tõuraamatumäärusesse Eesti e-residentsust puudutav 
punkt (e-resident ei ole resident EKL kasvataja mõistes). Jõuti järeldusele, et antud punkti 
lisamine käesoleval hetkel ei ole vajalik. 
 
(v) EKL juhatuse liikme tasud. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanek kinnitada alljärgnevad juhatuse liikme 

tasud (neto/kuu): (i) juhatuse esimees – 350 EUR, (ii) juhatuse aseesimees – 250 EUR, 
(iii) juhatuse liige – 150 EUR. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vi) ajavahemikus 15.09.-09.10.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 15.09.-09.10.2014 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vii) EKL saali kasutamise kord. 
 
Toimus arutelu EKL saali kasutamise korra üle (“koristuspäevade” sisseseadmine, saali 
reserveerimisel EKL juhtorganitele/allüksustele eelisõiguse andmine jm). Otsustati jätkata 
teema käsitlemist novembris 2014 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
Otsustati: 
6.1. Moodustada EKL 2015. aasta eelarve koostamiseks EKL eelarvekomisjon koosseisus 

Marko Lepasaar, Astrid Lundava ja Tõnis Türk. 
6.2. Lähetada EKL esindajatena 27.10.2014 Brnos (Tšehhi) toimuvale FCI Euroopa Sektsiooni 

koosolekule Astrid Lundava ja Maret Kärdi. Kompenseerida ajavahemikuks 25.-28.10.2014 
sõidu- ja majutuskulud ning maksta päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

6.3. Volitada EKL esindajat hääletama 2018. aastal korraldatava “Euroopa Võitja 2018” 
korraldajamaa valimisel Poola kandidatuuri poolt. 
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6.4. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek kinnitada alljärgnevad juhatuse liikme tasud 
(neto/kuu): (i) juhatuse esimees – 350 EUR, (ii) juhatuse aseesimees – 250 EUR, (iii) 
juhatuse liige – 150 EUR. 

6.5. Rahuldada ajavahemikus 15.09.-09.10.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 
(lisa 1). 

 
7. EKL büroo töö korraldamisest. 

 

(i) EKL teenuste hinnakiri. 
 
Ettepanek: muuta EKL teenuste hinnakirja koodi 1072, pärast mida kõlab see 

alljärgnevalt:“Kiirteenus (3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuaegadel) + 100% 
kogumaksumusest“. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Retriiverite tõukatsete kohtunike stažeerimiskaardid. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus. EKL retriiverite tõukatsete kohtunike 

stažeerimislehed väljastab EKL dokumendihaldur retriiverite tõukatsete kohtunike 
põhikursuse korraldanud organisatsiooni poolt esitatud nimekirja alusel. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL tõuraamatusse kantavate tõugude värvused. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL registrisse kantavate värvuste tabel (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL juubeliaasta üritus. 
 
Ettepanek: korraldada EKL 25. juubeliaasta vastuvõtt 03.01.2015. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) EKL poolt rahvusliku näituse korraldamine aastal 2016. 
 
Toimus arutelu 2016. aasta suvel Saaremaal EKL rahvusliku näituse ning 
koolituspäeva/suvepäeva korraldamise üle, kus hindaksid ainult EKL kohtunikud. 
 
(vi) EKL kasvatajakoolitus. 
 
Alates 01.01.2015 peavad kõik kennelnime taotlejad olema läbinud kasvatajakoolituse. Samas 
võib tekkida olukord, kus inimene tuleb registreerima kolmandat enda kasvatatud pesakonda 
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(alates millest on kennelnime olemasolu kohustuslik) kuid ei ole läbinud EKL 
kasvatajakoolitust ega ole tal ka vabade kohtade puudumisel võimalik seda mõistliku aja 
jooksul läbida. Eelnevast tulenevalt peaks EKL nii suunama EKL piirkondlikke organisatsioone 
kasvatajakoolitusi korraldama (hetkel täiesti “katmata” Lääne-Eesti) kui ka jaanuaris-veebruaris 
2015 korraldama vähemalt ühe EKL kasvatajakoolituse kursuse. 

Ettepanek: korraldada jaanuaris-veebruaris 2015 EKL kasvatajakoolitus (koordinaator: Astrid 
Lundava). Isikutel, kes on EKL tõuraamatumääruse rikkumise tõttu registreerinud 
pesakonna lähtuvalt EKL hinnakirja koodidest 1057-1065, saavad EKL poolt korraldatud 
EKL kasvatajakoolitusel soovi korral osaleda tasuta. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vii) EKL büroo juhataja konkurss. 
 
Toimus arutelu EKL büroo juhataja kandidaadile esitatavate nõudmiste üle. Nenditi, et enne 
konkursi väljakuulutamist tuleks üle vaadata ning vajadusel täpsustada/korrigeerida EKL büroo 
juhataja ametijuhend. 
 
(viii) Eesti Jahikoerte TÜ taotlus jahikatsetulemuste kandmiseks EKL 

registreerimistunnistusele. 
 
Ettepanek: kanda edaspidi EKL registreerimistunnistusele ühekordselt kõigi koolitusalade ja 

katsete ainult kõrgeim olemasolev tulemus. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Muuta EKL teenuste hinnakirja koodi 1072, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Kiirteenus 

(3 tööpäeva jooksul EKL büroo lahtiolekuaegadel) + 100% kogumaksumusest“. 
7.2. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus. EKL retriiverite tõukatsete kohtunike 

stažeerimislehed väljastab EKL dokumendihaldur retriiverite tõukatsete kohtunike 
põhikursuse korraldanud organisatsiooni poolt esitatud nimekirja alusel. 

7.3. Kinnitada EKL registrisse kantavate värvuste tabel (lisa 2). 
7.4. Korraldada EKL 25. juubeliaasta vastuvõtt 03.01.2015. 
7.5. Korraldada jaanuaris-veebruaris 2015 EKL kasvatajakoolitus (koordinaator: Astrid 

Lundava).  
7.6. Isikutel, kes on EKL tõuraamatumääruse rikkumise tõttu registreerinud pesakonna lähtuvalt 

EKL hinnakirja koodidest 1057-1065, saavad EKL poolt korraldatud EKL 
kasvatajakoolitusel soovi korral osaleda tasuta. 

7.7. Kanda edaspidi EKL registreerimistunnistusele ühekordselt kõigi koolitusalade ja katsete 
ainult kõrgeim olemasolev tulemus. 

 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen – bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia 
terjer (341), foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri 
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pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), 
kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer 
(339); (ii) Linda Jürgens – bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), 
foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline 
nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), kerry blue 
terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer (339), hall 
norra põrdakoer (242), jämtlandi koer (42),  karjala karukoer (48); must norra 
põrdakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), 
valge rootsi põdrakoer (000), hälleforsi koer (000), 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; (iii) Kalvo Kriisk – dalmaatsia koer (153), jack russell`i 
terjer (345), siberi husky (270); (iv) Marko Lepasaar - bedlingtoni terjer (9), borderterjer 
(10), brasiilia terjer (341), foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), 
iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) 
(13), kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i 
terjer (339); (v) Siret Lepasaar - bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), foksterjer 
siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), 
iiri terjer (139), kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), 
parson russell`i terjer (339), šoti terjer (73), west highlandi terjer (85); (vi) Astrid 
Lundava – kaukaasia lambakoer (328), kesk-aasia lamabakoer (335); (vii) Viive Maranik 
- bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), foksterjer siledakarvaline 
(12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), 
inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), 
manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer (339); (viii) Aire-Piret Pärn – ardenn`i 
karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), bucovina (), flaami karjakoer (191),  
komondor (53), kuvasz (54), lancashire heeler (000), maremma-abruzzi lambakoer (201), 
mudi (238), pikardia lambakoer (176), poola podhalani lambakoer (252), portugali 
lambakoer (93), puli (55), pumi (56),pürenee lambakoer pikakarvaline (141), pürenee 
lambakoer sildeakoonuline (138), schipperke (83), slovakkia tšuvats (142), ahvpinšer 
(186), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi karjakoer (46), argentiina 
dogi (292), austria pinšer (64), brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro 
koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer pikakarvaline (173), 
estrela mäestikukoer sildekarvaline (173), pürenee mäestikukoer (137), bucovina (357), 
smoushond (308), taani-rootsi õuekoer (356); (ix) Helen Tonkson-Koit - bedlingtoni 
terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen 
of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise 
kääbusterjer (must piirdega) (13), kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri 
terjer (71), parson russell`i terjer (339); (x) Helle Viitkar – tiibeti spanjel (231). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
8.1.1. Juta Haranen – bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), foksterjer 

siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri 
terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), kerry blue terjer (3),  lakelandi 
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terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer (339);  
8.1.2. Linda Jürgens – bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), 

foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline 
nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), kerry blue terjer 
(3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer (339), hall norra 
põrdakoer (242), jämtlandi koer (42),  karjala karukoer (48); must norra põrdakoer (268), 
norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), valge rootsi 
põdrakoer (000), hälleforsi koer (000), 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;  

8.1.3. Kalvo Kriisk – dalmaatsia koer (153), jack russell`i terjer (345), siberi husky (270);  
8.1.4. Marko Lepasaar - bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), 

foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline 
nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), kerry blue terjer 
(3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer (339);  

8.1.5. Siret Lepasaar - bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), foksterjer siledakarvaline 
(12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), 
kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer 
(339), šoti terjer (73), west highlandi terjer (85);  

8.1.6. Astrid Lundava – kaukaasia lambakoer (328), kesk-aasia lamabakoer (335);  
8.1.7. Viive Maranik - bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), 

foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline 
nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), kerry blue terjer 
(3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer (339);  

8.1.8. Aire-Piret Pärn – ardenn`i karjakoer (171), bergamasco lambakoer (194), bucovina (), 
flaami karjakoer (191),  komondor (53), kuvasz (54), lancashire heeler (000), maremma-
abruzzi lambakoer (201), mudi (238), pikardia lambakoer (176), poola podhalani 
lambakoer (252), portugali lambakoer (93), puli (55), pumi (56),pürenee lambakoer 
pikakarvaline (141), pürenee lambakoer sildeakoonuline (138), schipperke (83), slovakkia 
tšuvats (142), ahvpinšer (186), aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi 
karjakoer (46), argentiina dogi (292), austria pinšer (64), brasiilia fila (225), broholmer 
(315), castro laboreiro koer (170), entlebuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer 
pikakarvaline (173), estrela mäestikukoer sildekarvaline (173), pürenee mäestikukoer 
(137), bucovina (357), smoushond (308), taani-rootsi õuekoer (356);  

8.1.9. Helen Tonkson-Koit - bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), 
foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), iiri pehmekarvaline 
nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), kerry blue terjer 
(3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), parson russell`i terjer (339);  

8.1.10. Helle Viitkar – tiibeti spanjel (231). 
 
9. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 

 

(i) Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu taotlus. 
 
Ettepanek: rahuldada Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu taotlus ning kohustada kenneli Fluffy 

Wonder mõlemat omanikku aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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(ii) Riina Ruveni taotlus. 
 
Ettepanek: edastada Riina Ruvenile EKL juhatuse otsuse nr 8.2., 14.08.2014 (protokoll nr 8) 

aluseks oleva kohtutoimiku numbri. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu taotlus ning kohustada kenneli Fluffy 

Wonder mõlemat omanikku aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 
9.2. Edastada Riina Ruvenile EKL juhatuse otsuse nr 8.2., 14.08.2014 (protokoll nr 8) aluseks 

oleva kohtutoimiku numbri. 
 

10. Ida-Virumaa Koerteklubi „Lucky“ taotlus kasvatajakoolituse korraldamiseks. 

 

Otsustati jätkata teemat pärast Ida-Virumaa Koerteklubi „Lucky“ poolt teemade kaupa esitatud 
lektorite nimekirja laekumist. 
 
11. Eesti Hurtade Liidu taotlus hurtade maastikujooksuvõistluste 2015. aasta 

kalenderplaani kinnitamiseks. 

 

Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada alljärgnevad hurtade 
maastikujooksuvõistluste kuupäevad (korraldaja: Eesti Hurtade Liit): (i) 09.05.2015 
rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Veteranide Maastikujooksu Meistrivõistlus 2015, 
Harju mk; (ii) 10.05.25015 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk; (iii) 23.05.2015 
rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby 2015, Harju mk; (iv) 24.05.2015 
rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele, 
kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk; (v) 30.08.2015 rahvusvaheline 
maastikujooksuvõistlus ning Twin Cup 2015 ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus 
tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk; (vi) 12.09.2015 rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus ja Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlus 2015, Harju mk; (vii) 
13.09.2015 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus 
tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk. Edastada rahvusvaheliste 
maastikujooksuvõistluste kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada alljärgnevad hurtade 

maastikujooksuvõistluste kuupäevad (korraldaja: Eesti Hurtade Liit):  
11.1.1. 09.05.2015 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Veteranide Maastikujooksu 

Meistrivõistlus 2015, Harju mk;  
11.1.2. 10.05.25015 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 

maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk;  
11.1.3. 23.05.2015 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby 2015, Harju mk;  
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11.1.4. 24.05.2015 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk;  

11.1.5. 30.08.2015 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ning Twin Cup 2015 ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk;  

11.1.6. 12.09.2015 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlus 
2015, Harju mk;  

11.1.7. 13.09.2015 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk.  

11.2. Edastada rahvusvaheliste maastikujooksuvõistluste kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


