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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn           05.11.2015 nr 11 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.10. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar (EKL 

näitusetoimkonna esimees), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), Raija 
Raun (Eesti Labradori Retriiverite TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 05.11.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus näituse toimumisaja muutmiseks (19.08.2016 varasema 

03.06.2016 VIII ja IX rühma näituse raames). 
2. EKL-KKK taotlus EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi muutmiseks. 
3. EKL-KKK taotlus EKL 2016. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks. 
4. Koeraspordiklubi Delta taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
7. EKL teenuste hinnakiri. 
8. EKL büroo töö korraldamisest.  
9. EKL vaidlusasjade materjalid. 
10. Tõnis Kaljusalu taotlus aretuseriloa saamiseks vene-euroopa laika EST-03502/E14 paaritamiseks. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
12. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
13. EKL näituste eeskiri. 
 
A. EKL juhatuse 08.10.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 08.10.2015 koosoleku päevakorda punkt: EKL noortekogu. Käsitleda 

„EKL teenuste hinnakirja“ p-na 4 enne punkti „EKL büroo töö korraldamisest“. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 08.10.2015 koosoleku päevakorda punkt: EKL noortekogu. Käsitleda „EKL 

teenuste hinnakirja“ p-na 4 enne punkti „EKL büroo töö korraldamisest“. 
 
1.  Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus näituse toimumisaja muutmiseks. 
 
Astrid Lundava luges ette Eesti Spanjelite TÜ sooviavalduse, et labradori retriiverite erinäitust ei 
korraldataks 03.06.2016 toimuva VIII ja IX rühma näituse raames. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus ning lubada korraldada labradori 

retriiverite erinäitus 19.08.2016 (varasema 03.06.2016 VIII ja IX rühma näituse raames asemel). 
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Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus ning lubada korraldada labradori retriiverite 

erinäitus 19.08.2016 (varasema 03.06.2016 VIII ja IX rühma näituse raames asemel). 
 
2. EKL-KKK taotlus EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi muutmiseks. 
 
Ettepanek: edastada EKL-KKK taotlus EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi 

muutmiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Edastada EKL-KKK taotlus EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi muutmiseks EKL 

volinike koosolekule. 
 
3. EKL-KKK taotlus EKL 2016. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2016. aasta võistluste kalenderplaan 

(lisa 1). Edastada rahvusvaheliste võistluste kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2016. aasta võistluste kalenderplaan (lisa 1). 

Edastada rahvusvaheliste võistluste kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 
 
4. Koeraspordiklubi Delta taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Klubi põhikirjast ei selgu, milliste koeraspordialadega tegelema hakatakse. Samuti puudub 
põhikirjas viide FCI-le. Kui ühing siiski soovib EKL liikmeks astuda, tuleks täpsustada põhikirja 
ning esitada järgmise liikmeksastumise avaldusega koos kirjalik visioon ühingu ja EKL vahelisest 
koostööst. 
 
Ettepanek: Koeraspordiklubi Delta taotlust EKL liikmeks astumiseks mitte rahuldada.  
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Koeraspordiklubi Delta taotlust EKL liikmeks astumiseks mitte rahuldada. 
 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) rahvusvaheline näitus „Eesti Võitja 2016“. 
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Marko Lepasaar andis lühiülevaate näituse ettevalmistustest ning tutvustas EKL juhatusele 
planeeritud kohtunikepaneeeli.  
 
(ii) 30.07.2016 toimuv kõikide tõugude näitus Kuressaares. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad EKL poolt 30.07.2016 Kuressaares korraldatava kõikide 

tõugude näituse hinnad: (i) esimene registreerimisperiood: koer 25 EUR, veteran 25 EUR, 
beebi ja kutsikas 20 EUR; (ii) teine registreerimisperiood: koer 35 EUR, veteran 25 EUR, 
beebi ja kutsikas 20 EUR; (iii) kolmas registreerimisperiood: koer ja veteran 45 EUR, beebi 
ja kutsikas 20 EUR. Kasvataja- ja järglasklass tasuta. Paaride võistlus, laps&koer  võistlus, 
juuniorhändlerite võistlus 10 EUR. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) Rahvusvaheliste näituse „Eesti Võitja 2015“ (30.-31.05.2015) ja „Balti Võitja 2015“ (22.-
23.08.2015) tulem. 
 
Ettepanek: eraldada 30.-31.05.2015 korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2015”ja 22.-

23.08.2015  korraldatud rahvusvahelise näituse “Balti Võitja 2015” toimkondade 
tulemustasudeks 10% antud näituste tulemist (antud summa sisaldab kõiki makse ning jaotub 
toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe poolt esitatud 
nimekirjale). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iv) Juuniorhändlerite 2015. Eesti Meistrivõistlus. 
 
Helle Kärdi-Paabo teavitas EKL juhatust, et EKL noortekogu soovib omalt poolt meistrivõistluse 
korraldamisele kaasa aidata ning esitab ettepanekud EKL näitusetoimkonnale. 
 
Otsustati: 
5.1. Kinnitada alljärgnevad EKL poolt 30.07.2016 Kuressaares korraldatava kõikide tõugude 

näituse hinnad: (i) esimene registreerimisperiood: koer 25 EUR, veteran 25 EUR, beebi ja 
kutsikas 20 EUR; (ii) teine registreerimisperiood: koer 35 EUR, veteran 25 EUR, beebi ja 
kutsikas 20 EUR; (iii) kolmas registreerimisperiood: koer ja veteran 45 EUR, beebi ja kutsikas 
20 EUR. Kasvataja- ja järglasklass tasuta. Paaride võistlus, laps&koer  võistlus, 
juuniorhändlerite võistlus 10 EUR. 

5.2. Eraldada 30.-31.05.2015 korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2015”ja 22.-
23.08.2015  korraldatud rahvusvahelise näituse “Balti Võitja 2015” toimkondade 
tulemustasudeks 10% antud näituste tulemist (antud summa sisaldab kõiki makse ning jaotub 
toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe poolt esitatud nimekirjale). 

 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL-KKK taotlus Helena Trusi 23.-24.05.2015 Prahas (Tšehhi) toimunud FCI SK komisjoni 
koosolekul osalemise kulude kompenseerimiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Helena Trusile 23.-24.05.2015 
Prahas (Tšehhi) toimunud FCI SK komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja 
majutuskulud kogusummas kuni 654.93 EUR (esmane otsus nr 3.2., 07.05.2015 protokoll nr 
5). Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) „Ühe SERT-i“ lepingud teiste riikide kennelliitudega. 
 
Astrid Lundava teavitas EKL juhatust, et EKL on allkirjastanud tšempionitiitlite erilepingu 
Rumeenia Kennelliiduga. Ette on valmistatud lepinguprojekt Türgiga ning jätkuvad läbirääkimised 
San Marino Kennelklubiga. San Marino Kennelklubi on saatnud omapoolsed ettepanekud, mille 
kohaselt peab sertifikaat olema saadud pärast oma maa (juunior/välimiku) tšempioni tiitli 
kinnitamist. Nenditi, et kuna vahemaa Eesti ja San Marino vahel on märkimisväärne, ei ole (eriti 
juuniorkoerte puhul) selline kitsendus mõistlik ning EKL teeb San Marino Kennelklubile 
ettepaneku lepingutingimuste veelkordseks ülevaatamiseks. 
 
Toimus arutelu EKL lepingupartnerite nimekirja avaldamise üle EKL kodulehel. Nenditi, et sellele 
lisaks oleks hea, kui kodulehel saaks avaldatud ka nimekiri teistes riikides Eesti koertele 
tšempionitiitli saamiseks esitatavatest nõuetest, mida hetkel koostab EKL volinike koosoleku 
asejuhataja Maret Kärdi. 
 
(iii) EKL nädalavahetus 21.-22.05.2016. 
 
Toimus arutelu, kas ja milliseid EKL üritusi võiks korraldada EKL nädalavahetusel 21.-22.05.2016. 
Kuna EKL liikmesorganisatsioonid on kurtnud, et liialt tihe EKL ürituste kalender muudab klubi 
üldkoosoleku korraldamiseks aja leidmise keeruliseks, võiksid ühingud oma aastakoosolekud just 
neile kuupäevadele planeerida. Samuti võib nädalavahetust kasutada EKL volinike koosoleku 
liikmete kaasamise töörühm EKL ümarlaudade korraldamiseks. 
 
(iv) LKD koolituskeskuse ettepanek 24. aprillil rahvusvahelise koerte päeva tähistamiseks. 
 
Saabunud kiri on edastatud EKL volinike assistendile palvega edastada see EKL volinike 
koosoleku liikmete kaasamise töörühmale. 
 
(v) Marko Lepasaare taotlus 30.-31.01.2016 Filipiinidel toimuval FCI näitusekomisjoni koosolekul 
osalemise kulude kompenseeerimiseks.  
 
Toimus arutelu EKL delegaatide FCI komisjonide koosolekul osalemise mõttekuse üle. Nenditi, et 
kuna kõik delegaadid kirjutavad toimunud koosolekust ajakirja „Koer“ artikli, on paranenud FCI 
tegevusega seotud info jõudmine EKL ja tema liikmeteni. 
 
Ettepanek: kompenseerida Marko Lepasaarele 30.-31.01.2016 Filipiinidel toimuva FCI 

näitusekomisjoni koosolekul osalemisega seotud majutus, lennukipiletite maksumus 50% 
ulatuses kuni 300 EUR ning maksta päevarahad (29.01.-01.02.2016). Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

Hääletamine: poolt – 4 
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  Vastu – 1 
  Erapooletu – 1 
 
(vi) (Tõustandardite) tõlkimine. 
 
Kaasajastamist vajab EKL standardite tõlkimise kord, mis peaks edaspidi hõlmama kõiki EKL 
poolt tellitavaid tõlkeid (tõustandardid, eeskirjad, juhtorganite otsused jm). Teema käsitlemist 
jätkatakse EKL juhatuse järgmisel töökoosolekul.  
 
(vii) ajavahemikus 08.10.-05.11.2015 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 08.10.-05.11.2015 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 

(lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Helena Trusile 23.-24.05.2015 Prahas 

(Tšehhi) toimunud FCI SK komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud 
kogusummas kuni 654.93 EUR (esmane otsus nr 3.2., 07.05.2015 protokoll nr 5). 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

6.2. Kompenseerida Marko Lepasaarele 30.-31.01.2016 Filipiinidel toimuva FCI näitusekomisjoni 
koosolekul osalemisega seotud majutus, lennukipiletite maksumus 50% ulatuses kuni 300 EUR 
ning maksta päevarahad (29.01.-01.02.2016). Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

6.3. Rahuldada ajavahemikus 08.10.-05.11.2015 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused (lisa 2). 
 
7. EKL teenuste hinnakiri. 
 
Toimus arutelu EKL teenuste hinnakirja üle. Nenditi, et mitmed hinnad (pesakonna registreerimine, 
lisakirjed jm) on püsinud aastaid samal hinnatasemel. Kuna muutunud on infoedastamisvõimalused, ei 
ole mõtet teenuste hinnakirjas hoida registripäringuid puudutavaid ridu. EKL tõuregistris olevad koerte 
andmed on avalikud, isikuandmeid tuleb andmekaitsenõuetest lähtuvalt käsitleda aga case by case. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL teenuste hinnakiri (lisa 3). EKL teenuste hinnakiri avaldatakse EKL 

kodulehel ja ajakirjas „Koer“ ning edastatakse infoks kõigile EKL liikmesorganisatsioonidele. 
EKL uus hinnakiri jõustub 01.01.2016. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Kinnitada EKL teenuste hinnakiri (lisa 3). EKL teenuste hinnakiri avaldatakse EKL kodulehel ja 

ajakirjas „Koer“ ning edastatakse infoks kõigile EKL liikmesorganisatsioonidele. 
7.2. EKL teenuste uus hinnakiri jõustub 01.01.2016. 
 
8. EKL büroo töö korraldamisest.  
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(i) EKL 2016. aasta eelarve projekt. 
 
Ene Kaups andis ülevaate EKL 2016. aasta tulu- ja kuluridadest. Toimus arutelu planeeritud 
tulumahtude üle (EKL poolt korraldatavate näituste tulem) ning nenditi, et eelarve on pingeline, 
kuna 2016. aastaks on planeeritud tavapärasest enam miinusüritusi. 
 
Ettepanek: kiita heaks EKL 2016. aasta eelarve projekt (lisa 4) ning edastada eelarvemahud 

kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
(ii) Juri Batasovi taotlus EKL kasvatajakoolituse läbimise kohustusest vabastamiseks. 
 
Ettepanek: asuda seisukohale, et koolituskohustus on määratud konkreetsele isikule ning selle 

mittetäitmisel ei rakendu sanktsioonid kennelile eeldusel, et antud isik ei ole seal (enam 
kaas)omanik. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL kasvatajakoolitused 2016. aastal. 
 
Toimus arutelu EKL kasvatajakoolituste korraldamise üle. Nenditi, et EKL ise peaks korraldama 
vähemalt ühe eesti- ja ühe venekeelse koolituse aastas, kuna koolituse läbimine on kennelnime 
taotlemise eeltingimuseks. 
 
Ettepanek: korraldada eestikeelsed EKL kasvatajakoolitused aprillis-mais 2016 ja septembris-

oktoobris 2016 ning venekeelne EKL kasvatajakoolitus septembris-oktoobris 2016. 
Kursused toimuvad eeldusel, et registreerub vähemalt 15 osalejat. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
(iv) EKL infoboks 05.-06.12.2015 Helsingis (Soome) toimuvatel rahvusvahelistel näitustel. 
 
EKL volinike poolt on andnud nõusoleku EKL infoboksi töös osaleda Mari Palgi ning Liisa Vesik.  
 
Ettepanek: lähetada 05.-06.12.2015 Helsingis (Soome) toimuvate rahvusvaheliste näituste EKL 

infoboksi tööle Lea Aljase, Mari Palgi, Signe Šadeiko ja Liisa Vesiku. Kompenseerida sõidu- 
ja majutuskulud ning maksta päevarahad (04.-06.12.2015). 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
(v) Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ päring seoses EKL tõuregistris kajastatavate 
värvustega. 
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Ettepanek: asuda seisukohale, et värvinimetuste muutmise/kaasajastamise/täpsustamise vajalikkuse 
ning märgitava värvuse nimekuju üle peab otsustama vastava tõu ühing, kes peab omakorda 
lähtuma kehtivast FCI tõustandardist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Kiita heaks EKL 2016. aasta eelarve projekt (lisa 4) ning edastada eelarvemahud kinnitamiseks 

EKL volinike koosolekule. 
8.2. Asuda seisukohale, et koolituskohustus on määratud konkreetsele isikule ning selle 

mittetäitmisel ei rakendu sanktsioonid kennelile eeldusel, et antud isik ei ole seal (enam 
kaas)omanik. 

8.3. Korraldada eestikeelsed EKL kasvatajakoolitused aprillis-mais 2016 ja septembris-oktoobris 
2016 ning venekeelne EKL kasvatajakoolitus septembris-oktoobris 2016. Kursused toimuvad 
eeldusel, et registreerub vähemalt 15 osalejat. 

8.4. Lähetada 05.-06.12.2015 Helsingis (Soome) toimuvate rahvusvaheliste näituste EKL infoboksi 
tööle Lea Aljase, Mari Palgi, Signe Šadeiko ja Liisa Vesiku. Kompenseerida sõidu- ja 
majutuskulud ning maksta päevarahad (04.-06.12.2015). 

8.5. Asuda seisukohale, et värvinimetuste muutmise/kaasajastamise/täpsustamise vajalikkuse ning 
märgitava värvuse nimekuju üle peab otsustama vastava tõu ühing, kes peab omakorda lähtuma 
kehtivast FCI tõustandardist. 

 
9. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Kristin Keremi ja Riina Reinarti päring kennelis From Redteckel Story 27.11.2014 sündinud 
pesakonna kohta. 
 
Avaldajate, kenneli From Red Teckel Story omanike ning EKL juhatuse vahel toimus kohtumine 
28.10.2015, kus mõlema osapoole seisukohad ja selgitused ära kuulati. Nenditi, et tulevikus taoliste 
spekulatsioonide ärahoidmiseks on vaja taastada EKL pesakonna registreerimise avaldusel lahter „enne 
registreerimist surnud kutsikad“, kuhu märkida alates 10. elupäevast surnud kutsikate arv. Vajadusel on 
võimalik kasvatajalt selle põhjal küsida lisainfot. 
  
Ettepanek: lisada EKL pesakonna registreerimise avaldusele lahter „enne registreerimist 

vanemana kui 10-päevasena surnud kutsikad:.... isast, .... emast“. 
Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
Ettepanek: kenneli From Red Teckel Story omanikel teavitada kirjalikult kolme aasta jooksul 

sündinud pesakonnast EKL bürood seitsme päeva jooksul alates pesakonna sünnist. 
Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
Otsustati: 
9.1. Lisada EKL pesakonna registreerimise avaldusele lahter „enne registreerimist vanemana kui 

10-päevasena surnud kutsikad:.... isast, .... emast“. 
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9.2. Kenneli From Red Teckel Story omanikel teavitada kirjalikult kolme aasta jooksul sündinud 
pesakonnast EKL bürood seitsme päeva jooksul alates pesakonna sünnist. 

 
10.Tõnis Kaljusalu taotlus aretuseriloa saamiseks vene-euroopa laika EST-03502/E14 
paaritamiseks. 
 
Ettepanek: Tõnis Kaljusalu taotlust aretuseriloa saamiseks vene-euroopa laika EST-03502/E14 

paaritamiseks mitte rahuldada, kuna see ei ole põhjendatud. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 4 
  erapooletu – 2 
 
Otsustati:  
7.1. Tõnis Kaljusalu taotlust aretuseriloa saamiseks vene-euroopa laika EST-03502/E14 

paaritamiseks mitte rahuldada, kuna see ei ole põhjendatud. 
 
 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) EKL 2017. aasta näituste kalenderplaan. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused ning kanda EKL 2017. aasta 

näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 
- 07.01.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 01.09.2016); 
- 08.01.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 01.09.2016); 
- 21.01.2017 kõikide tõugude näitus, Ida-Viru mk (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 

„Lucky“, registreerimine algab 21.08.2016); 
- 22.01.2017 kõikide tõugude näitus, Ida-Viru mk (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 

„Lucky“, registreerimine algab 22.08.2016); 
- 11.03.2017 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate 

Klubi, registreerimine algab 11.10.2016);  
- 12.03.2017 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate 

Klubi, registreerimine algab 12.10.2016); 
- 29.04.2017 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK, registreerimine algab 

jaanuaris 2017); 
- 30.04.2017 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK, registreerimine algab 

jaanuaris 2017); 
- 02.06.2017 II ja III rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Seltsi- ja Tarbekoerte Ühing, 

registreerimine algab 01.02.2017); 
- 02.06.2017 VIII ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ, registreerimine 

algab 01.02.2017); 
- 02.06.2017 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri 

Hundikoerte ja Hirvekoerte TÜ, registreerimine algab 01.01.2017); 
- 17.06.2017 kõikide tõugude näitus, Harju mk  (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 

Klubi, registreerimine algab veebruaris 2017); 
- 18.06.2017 kõikide tõugude näitus, Harju mk  (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 

Klubi, registreerimine algab veebruaris 2017); 
- 01.07.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog, registreerimine algab 

01.02.2017); 
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- 02.07.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog, registreerimine algab 
01.02.2017); 

- 07.07.2017 V ja IX rühma näitus, Pärnu mk (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside Ühing, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

- 22.07.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

- 23.07.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 
01.02.2017); 

- 05.08.2017 kõikide tõugude näitus, Ida-Viru mk (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“, registreerimine algab 05.04.2017); 

- 06.08.2017 kõikide tõugude näitus, Ida-Viru mk (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“, registreerimine algab 06.04.2017); 

- 12.08.2017 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

- 13.08.2017 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

- 02.09.2017 kõikide tõugude näitus, Harju mk  (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 
Klubi, registreerimine algab juunis 2017); 

- 21.10.2017 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK, registreerimine algab 
juulis 2017); 

- 22.10.2017 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK, registreerimine algab 
juulis 2017). 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
(ii) Eesti Setterite Klubi taotlus näituse toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus ning kinnitada 04.06.2016 korraldatava setterite 

erinäituse toimumiskohaks Harju mk (varasema Rapla mk asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi taotlus rahvusvahelise näituse kuupäeva kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi taotlus ning kanda EKL 2018. aasta 

näituste kalenderplaani 10.-11.02.2018 korraldatav rahvusvaheline näitus. Edastada 
kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused: 
11.1.1. 07.01.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 01.09.2016); 
11.1.2. 08.01.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 01.09.2016); 
11.1.3. 21.01.2017 kõikide tõugude näitus, Ida-Viru mk (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 

„Lucky“, registreerimine algab 21.08.2016); 
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11.1.4. 22.01.2017 kõikide tõugude näitus, Ida-Viru mk (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“, registreerimine algab 22.08.2016); 

11.1.5. 11.03.2017 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate 
Klubi, registreerimine algab 11.10.2016);  

11.1.6. 12.03.2017 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate 
Klubi, registreerimine algab 12.10.2016); 

11.1.7. 29.04.2017 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK, registreerimine algab 
jaanuaris 2017); 

11.1.8. 30.04.2017 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK, registreerimine algab 
jaanuaris 2017); 

11.1.9. 02.06.2017 II ja III rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Seltsi- ja Tarbekoerte Ühing, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

11.1.10. 02.06.2017 VIII ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

11.1.11. 02.06.2017 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri 
Hundikoerte ja Hirvekoerte TÜ, registreerimine algab 01.01.2017); 

11.1.12. 17.06.2017 kõikide tõugude näitus, Harju mk  (korraldaja: Põhja-Eesti 
Koertekasvatajate Klubi, registreerimine algab veebruaris 2017); 

11.1.13. 18.06.2017 kõikide tõugude näitus, Harju mk  (korraldaja: Põhja-Eesti 
Koertekasvatajate Klubi, registreerimine algab veebruaris 2017); 

11.1.14. 01.07.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog, registreerimine 
algab 01.02.2017); 

11.1.15. 02.07.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog, registreerimine 
algab 01.02.2017); 

11.1.16. 07.07.2017 V ja IX rühma näitus, Pärnu mk (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside 
Ühing, registreerimine algab 01.02.2017); 

11.1.17. 22.07.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

11.1.18. 23.07.2017 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 
01.02.2017); 

11.1.19. 05.08.2017 kõikide tõugude näitus, Ida-Viru mk (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade 
Klubi „Lucky“, registreerimine algab 05.04.2017); 

11.1.20. 06.08.2017 kõikide tõugude näitus, Ida-Viru mk (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade 
Klubi „Lucky“, registreerimine algab 06.04.2017); 

11.1.21. 12.08.2017 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

11.1.22. 13.08.2017 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi, 
registreerimine algab 01.02.2017); 

11.1.23. 02.09.2017 kõikide tõugude näitus, Harju mk  (korraldaja: Põhja-Eesti 
Koertekasvatajate Klubi, registreerimine algab juunis 2017); 

11.1.24. 21.10.2017 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK, registreerimine 
algab juulis 2017); 

11.1.25. 22.10.2017 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK, registreerimine 
algab juulis 2017). 

11.2. Rahuldada Eesti Setterite Klubi taotlus ning kinnitada 04.06.2016 korraldatava setterite 
erinäituse toimumiskohaks Harju mk (varasema Rapla mk asemel). 

11.3. Rahuldada Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi taotlus ning kanda EKL 2018. aasta näituste 
kalenderplaani 10.-11.02.2018 korraldatav rahvusvaheline näitus. Edastada kuupäevad 
kinnitamiseks FCI-le. 

 
13. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
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(i) 31.05.2015 Tallinnas toimunud rottweilerite erinäitus. 
 
Ettepanek: edastada 31.05.2015 Tallinnas toimunud rottweilerite erinäitusel aset leidnud EKL 

näituste eeskirja p 5.8. rikkumise kohta laekunud info EKL-VKK eestseisusele. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Vaatlejate määramine. 
 
Ettepanek: saata EKL vaatleja alljärgnevatele EKL kalenderplaani kantud näitustele: (i) 

05.06.2016 Tallinnas toimuv rottweilerite erinäitus (korraldaja: Eesti Rottweileriühing); (ii) 
19.08.2016 Harjumaal toimuv labradori retriiverite erinäitus (korraldaja: Eesti Labradori 
Retriiverite TÜ). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Edastada 31.05.2015 Tallinnas toimunud rottweilerite erinäitusel aset leidnud EKL näituste 

eeskirja p 5.8. rikkumise kohta laekunud info EKL-VKK eestseisusele. 
13.2. Saata EKL vaatleja alljärgnevatele EKL kalenderplaani kantud näitustele: (i) 05.06.2016 

Tallinnas toimuv rottweilerite erinäitus (korraldaja: Eesti Rottweileriühing); (ii) 19.08.2016 
Harjumaal toimuv labradori retriiverite erinäitus (korraldaja: Eesti Labradori Retriiverite TÜ). 

 
14. EKL näituste eeskiri. 
 
Ettepanek: täiendada EKL näituste eeskirja p 6.8. lisades lause alljärgnevas sõnastuses:“Tõendava 

dokumentatsiooni koopiad koos toimkonnapoolse seletuskirjaga tuleb lisada EKL-le esitatava 
aruandluse juurde.“ Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Täiendada EKL näituste eeskirja p 6.8. lisades lause alljärgnevas sõnastuses:“Tõendava 

dokumentatsiooni koopiad koos toimkonnapoolse seletuskirjaga tuleb lisada EKL-le esitatava 
aruandluse juurde.“  

14.2. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
15. EKL noortekogu taotlus EKL allüksuseks kinnitamiseks. 
 
Lähtuvalt EKL põhikirja p-st  5.1. kuulub EKL allüksuste moodustamine EKL volinike koosoleku 
pädevusse, edastatakse taotlus EKL volinike koosolekule. 
 
Ettepanek: edastada EKL noortekogu taotlus EKL allüksuseks kinnitamiseks EKL volinike 

koosolekule. 
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Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Edastada EKL noortekogu taotlus EKL allüksuseks kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


