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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          04.12.2014 nr 12 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.45. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriis, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk. 
Külalised: Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Ege Maas, Aire-Piret Pärn. 
 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 04.12.2014 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
2. EKL büroo töö korraldamisest. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
6. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
7. Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus jack russelli terjerite aretuserinõuete täiendamiseks 

(jätkuv käsitlus). 
8. MTÜ Kanisteraapia Arendamise ja Toetuse Assotsiatsiooni taotlus EKL liikmeks astumiseks 

(jätkuv käsitlus). 
9. Tiibeti Tõugude Ühenduse taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
10. Tartu Spanjeliklubi taotlus EKL tiibeti tõugude erinäituse statuudi tühistamiseks. 
11. Tartu Spanjeliklubi taotlus eeskirja „Tartu Spanjeliklubi mitme rühma näituste korraldamise 

statuut“ kinnitamiseks. 
12. EKL näitusetaotluste menetlemise kord (projekt). 
13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
14. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused: 
15. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
16. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja muutmine. 
17. EKL tõuraamatumääruse täpsustamine. 
18. EKL näituste eeskirja täiendamine. 
 
A. EKL juhatuse 04.12.2014 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 04.12.2014 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) „EKL 

juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja muutmine“; (ii) EKL 
tõuraamatumääruse täpsustamine; (iii) EKL näituste eeskirja täiendamine. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsusati: 
A. Lisada EKL juhatuse 04.12.2014 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) „EKL 

juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja muutmine“; (ii) EKL tõuraamatumääruse 
täpsustamine; (iii) EKL näituste eeskirja täiendamine. 
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1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) Jõulushow 2014/Juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistlused 2014. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate ürituste ettevalmistusest. Nenditi, et varasematel aastatel on 
meistrivõistlusteks koerad toonud inimesed saanud registreerida ühele EKL poolt korraldatavale 
näitusele oma koera tasuta ning antud traditsiooni võiks ka edaspidigi jätkata. 
 
Ettepanek: lubada 13.12.2014 toimuval Eesti 2014. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlusel 

vahetuskoertena osalevate koerte omanikel registreerida iga oma osaleva koera kohta ühe 
koera tasuta EKL poolt 2015. aastal korraldatavale ühele näitusele. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) „Eesti Võitja 2015“ registreerimistasud. 
 
Näituste registreerimistasud on püsinud muutumatuna kuus aastat. „Tallinna Võitja 2015“ 
registreerimistasud jagati 2+1 perioodiks. Hilisemast analüüsist selgus, et osalejatele hinnad küll 
tõusid, kuid kokkuvõttes EKL tulu ei suurenenud. 
 
Toimus arutelu EKL rahvusvaheliste näituste hinnapoliitika üle.  
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad „Eesti Võitja 2015“ registreerimistasud: (i) mitte EKL-liikmele 

(esimene registreerimisperiood): koer 40 EUR, soodushind alates II koerast 38 EUR, 
kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (ii) mitte EKL-liikmele (teine registreerimisperiood): 
koer 55 EUR, soodushind alates II koerast 53 EUR, kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (iii) 
soodushind EKL liikmele (esimene periood): koer 27 EUR, soodushind alates II koerast 25 
EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR; (iv) soodushind EKL liikmele (teine periood): koer 
42 EUR, soodushind alates II koerast 40 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR.  

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) FCI näituste komisjoni koosolek 06.-09.02.2015 Luksemburgis. 
 
Ettepanek: rahuldada Marko Lepasaare taotlus ning kompenseerida 06.-09.02.2015 

Luksemburgis toimuval FCI näituste komisjoni koosolekul osalemise sõidu- ja majutuskulud 
ning maksta päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide 
alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
1.1. Lubada 13.12.2014 toimuval Eesti 2014. aasta Juuniorhändlerite Meistrivõistlusel 

vahetuskoertena osalevate koerte omanikel registreerida iga oma osaleva koera kohta ühe koera 
tasuta EKL poolt 2015. aastal korraldatavale ühele näitusele. 
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1.2. Kinnitada alljärgnevad „Eesti Võitja 2015“ registreerimistasud: (i) mitte EKL-liikmele 
(esimene registreerimisperiood): koer 40 EUR, soodushind alates II koerast 38 EUR, kutsikas 
30 EUR, veteran 35 EUR; (ii) mitte EKL-liikmele (teine registreerimisperiood): koer 55 EUR, 
soodushind alates II koerast 53 EUR, kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (iii) soodushind EKL 
liikmele (esimene periood): koer 27 EUR, soodushind alates II koerast 25 EUR, kutsikas 20 
EUR, veteran 25 EUR; (iv) soodushind EKL liikmele (teine periood): koer 42 EUR, 
soodushind alates II koerast 40 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR. 

1.3. Rahuldada Marko Lepasaare taotlus ning kompenseerida 06.-09.02.2015 Luksemburgis 
toimuval FCI näituste komisjoni koosolekul osalemise sõidu- ja majutuskulud ning maksta 
päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
2. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) Ege Maasi taotlus kennelis Thunderclap 13.07.2014 sündinud shih tzu (isa: AM02892303, 
ema: EST-) pesakonna esimese hinnaga registreerimise tähtaja pikendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Ege Maasi taotlus ning pikendada kennelis Thunderclap 13.07.2014 

sündinud shih tzu (isa: AM02892303, ema:...) pesakonna esimese hinnaga registreerimise 
tähtaega kuni 13.01.2015. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
(ii) EKL büroo lahtiolekuajad. 
 
Ettepanek: EKL büroo on suletud 23.12.2014-02.01.2015. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL büroo töötajate jõulutoetus. 
 
Ettepanek: määrata kõigile EKL büroo töötajatele jõulutoetus pooleteise kuupalga ulatuses. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL registrisse kantud tiitlite märgistus. 
 
Ettepanek: alates 01.03.2015 kasutada EKL registris tiitlite märgistamisel ISO 3166 kolmetähelisi 

maade lühendeid. 
Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati jätkata teema käsitlemist jaanuaris 2015 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
Otsustati: 
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2.1. Rahuldada Ege Maasi taotlus ning pikendada kennelis Thunderclap 13.07.2014 sündinud shih 
tzu (isa: AM02892303, ema:...) pesakonna esimese hinnaga registreerimise tähtaega kuni 
13.01.2015. 

2.2. EKL büroo on suletud 23.12.2014-02.01.2015. 
2.3. Määrata kõigile EKL büroo töötajatele jõulutoetus pooleteise kuupalga ulatuses. 
 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL juubeliaasta üritus 03.01.2015. 
 
Toimus arutelu ürituse korralduslike küsimuste üle (õhtujuht, osalejameened, programm jm). 
 
(ii) Priit Tali ettepanek seoses EKL teenuste hinnakirjaga (kuulutuse avaldamise tasu). 
 
Ettepanek: avaldada 01.01.-31.03.2015 EKL tõuraamatusse kantud pesakondade 

müügikuulutused EKL kodulehe müügikuulutuste rubriigis tasuta. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) 14.12.2014 korraldatava Gala Show „Champion of Champions“ ning konkursi „Aasta Koer“ 
nominentide autasustamise üritus. 
 
Ettepanek: kinnitada 14.12.2014 korraldatava Gala Show „Champion of Champions“ ning 

konkursi „Aasta Koer 2014“ nominentide autasustamise ürituse toitlustusarve kogusummas 
kuni 8 240 EUR. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL personaalse kujundusega postmark. 
 
Ettepanek: tellida EKL-le eesti hagija 60. juubeliaasta ning EKL 25. juubeliaasta puhul 

personaalse kujundusega postmark (koordinaator: Astrid Lundava). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(v) EKL-VKK taotlus 08.-09.11.2014 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamite 
vastuvõtmisega seotud transpordikulude kompenseerimine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 08.-09.11.2014 Tartus toimunud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud transpordikulud 
kuludokumentide alusel kogusummas 76.80. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(vi) ajavahemikus 09.10.-04.12.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
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Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 09.10.-04.12.2014 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Avaldada 01.01.-31.03.2015 EKL tõuraamatusse kantud pesakondade müügikuulutused EKL 

kodulehe müügikuulutuste rubriigis tasuta. 
3.2. Kinnitada 14.12.2014 korraldatava Gala Show „Champion of Champions“ ning konkursi 

„Aasta Koer 2014“ nominentide autasustamise ürituse toitlustusarve kogusummas kuni 8 240 
EUR. 

3.3. Tellida EKL-le eesti hagija 60. juubeliaasta ning EKL 25. juubeliaasta puhul personaalse 
kujundusega postmark (koordinaator: Astrid Lundava). 

3.4. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 08.-09.11.2014 Tartus toimunud 
välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud transpordikulud kuludokumentide 
alusel kogusummas 76.80. 

3.5. Rahuldada ajavahemikus 09.10.-04.12.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
1). 

 
4. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
 
(i) 2nd International Dog Health Workshop (14.-15.02.2015 Dortmund). 
 
Oma soovist üritusel osaleda on teada andnud nii EKL teadusnõukogu kui EKL aretustoimkonna 
liikmed. 
 
Ettepanek: kompenseerida 14.-15.02.2015 Dortmundis (Saksamaa) toimuval International Dog 

Workshop’il osalemisega seotud reisi- ja majutuskulud ühele EKL teadusnõukogu liikmele 
ning ühele EKL aretustoimkonna liikmele. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Kompenseerida 14.-15.02.2015 Dortmundis (Saksamaa) toimuval International Dog 

Workshop’il osalemisega seotud reisi- ja majutuskulud ühele EKL teadusnõukogu liikmele 
ning ühele EKL aretustoimkonna liikmele. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 
 

5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus kohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate kohtunike 

hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – pürenee mäestikukoer (137), inglise hurt (158), 
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vene toy (352), FCI V rühma kohtunik; (ii) Dina Korna – belgia lambakoer (15), itaalia 
corso (343), inglise buldog (149), saksa dogi (235); (iii) Kalvo Kriisk – bedlingtoni terjer 
(9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), foksterjer siledakarvaline (12), lakelandi terjer 
(70), manchesteri terjer (71), parson russell´i terjer (339), iiri glen of imaali terjer (302), 
iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), kerry blue terjer (3), inglise 
kääbusterjer (must piirdega)(13); (iv) Hedi Kumm – samojeedi koer (212); (v) Alar 
Müürisepp – shapendoes (313); (vi) Katrin Raie – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika 
(306), vene-euroopa laika (304), FCI X rühma kohtunik; (vii) Maire Tõnurist – 
rahvusvaheline välimikukohtunik; (viii) Iren Naarits – FCI V rühma kohtunik; (ix) Marko 
Lepasaar – FCI VII rühma kohtunik; (x) Siret Lepasaar – FCI IX rühma kohtunik. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-KKK taotlus atesteeritud koolitajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad isikud EKL atesteeritud 

koolitajateks: (i) EKL atesteeritud koolitajad kuulekuskoolituses: Vilve Ala-Paal, Kati 
Ernits, Gaida Helandi, Merlin Kanter, Agle Oissar; (ii) EKL atesteeritud koolitajad 
jäljekoolituses: Merlin Kanter. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate kohtunike hindamispädevused:  

5.1.1. Linda Jürgens – pürenee mäestikukoer (137), inglise hurt (158), vene toy (352), FCI V 
rühma kohtunik;  

5.1.2. Dina Korna – belgia lambakoer (15), itaalia corso (343), inglise buldog (149), saksa dogi 
(235);  

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

5.1.4. Hedi Kumm – samojeedi koer (212);  
5.1.5. Alar Müürisepp – shapendoes (313);  
5.1.6. Katrin Raie – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304), 

FCI X rühma kohtunik;  
5.1.7. Maire Tõnurist – rahvusvaheline välimikukohtunik;  
5.1.8. Iren Naarits – FCI V rühma kohtunik;  
5.1.9. Marko Lepasaar – FCI VII rühma kohtunik;  
5.1.10. Siret Lepasaar – FCI IX rühma kohtunik. 

5.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad isikud EKL atesteeritud 
koolitajateks:  
5.2.1. EKL atesteeritud koolitajad kuulekuskoolituses: Vilve Ala-Paal, Kati Ernits, Gaida 

Helandi, Merlin Kanter, Agle Oissar;  
5.2.2. EKL atesteeritud koolitajad jäljekoolituses: Merlin Kanter. 

 
6. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
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(i) Ljudmila Molokova pöördumine. 
 
Toimus arutelu Ljudmila Molokova pöördumise üle. Otsustati teema käsitlemist jätkata jaanuaris 
2015 toimuval EKL juhatuse koosolekul pärast lisamaterjalide laekumist. 
 
(ii) Aina Kornejeva pöördumine (kennel Korland Rein). 
 
Asuti seisukohale, et kuna tegemist on Läti Vabariigi kodaniku kaebusega Läti Vabariigis 
registreeritud organisatsiooni vastu, ei kuulu avalduse läbivaatamine EKL pädevusse. Ka on igal 
kennelorganisatsioonil suveräänne õigus otsustada, keda nad oma üritustele lubavad. 
 
Ettepanek: kuna pöördumises kirjeldatud vaidluse osapoolteks on Läti Vabariigi kodanik ning 

Läti Vabariigis registreeritud organisatsioon, ei kuulu selle lahendamine EKL pädevusse. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) Raija Rauni pöördumine seoses labradori retriiveri EST-03498/10 silmauuringutulemustega. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse 17.11.2014 elektrooniline hääletus ning suunata labradori 

retriiver EST-03498/10 kordus-silmauuringule Soome Kennelliidu silmauuringute paneeli. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Kuna A. Kornejeva pöördumises kirjeldatud vaidluse osapoolteks on Läti Vabariigi kodanik 

ning Läti Vabariigis registreeritud organisatsioon, ei kuulu selle lahendamine EKL pädevusse. 
6.2. Kinnitada EKL juhatuse 17.11.2014 elektrooniline hääletus ning suunata labradori retriiver 

EST-03498/10 kordus-silmauuringule Soome Kennelliidu silmauuringute paneeli. 
 
7. Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus jack russelli terjerite aretuserinõuete 
täiendamiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus ning täiendada jack russelli 

terjerite aretuserinõudeid alljärgnevalt: asendada tekst „juhul, kui koera lähisugulastel 
(õed-vennad, poolõed-poolvennad, esimese põlve järglased ja vanemad) on diagnoositud 
pärilik silmahaigus, on soovitav, et koera ei kasutataks aretuses enne kolme (emane koer) 
või viit (isane koer) eluaastat“ tekstiga „Koeri, kelle lähisugulastel (vanemad, õed-vennad, 
poolõed-poolvennad, vanavanemad) on teadaolevalt diagnoositud katarakt, ei tohi 
paaritada enne emase koera 4 aasta ja isase koera 5 aasta vanuseks saamist.  Aretuspaari 
sobilikkust (terviseuuringuid) kontrollib kasvataja avalduse alusel enne paaritust Eesti Jack 
Russelli Terjerite TÜ, kes väljastab nõuetele vastamise tõendi lisatasuta“ Edastada otsus 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
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Otsustati: 
7.1. Rahuldada Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ taotlus ning täiendada jack russelli terjerite 

aretuserinõudeid alljärgnevalt: asendada tekst „juhul, kui koera lähisugulastel (õed-vennad, 
poolõed-poolvennad, esimese põlve järglased ja vanemad) on diagnoositud pärilik silmahaigus, 
on soovitav, et koera ei kasutataks aretuses enne kolme (emane koer) või viit (isane koer) 
eluaastat“ tekstiga „Koeri, kelle lähisugulastel (vanemad, õed-vennad, poolõed-poolvennad, 
vanavanemad) on teadaolevalt diagnoositud katarakt, ei tohi paaritada enne emase koera 4 
aasta ja isase koera 5 aasta vanuseks saamist.  Aretuspaari sobilikkust (terviseuuringuid) 
kontrollib kasvataja avalduse alusel enne paaritust Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ, kes 
väljastab nõuetele vastamise tõendi lisatasuta“  

7.2. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
8. MTÜ Kanisteraapia Arendamise ja Toetuse Assotsiatsiooni taotlus EKL liikmeks 
astumiseks (jätkuv käsitlus). 
 
EKL juhatus nentis, et ühingu põhikiri tekitab küsitavusi (põhikirja kohaselt omavad hääleõigust 
vaid juriidilised isikud, kuid põhikirja ning selle hilisema muutmise on kinnitanud kaks füüsilisest 
isikust hääletajat). Samuti ei ole KATA põhikirjaline tegevus otseselt seotud EKL põhikirjalise 
tegevusega. 
 
Ettepanek: rahuldada MTÜ Kanisteraapia Arendamise ja Toetuse Assotsiatsiooni (reg-nr: 

80375332, aadress: Pässa põik 1, Lasva küla, Lasva vald, 65401 Võru mk) taotlus EKL 
liikmeks astumiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 1 
  Vastu – 5 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Mitte rahuldada MTÜ Kanisteraapia Arendamise ja Toetuse Assotsiatsiooni (reg-nr: 

80375332, aadress: Pässa põik 1, Lasva küla, Lasva vald, 65401 Võru mk) taotlust EKL 
liikmeks astumiseks, kuna ühingu tegevus ei ole otseselt seotud EKL põhikirjaliste 
tegevuseesmärkidega. 

 
9. MTÜ Tiibeti Tõugude Ühenduse taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et ühing on loodud eelkõige ühe konkreetse näituse (Tibet Dog Europe) 
ning sellega kaasnevate ürituste korraldamiseks. Kõigil ühingu põhikirjas loetletud tõugudel on 
juba olemas vähemalt üks neid ühendav-esindav organisatsioon (do-khyi (tiibeti mastif) – 
Mastifite TÜ, Eesti Tiibeti Mastifite TÜ; tiibeti spanjel – Eesti Spanjeliühing, Tartu Spanjeliklubi; 
kõik teised – Eesti Seltsi- ja Tarbekoerte Ühing). Eelnevast tulenevalt võiks Tiibeti Tõugude 
Ühendus kaaluda võimalust kujundada end ümber pigem tiibeti tõuge kureerivate ühingute 
katuseorganisatsiooniks. 

 
Ettepanek: rahuldada MTÜ Tiibeti Tõugude Ühenduse (reg-kood: 80377463, aadress: Lehola 11, 

11619 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
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Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 3  
 
Otsustati: 
9.1. Mitte rahuldada MTÜ Tiibeti Tõugude Ühendus reg-kood: 80377463, aadress: Lehola 11, 

11619 Tallinn) taotlust EKL liikmeks astumiseks. 
 
10. Tartu Spanjeliklubi taotlus EKL tiibeti tõugude erinäituse statuudi tühistamiseks. 
 
Nenditi, et statuudi tühistamiseks puudub alus. Samuti on antud statuudi alusel ühele 2015. aastal 
korraldatavale näitusele registreerimine juba alanud. 
 
Ettepanek: Tartu Spaneliklubi taotlust EKL tiibeti tõugude ernäituse statuudi tühistamiseks mitte 

rahuldada. 
 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2   
Otsustati: 
10.1. Tartu Spaneliklubi taotlust EKL tiibeti tõugude ernäituse statuudi tühistamiseks mitte 

rahuldada. 
Otsuse motiveering: statuudi tühistamine ei ole põhjendatud ning antud statuudi alusel 
korraldatav näitus on juba välja kuulutatud.  

 
11. Tartu Spanjeliklubi taotlus eeskirja „Tartu Spanjeliklubi mitme rühma näituste 
korraldamise statuut“ kinnitamiseks. 
 
Nenditi, et klubi sisedokumentide kinnitamine ei kuulu EKL juhatuse pädevusse. 
 
Ettepanek: Tartu Spanjeliklubi taotlust eeskirja „Tartu Spanjeliklubi mitme rühma näituste 

korraldamise statuut“ kinnitamiseks mitte rahuldada, kuna EKL liikmesorganisatsiooni 
sisedokumentide kinnitamine ei kuulu EKL juhatuse pädevusse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0   
 
Otsustati: 
11.1. Tartu Spanjeliklubi taotlust eeskirja „Tartu Spanjeliklubi mitme rühma näituste korraldamise 

statuut“ kinnitamiseks mitte rahuldada, kuna EKL liikmesorganisatsiooni sisedokumentide 
kinnitamine ei kuulu EKL juhatuse pädevusse. 

 
12. EKL näitusetaotluste menetlemise kord (projekt). 
 
Toimus arutelu EKL näitusetaotluste menetlemise korra muutmise ja täiendamise üle. Nenditi, et 
kuna antud dokument on otseselt seotud EKL näituste eeskirjaga, tullakse menetlemise korra 
juurde tagasi pärast seda, kui EKL näituste eeskirja täiendused on EKL volinike koosoleku poolt 
heaks kiidetud. 
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13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi taotlus näituse kalenderplaanist kustutamiseks. 
 
Ettepanek: teavitada Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi, et EKL juhatus on valmis rahuldama nende  

taotluse EKL 2015. aasta näituste kalenderplaanist 06.06.2015 toimuma pidanud III rühma 
näituse kustutamiseks, kuid sellisel juhul määratakse klubile 2-aastane näituste 
korraldamise keeld. Paluda avaldaja kinnitust, et nad soovivad tõepoolest antud näituse 
kalenderplaanist kustutada. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0   
 
(ii) Lõuna-Eesti Koertekeskuse taotlus näituse toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Lõuna-Eesti Koertekesuse taotlus ning kinnitada 18.07.2015 korraldatava 

kõikide tõugude näituse toimumiskohaks Tartu mk (varasema Viljandi asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0   
 
(iii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 05.06.2016 

takside erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Takside TÜ; registreerimine algab detsembris 
2015); (ii) 19.08.2016 kuldsete retriiverite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete 
Retriiverite TÜ; registreerimine algab 01.05.2016). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0   
 
Ettepanek: vältimaks teiste rühmadega võrreldes ebaproportsionaalselt paljude IX rühma näituste 

korraldamist, jätta Eesti Spanjelite TÜ taotlus 03.06.2016 VIII ja IX rühma näituse ning 
Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus selle näituse raames labradori retriiverite erinäituse 
korraldamiseks ootele kuni 01.07.2015. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0   
 
Otsustati: 
13.1. Teavitada Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi, et EKL juhatus on valmis rahuldama nende  

taotluse EKL 2015. aasta näituste kalenderplaanist 06.06.2015 toimuma pidanud III rühma 
näituse kustutamiseks, kuid sellisel juhul määratakse klubile 2-aastane näituste korraldamise 
keeld. Paluda avaldaja kinnitust, et nad soovivad tõepoolest antud näituse kalenderplaanist 
kustutada. 

13.2. Kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  
13.2.1. 05.06.2016 takside erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Takside TÜ; registreerimine 

algab detsembris 2015);  
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13.2.2. 19.08.2016 kuldsete retriiverite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete 
Retriiverite TÜ; registreerimine algab 01.05.2016). 

13.3. Vältimaks teiste rühmadega võrreldes ebaproportsionaalselt paljude IX rühma näituste 
korraldamist, jätta Eesti Spanjelite TÜ taotlus 03.06.2016 VIII ja IX rühma näituse ning Eesti 
Labradori Retriiverite TÜ taotlus selle näituse raames labradori retriiverite erinäituse 
korraldamiseks ootele kuni 01.07.2015. 

 
14. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2015. aasta võistluste kalenderplaan. 

EKL-KKK-l edastada kuu aja jooksul EKL büroole võistluste toimumise koht ning 
registreerimistähtaja lõppkuupäev (lisa 2). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0   
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2015. aasta võistluste kalenderplaan. 

EKL-KKK-l edastada kuu aja jooksul EKL büroole võistluste toimumise koht ning 
registreerimistähtaja lõppkuupäev (lisa 2). 

 
15. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) 15.11.2014 Lääne-Harju KKK poolt korraldatud verejäljekatse. 
 
Ettepanek: teha Eesti Jahikoerte TÜ-le ettepanek viia eeskirja „Jahiomaduste kindlaks tegemine 

500-600 m pikkusel kunstlikul verejäljel“ sisse jälje mahapanemisele esitatavad nõuded 
ning vajadusel koostada rajameistrite atesteerimise kord. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0   
 
Otsustati: 
15.1. Teha Eesti Jahikoerte TÜ-le ettepanek viia eeskirja „Jahiomaduste kindlaks tegemine 500-

600 m pikkusel kunstlikul verejäljel“ sisse jälje mahapanemisele esitatavad nõuded ning 
vajadusel koostada rajameistrite atesteerimise kord. 

 
16. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja muutmine. 
 
Toimus arutelu EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise eeskirja üle. Nenditi, et nii mõnelgi 
näitusel osaleb kummaski vanuserühmas vaid paar-kolm last ning sellest tulenevalt on 
meistrivõistlustel osalemiseks vajalike punktide kokkusaamine liialt lihtne. See omakorda mõjutab 
negatiivselt meistrivõistluste üldist taset. Punktivõistluste süsteemi kasutuselevõtt mõjuks 
konkurentsi edendavalt. 
  
Ettepanek: muuta EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja p 7.2. pärast mida 

kõlab see alljärgnevalt:“ 7.2. Õiguse osaleda Eesti Meistrivõistlustel saavad kalendriaasta 
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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 pöördvõrdeliselt kohaga (I koht 4 p, II 
koht 3 p jne). 7.2.1. Arvesse lähevad järgmised näitused: kõik Eesti Kennelliidu poolt 
korraldatavad rahvusvahelised näitused, Pärnu Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi poolt 
korraldatavad rahvusvahelised näitused, Lõuna-Eesti Koertekeskuse poolt korraldatavad 
rahvusvahelised näitused ning Narva Koerakasvatajate Seltsi poolt korraldatavad 
näitused.“ Otsus jõustub alates 01.01.2015. 

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

see alljärgnevalt:“7.2. 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 pöördvõrdeliselt kohaga (I koht 4 p, II koht 3 p jne). 
7.2.1. Arvesse lähevad järgmised näitused: kõik Eesti Kennelliidu poolt korraldatavad 
rahvusvahelised näitused, Pärnu Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi poolt korraldatavad 
rahvusvahelised näitused, Lõuna-Eesti Koertekeskuse poolt korraldatavad rahvusvahelised 
näitused ning Narva Koerakasvatajate Seltsi poolt korraldatavad näitused.“ 

16.2. Otsus jõustub alates 01.01.2015. 
 
17. EKL tõuraamatumääruse täpsustamine. 
 
Lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 2.2. ei või koera nimi sisaldada numbreid, üksikuid tähte, 
märge, punkte, komasid. Antud nõue on ajale jalgu jäänud, kuna kasvatajate poolt sageli 
kasutatavate inglisekeelsetes nimedes on olemas ühetähelisi sõnu. 
 
Ettepanek: muuta EKL tõuraamatumääruse p. 2.2. „Koera nimi“ ning asendada lause „Nime 

pikkus koos kennelnime ja tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ega tohi 
sisaldada numbreid, üksikuid tähti, märke, punkte, komasid“ lausetega „Nime pikkus koos 
kennelnime ja tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ega tohi sisaldada 
numbreid, märke, punkte, komasid. Samuti ei või nimi koosneda ainult üksikutest tähtedest.” 
Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0   
 
Otsustati: 
17.1. Muuta EKL tõuraamatumääruse p. 2.2. „Koera nimi“ ning asendada lause „Nime pikkus 

koos kennelnime ja tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ega tohi sisaldada 
numbreid, üksikuid tähti, märke, punkte, komasid“ lausetega „Nime pikkus koos kennelnime 
ja tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ega tohi sisaldada numbreid, märke, 
punkte, komasid. Samuti ei või nimi koosneda ainult üksikutest tähtedest.” 

17.2. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
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18. EKL näituste eeskirja täiendamine. 
 
Toimus arutelu võimalike täienduste üle.Kaaluti võimalust/vajadust piirata rühmanäitusel 
osalevate rühmade arvu ning arutleti TÜ-dele seatud piirangute mõttekuse üle. Nenditi, et puudub 
piirkondliku klubi definitsioon. Samuti tõstatati küsimus, mida teha erinäitustega, mis hõlmavad 
rohkem kui ühe rühma koeri. 
 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


