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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn           03.12.2015 nr 12 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.45. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Kristina Varik-

Kilm. 
Külalised: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Maret Kärdi (EKL volinike koosoleku asejuhataja), 

Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Aire-Piret Pärn (EKL volinike 
koosoleku assistent). 

 
PÄEVAKORD: 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
3. EKL büroo töö korraldamisest.  
4. EKL asjaajamiskord. 
5. EKL tõustandardite tõlkimise kord. 
6. EKL tõuraamatumääruse täiendamine. 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
8. EKL vaidlusasjade materjalid. 
9. Eesti Samojeedide TÜ ettepanek gonioskoopiatulemuste kajastamiseks EKL tõuregistris. 
10. Tiia Ojametsa avaldus. 
11. Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ taotlus EKL tõuregistris kajastuvate inglise 

buldogite värvuste nimetuste täiendamiseks. 
12. Eesti Hurtade Liidu taotlus EKL aasta edukaima maastikujooksukoera konkursi statuudi 

kinnitamiseks. 
13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
14. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) 21.12.2015 Vilniuses (Leedu) toimuv koerandusteemaline seminar. 
 
LKD koolitustoimkond saatis novembri viimasel nädalal kutse 21.12.2015 Vilniuses (Leedu) 
toimuvale koerandusteemalisele seminarile. Kuna EKL juhatusest ega EKL büroost nimetatud 
üritusel keegi osaleda ei saa, tehakse ettepanek EKL teadus- ja aretusnõukogule. 
 
(ii) 30.11.2015. toimunud EKL-KKK eestseisuse koosolek. 
 
A. Lundava ja A-P Pärn andsid lühiülevaate 30.11.2015 toimunud EKL-KKK eestseisuse 
koosolekul arutatud teemadest. Nenditi, et koostöö EKL-KKK eestseisuse ja EKL 
liikmesorganisatsioonide vahel on lünklik ning teadmised EKL-KKK (eestseisuse) tegevust 
puudutavatest normdokumentidest ebapiisavad. 
 
(iii) ajavahemikus 05.11.-03.12.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 05.11.-03.12.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
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Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada ajavahemikus 05.11.-03.12.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 

1). 
 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) Jõulushow, Juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistlused 2015 ja Gala Show “Champion of 
Champions”. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 12.-13.12.2015 Tallinnas korraldatavatest üritustest. 
Jõulushow’le on registreerunud 436 koera ja Gala Show’le 45 koera. Juuniorhändlerite 2015. aasta 
Eesti Meistrivõistlustele kvalifitseerus 9 noort koeraesitajat. 
 
Ettepanek: lubada 12.12.2015 toimuval Eesti 2015. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlusel 

vahetuskoertena osalevate koerte omanikel registreerida iga oma osaleva koera kohta üks 
koera tasuta EKL poolt 2016. aastal korraldatavale ühele näitusele. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) 30.07.2016 Kuressaares korraldatav kõikide tõugude näitus. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate näituse ettevalmistustest. Sõlmitud on majutamiskokkulepe Suure 
Tõllu Külalistemajaga. Samas saab korraldada 31.07.2016 ka EKL suvepäevade raames loenguid.  
 
(iii) Balti Gala Show „Champion of Champions“. 
 
Toimus arutelu Eestit esindatavatele koertele esitatavate nõudmiste üle (RÜP-tulemused suurtelt 
tiitlinäitustelt, „Aasta Koer“, Gala Show). Eestit peaksid Balti Gala Show’l esindama hetke tippkoerad. 
Asuti seisukohale, et kuna üksikute näituste tulemused kajastavad pigem vastaval näitusel hinnanud 
konkreetse kohtuniku arvamust, annab„Aasta Koera“ konkurss koera võiduvõimalustest laiapõhjalisema 
pildi. Eelnevast tulenevalt pakutakse 23.01.2016 toimuval esimesel Balti Gala Show’l„Champion of 
Champions“ osalemisvõimalust (kokku 12 koera): (i) kategooria „Aasta edukaim näitusekoer 2015“ 
kohtadele I-VIII platseerunud koertele, (ii) kategooria „Aasta Juuniorkoer 2015“ I kohale tulnud 
koerale, (iii) kategooria „Aasta Veterankoer 2015“ I kohale tulnud koerale, (iv) 13.12.2015 toimuva 
Gala Show’l „Champion of Champions“ kategooria I ja II kohale tulnud koertele. Reservpakkumine 
tehakse Gala Show’l „Champion of Champions“ III ja IV kohale tulnud koertele. 
 
Otsustati teema arutelu jätkata pärast 13.12.2015 toimuvat Gala Show’d, kui on selge, kui paljud 
eelnimetatud kategooriate nominendid omavahel kattuvad. 
 
Otsustati: 
2.1. Lubada 12.12.2015 toimuval Eesti 2015. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlusel 

vahetuskoertena osalevate koerte omanikel registreerida iga oma osaleva koera kohta üks koera 
tasuta EKL poolt 2016. aastal korraldatavale ühele näitusele. 

 
3. EKL büroo töö korraldamisest.  
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(i) EKL online teenuste arendamine. 
 
Ene Kaups andis ülevaate arendamisel olevatest EKL online teenustest. Testimisel on pesakondade 
registreerimise moodul. Lisandumas on võimalused printida otse onlinesüsteemist välja koera omaniku- 
või tiitlitetõend.  
 
(ii) DHS hange. 
 
Välja on kuulutatud avalik hange EKL-le DHS soetamiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 
14.12.2015. Seejärel vaadatakse laekunud pakkumused läbi ning vajadusel jätkatakse 
läbirääkimistega. Võitjaks kuulutatakse pakkumine, mis on majanduslikult (sh. hind ja 
kasutusmugavus) kõige otstarbekam. DHS hanke leping on praeguse seisuga kavas sõlmida alates 
01.02.2016. 
 
(iii) EKL 2015. aasta 10 kuu eelarvetäitmine. 
 
EKL juhatus vaatas üle EKL 2015. aasta eelarve 10 kuu täitmise. Toimus arutelu tulude laekumise ning 
erinevate ridade ala- ja ületäitumise üle. 
 
4. EKL asjaajamiskord. 
 
EKL asjaajamiskorra on üle vaadanud ning omapoolsed täiendused teinud EKL volinike koosoleku 
põhikirja ja normatiivaktide töörühm.  
 
Ettepanek: kinnitada EKL asjaajamiskord (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu EKL asjaajamiskorra kehtimahakkamise kuupäeva üle (DHS juurutamise hetkest, 
alates 01.01.2016 või alates DHS hankimise lepingu kehtimahakkamisest 01.02.2016).  
 
Ettepanek: EKL asjaajamiskord hakkab kehtima: 
 01.01.2016 - poolt: 1 
 01.02.2016 - poolt: 5 
 
Otsustati: 
4.1. Kinnitada EKL asjaajamiskord (lisa 2). 
4.2. EKL asjaajamiskord jõustub alates 01.02.2016. 
 
5. EKL tõustandardite tõlkimise kord. 
 
Ettepanek: tühistada EKL standardite tõlkimise kord. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Tühistada EKL tõustandardite tõlkimise kord. 
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6. EKL tõuraamatumääruse täiendamine. 
 
Nenditi, et tulenevalt pesakondade online kaudu registreerimise võimaluse loomisest, peab üle 
vaatama EKL tõuraamatumäärusega sätestatud pesakonna registreerimisel esitatavate nõutud 
dokumentide nimekirja. Teema arutelu jätkatakse EKL juhatuse järgmisel töökoosolekul. 
 
 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen – ameerika staffordshire`i bullterjer (286), jack 
russell`i terjer (345), yorkshire`i terjer (86), basenji (43), saksa spitsid (97) (kõik suurused ja 
värvused); (ii) Linda Jürgens – airedale`i terjer (7), austraalia siiditerjer (236), 
staffordshire`i bullterjer (76), prantsuse buldog (101),  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), tosa (260), uruguai cimarron 
(353), suur šveitsi alpi karjakoer (58); araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer 
(164), hispaania hurt (285), poola hurt (333), ungari hurt (240); (iii)Kristin Kerem – pürenee 
mäestikukoer (137), saksa dogi (235) (kõik värvused),  taks (148)  (kõik suurused ja 
karvatüübid), 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), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi 
karjakoer (58); araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hispaania hurt (285), hirvekoer 
(164); (iv) Dina Korna – inglise kokkerspanjel (5); (v)  Kalvo Kriisk – saksa spitsid (97) (kõik 
suurused ja värvused); (vi) Jelena Kruus – chihuahua (218) mõlemad karvatüübid, welshi 
springerspanjel (126), 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), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi 
karjakoer (58); (vii) Marko Lepasaar – shih tzu (208); (viii) Siret Lepasaar – saksa 
lühikarvaline linnukoer (119); (ix) Viive Maranik – 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); (x) Aire-Piret Pärn – 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); (xi) Helina 
Simberg – araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt (285), 
poola hurt (333), ungari hurt (240); (xii) Helen Tonkson–Koit -  foksterjer karmikarvaline 
(169), šoti terjer (73), west highlandi terjer (85), taks (148) kõik suurused ja karvatüübid, 
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); 
(xiii) Astrid Lundava – FCI VII rühma rühmakohtunik. 
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Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike hindamispädevused: 
7.1.1. Juta Haranen – ameerika staffordshire`i bullterjer (286), jack russell`i terjer (345), yorkshire`i 

terjer (86), basenji (43), saksa spitsid (97) (kõik suurused ja värvused);  
7.1.2. Linda Jürgens – airedale`i terjer (7), austraalia siiditerjer (236), staffordshire`i bullterjer (76), 

prantsuse buldog (101),  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), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58); araabia 
hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt (285), poola hurt (333), 
ungari hurt (240);  

7.1.3. Kristin Kerem – pürenee mäestikukoer (137), saksa dogi (235) (kõik värvused),  taks (148)  
(kõik suurused ja karvatüübid), 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), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer 
(58);   araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hispaania hurt (285), hirvekoer (164);  

7.1.4. Dina Korna – inglise kokkerspanjel (5);  
7.1.5. Kalvo Kriisk – saksa spitsid (97) (kõik suurused ja värvused);  
7.1.6. Jelena Kruus – chihuahua (218) mõlemad karvatüübid, welshi springerspanjel (126), 

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), shrt pei 
(309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);  

7.1.7. Marko Lepasaar – shih tzu (208);  
7.1.8. Siret Lepasaar – saksa lühikarvaline linnukoer (119);  
7.1.9. Viive Maranik – 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);  

7.1.10. Aire-Piret Pärn – 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);  

7.1.11. Helina Simberg – araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt 
(285), poola hurt (333), ungari hurt (240);  

7.1.12. Helen Tonkson–Koit -  foksterjer karmikarvaline (169), šoti terjer (73), west highlandi terjer 
(85), taks (148) kõik suurused ja karvatüübid, 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);  

7.1.13. Astrid Lundava – FCI VII rühma rühmakohtunik. 
 
8. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Tõnis Kaljusalu päring seoses EKL juhatuse otsusega eriloataotlust mitte rahuldada. 
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Toimus arutelu, kuidas saavad aretuseks vajalikud näitusehinded töökoerad, kes on tööl/jahil saanud 
välimust muutva trauma. Eesti Jahikoerte TÜ on koostamas eeskirja, mis taolised juhud 
passistamisnäituse ja/või aretusülevaatuse kaudu lahendada võimaldaks. 
 
(ii) Piret Langerpauri kaebus. 
 
Ettepanek: vastata avaldajale, et EKL on tutvunud tema poolt saadetud süüteoteatega, kuid EKL 

pädevusse ei kuulu omandiõigusega seotud vaidlused ega koera omanikule tagastamine. EKL ei 
sekku isikute vaheliste varaliste suhetega seotud küsimuste lahendamisse. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Vastata avaldajale, et EKL on tutvunud tema poolt saadetud süüteoteatega, kuid EKL pädevusse ei 

kuulu omandiõigusega seotud vaidlused ega koera omanikule tagastamine. EKL ei sekku isikute 
vaheliste varaliste suhetega seotud küsimuste lahendamisse. 

 
9. Eesti Samojeedide TÜ ettepanek gonioskoopiatulemuste kajastamiseks EKL tõuregistris. 
 
Ettepanek: lisada edaspidi EKL registrisse koera pärilike silmahaiguste uuringu tulemuste juurde 

gonioskoopia tulemused (PLD ei esine, PLD %). 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Lisada edaspidi EKL registrisse koera pärilike silmahaiguste uuringu tulemuste juurde gonioskoopia 

tulemused (PLD ei esine, PLD %). 
 
10. Tiia Ojametsa avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Tiia Ojametsa avaldus ning lubada lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.4. 

registreerida kennelis Deivitson’s kevad-suvel 2016 sündiv kerry blue terjeri pesakond (ema: 
EST-01471/12) EKL registrisse.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Tiia Ojametsa avaldus ning lubada lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 1.4. 

registreerida kennelis Deivitson’s kevad-suvel 2016 sündiv kerry blue terjeri pesakond (ema: EST-
01471/12) EKL registrisse. 

 
11. Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ taotlus EKL tõuregistris kajastuvate inglise 
buldogite värvuste nimetuste täiendamiseks. 
 
Toimus arutelu EKL tõuregistrisse kantud värvuste üle (välismaalt toodud koerte 
registreerimistunnistustel värvid EKL-is kinnitatutele mittevastavad ja/või ebaselged). 
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Ettepanek: rahuldada Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ taotlus ning täiendada inglise 
buldogite EKL tõuregistrisse kantavate värvuste nimetusi lähtuvalt esitatud avaldusest. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ taotlus ning täiendada inglise buldogite 

EKL tõuregistrisse kantavate värvuste nimetusi lähtuvalt esitatud avaldusest. 
 
12. Eesti Hurtade Liidu taotlus EKL aasta edukaima maastikujooksukoera konkursi statuudi 
kinnitamiseks. 
 
Analoogse konkursi „Aasta Sportkoera“ punkte arvestab EKL allüksus, kes vastavat teemat kureerib – 
EKL-KKK. Eelnevast tulenevalt peaks maastikujooksukoera konkursi punkte arvestama EKL-HRMKK. 
Ka puudub lähtuvalt hurdajooksude eeskirjadest Eesti Hurtade Liidul kohustus edastada 
jooksutulemused EKL büroosse. 
 
Eesti Hurtade Liit soovib, et maastikujooksude põhjal arvestataks 2015. aasta aasta tulemusi tagant 
järele ning autasustatakse selle põhjal koeri. EKL juhatus asus seisukohale, et tagantjärele 
punktiarvestuse pidamine ei ole mõistlik ega põhjendatud. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlust EKL aasta edukaima maastikujooksukoera 

konkursi statuudi kinnitamiseks ning selle põhjal 2015. aasta tagant järele tulemuste 
arvestamiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Mitte rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlust EKL aasta edukaima maastikujooksukoera konkursi 

statuudi kinnitamiseks ning selle põhjal 2015. aasta tagant järele tulemuste arvestamiseks. 
 
13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Narva KKS taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani 

25.03.2017 Narvas korraldatav rahvusvaheline näitus. 
Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Narva KKS taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani 

26.03.2017 Narvas korraldatav rahvusvaheline näitus. 
Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ taotlused ning kanda EKL 2017. 

aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 11.06.2017 I, II ja IX rühma näitus, 
Harju mk (registreerimine algab jaanuaris 2017); (ii) 18.08.2017 inglise buldogite, prantsuse 
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buldogite, mopside ja bostoni terjerite erinäitus, Harju mk (registreerimine algab veebruaris 
2017). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Iiri Hundikoerte ja Hirvekoerte TÜ taotlus ning kanda EKL 2017. aasta 

näituste kalenderplaani 11.06.2017 Harjumaal toimuv V ja X rühma näitus (registreerimine 
algab 01.01.2017). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Narva KKS taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani 

alljärgnevad näitused: (i) 25.11.2017 kõikide tõugude näitus, Narva (registreerimine algab 
01.07.2017); (ii) 26.11.2017 kõikide tõugude näitus, Narva (registreerimine algab 
01.07.2017). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Mitte rahuldada Narva KKS taotlusi 25.03.2017 ja 26.03.2017 Narvas rahvusvaheliste näituste 

korraldamiseks. 
13.2. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

13.2.1. 11.06.2017 I, II ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja 
Kääbusmolosside Eesti TÜ; registreerimine algab jaanuaris 2017);  

13.2.2. 11.06.2017 V ja X rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja 
Hirvekoerte TÜ; registreerimine algab 01.01.2017). 

13.2.3. 18.08.2017 inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite erinäitus, 
Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ; registreerimine algab 
veebruaris 2017). 

13.2.4. (i) 25.11.2017 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS; registreerimine 
algab 01.07.2017);  

13.2.5. 26.11.2017 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS; registreerimine algab 
01.07.2017). 

 
14. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) 01.05.2015 ja 02.05.2015 Rakveres toimunud kõikide tõugude näitustel osalenud kesk-aasia 
lambakoera LŠVK SO 1854/14. 
 
EKL büroole on laekunud taotlus 02.05.2015 ja 03.05.2015 Rakveres toimunud kõikide tõugude 
näitustel osalenud kesk-aasia lambakoeral (LŠVK SO 1854/14) EST J CH tiitli kinnitamiseks. EKL 
onlines tulemused puuduvad, kirjelduslehele on JUN SERT märgitud. EKL dokumendihalduri päringule 
vastas Rakvere KSK, et koer oli kupeeritud ning sellest tulenevalt puudus tal õigus näitustel osaleda. 
Koeraomanikku tulemuste tühistamisest teavitatud ei ole. 
 
Ettepanek: EKL bürool teavitada koera LŠVK SO 1854/14 omanikku, et näituste korraldaja poolt 

esitatud aruandluse kohaselt nimetatud koerale JUN SERT-i omistatud ei ole. Kohustada näituse 
korraldajat koera omanikku tulemuste tühistamisest teavitama ja tekkinud olukorra lahendama. 

Hääletamine: poolt – 6 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) 25.05.2014 toimunud inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite 
erinäituse kataloogi kantud koer LV-32761/14 (jätkuv käsitlus). 
 
Teema arutelu kuulutati kinniseks. 
 
Ettepanek: kohustada R. Roodenit läbima EKL kataloogiprogrammi kasutamise koolitus. Juhtida 

Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside TÜ tähelepanu vajadusele kontrollida edaspidi hoolikamalt 
(ka juba EKL kataloogiprogrammi sisestatud) koerte andmeid. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. EKL bürool teavitada koera LŠVK SO 1854/14 omanikku, et näituste korraldaja poolt esitatud 

aruandluse kohaselt nimetatud koerale JUN SERT-i omistatud ei ole. Kohustada näituse korraldajat 
koera omanikku tulemuste tühistamisest teavitama ja tekkinud olukorra lahendama. 

14.2. Kohustada R. Roodenit läbima EKL kataloogiprogrammi kasutamise koolitus. Juhtida Inglise 
Buldogite ja Kääbusmolosside TÜ tähelepanu vajadusele kontrollida edaspidi hoolikamalt (ka juba 
EKL kataloogiprogrammi sisestatud) koerte andmeid.   

 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


