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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

Tallinn          12.02.2015 nr 2 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.50. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis 

Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Triinu Kriisk, Hedi Kumm, Maret Kärdi (EKL volinike koosoleku asejuhataja), 

Helle Kärdi-Paabo, Aivo Oblikas (Eesti Malinois’ Klubi), Aire-Piret Pärn, Helen 
Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku juhataja). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 12.02.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
2. Eesti Malinois’ Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks  
3. Kaire Valsi jt. taotlus. 
4. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
5. Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus kevadel 2015 venekeelse 

kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
6. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
7. EKL büroo töö korraldamisest. 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
9. Pärnu PKK taotlus kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
11. EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendi 

täiendused. 
12. EKL näituste eeskirja ja EKL näitusetaotluste menetlemise korra täiendused. 
 
A. EKL juhatuse 12.02.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

 

Ettepanek: lisada EKL juhatuse 12.02.2015 koosoleku päevakorda punkt (i) Ida-Virumaa 
Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus kevadel 2015 venekeelse kasvatajakoolituse 
korraldamiseks; (ii) EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse 
läbiviimise juhendi täiendused. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 12.02.2015 koosoleku päevakorda punkt (i) Ida-Virumaa 

Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus kevadel 2015 venekeelse kasvatajakoolituse 
korraldamiseks; (ii) EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse läbiviimise 
juhendi täiendused. 
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1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL-KKK taotlus Aivo Oblikase FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemise kulude 
kompenseerimiseks. 

 
Ettepanek: rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning kompenseerida 07.-08.03.2015 Delemontis 

(Šveits) toimuval FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemisega seotud reisi- ja 
majutuskulud kogusummas kuni 700 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) 30.07.2016 Saaremaal korraldatava näituse toimkonna esimehe leping. 
 
Tõnis Türki ettepanekul täpsustati lepingus töö üleandmise ning töötasu väljamaksmisega 
seotud tähtaegu.  
 
Ettepanek: sõlmida 30.07.2016 Saaremaal korraldatava rahvusliku kõikide tõugude näituse 

toimkonna esimehe leping Marko Lepasaarega. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) Firma Juhtmejukud pakkumine. 
 
Ettepanek: sõlmida firmaga Juhtmejukud EKL endise serveriruumi korrastamiseks leping 

kogusummas kuni 600 EUR. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  

 
(iv) EKL-KKK taotlus FCI 2015. aasta IPO-FH MM-i Eesti meeskonna ja kapteni 
kinnitamiseks. 

 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2015. aasta IPO-FH MM-i Eesti 

meeskond koosseisus Monika Laneman šveitsi valge lambakoeraga EST-02246/09 ja  
Helve Käro (kapten). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) EKL esindajate saatmine 08.-09.06.2015 Milanos (Itaalia) toimuvale FCI üldkoosolekule 
ning 11.-14.06.2015 Milanos (Itaalia) toimuvale „Maaimavõitja 2015“ näitusele. 
 
Marko Lepasaar taandas delegatsioonist oma kandidatuuri. 
 
Ettepanek: saata EKL esindajatena ajavahemikus 08.-14.06.2015 Milanos (Itaalia) toimuvatele 

FCI üldkoosolekule ning „Maailmavõitja 2015“ näitusele Astrid Lundava ja Helen 
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Tonkson-Koit. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning maksta päevarahad FCI 
üldkoosolekul osalemise aja eest (07.-09.06.2015). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
  Ei osalenud – 1 (Astrid Lundava) 
 
(vi) Eesti esindaja 2015. aasta Cruftsi näituse raames toimuval juuniorhändlerite võistlusel. 
 
Ettepanek: saata Eesti esindajana 07.03.2015 Birminghamis (UK) „Crufts 2015“ näituse 

raames toimuvale juuniorhändlerite võistlusele Marika Bernhardt. Kompenseerida M. 
Bernhardti ja tema saatja sõidu- ja majutuskulud (06.-08.03.2015). Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava 
artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vii) EKL-KKK taotlus 06.09.2014 Saaremaal toimunud SK võistluse kulude osaliseks 
kompenseerimiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et kuna juba on osaliselt kompenseeritud samal ajal samas kohas 
sama kohtunikuga korraldatud SK EMV kulud, ei ole (lisa)kompensatsiooni määramine 
põhjendatud. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 06.09.2014 Saaremaal toimunud 

rahvusvahelise SK võistluse korraldamisega seotud kulud kogusummas 200 EUR. 
Hääletamine: poolt – 2 
  Vastu – 5 
  Erapooletu – 0  
 
(viii) ajavahemikus 15.01.-12.02.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 15.01.-12.02.2015 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning kompenseerida 07.-08.03.2015 Delemontis (Šveits) 

toimuval FCI töökoerte komisjoni koosolekul osalemisega seotud reisi- ja majutuskulud 
kogusummas kuni 700 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide 
alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

1.2. Sõlmida 30.07.2016 Saaremaal korraldatava rahvusliku kõikide tõugude näituse toimkonna 
esimehe leping Marko Lepasaarega. 

1.3. Sõlmida firmaga Juhtmejukud EKL endise serveriruumi korrastamiseks leping 
kogusummas kuni 600 EUR. 
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1.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2015. aasta IPO-FH MM-i Eesti 
meeskond koosseisus Monika Laneman šveitsi valge lambakoeraga EST-02246/09 ja  Helve 
Käro (kapten). 

1.5. Saata EKL esindajatena ajavahemikus 08.-14.06.2015 Milanos (Itaalia) toimuvatele FCI 
üldkoosolekule ning „Maailmavõitja 2015“ näitusele Astrid Lundava ja Helen Tonkson-
Koit. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning maksta päevarahad FCI üldkoosolekul 
osalemise aja eest (07.-09.06.2015). 

1.6. Saata Eesti esindajana 07.03.2015 Birminghamis (UK) „Crufts 2015“ näituse raames 
toimuvale juuniorhändlerite võistlusele Marika Bernhardt. Kompenseerida M. Bernhardti ja 
tema saatja sõidu- ja majutuskulud (06.-08.03.2015). Kompensatsioon makstakse välja 
originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

1.7. Mitte rahuldada EKL-KKK taotlust 06.09.2014 Saaremaal toimunud rahvusvahelise SK 
võistluse korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

1.8. Rahuldada ajavahemikus 15.01.-12.02.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 
(lisa 1). 

 
2. Eesti Malinois’ Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 

Ettepanek: rahuldada Eesti Malinois’ Klubi (reg-kood: 80380235, aadress: Metsaääre 18, 
Ülenurme, 61714 Tartu mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 

Otsustati: 
2.1. Rahuldada Eesti Malinois’ Klubi (reg-kood: 80380235, aadress: Metsaääre 18, Ülenurme, 

61714 Tartu mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
3. Kaire Valsi jt. taotlus. 

 

Toimus arutelu avaldaja taotluse üle kanda EKL tõuraamatusse koeri, kelle vanemad ei ole 
kantud FCI poolt tunnustatud tõuraamatutesse. Astuti seisukohale, et avatud tõuraamatu 
võimaldamine tõule, mille päritolumaa/standardihoidja Eesti ei ole, oleks põhjendamatu. 
 

Ettepanek: Kaire Valsi ja teiste esitatud taotlust ameerika buldogite EKL avatud tõuraamatusse 
võtmiseks mitte rahuldada, kuna hea tava kohaselt on avatud tõuraamat kasutusel vaid 
tõu kodumaal/standardihoidjal maal. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Kaire Valsi ja teiste esitatud taotlust ameerika buldogite EKL avatud tõuraamatusse 
võtmiseks mitte rahuldada, kuna hea tava kohaselt on avatud tõuraamat kasutusel vaid tõu 
kodumaal/standardihoidjal maal. 
 
4. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
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(i) EKL kalenderplaani kantud näituse korraldaja eksimus andmete sisestamisel. 
 
Punkti arutelu kuulutati kinniseks. 
 
MTÜ Nublu poolt 26.07.2014 Haapsalus korraldatud kõikide tõugude näitusel oli 
osalejanumbri 412 osalev itaalia linnukoer kataloogi kantud vale sünniaja (26.03.2014, õige 
sünnikuupäev 31.03.2014) ning registrinumbriga (FI54717/14, õige reg-nr FI24717/14). 
Näituse kataloogi koostaja (EKL kataloogiprogrammi andmete sisestaja) ning koera omanik on 
andnud omapoolsed kirjalikud ja suulised selgitused ning tunnistanud oma süüd.  
 
EKL juhatus asus seisukohale, et andmete õigsuse eest vastutavad nii näitusele registreerija kui 
kataloogi koostaja.  
 
Ettepanek: määrata 26.07.2014 Haapsalus toimunud kõikide tõugude näitusel koera 

registreerimisel valeandmete esitamise eest Katleen Lukinile EKL kalenderplaani kantud 
näitustel händlerina osalemise keeld ajavahemikuks 01.06.-31.08.2015. Tühistada 
26.07.2014 Haapsalus toimunud kõikide tõugude näitusel katalooginumbri 412 all 
osalenud itaalia linnukoera antud näituse tulemus. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
Ettepanek: määrata 26.07.2014 Haapsalus toimunud kõikide tõugude näituse kataloogi 

valeandmete kandmise eest Hedi Kummile EKL kalenderplaani kantud näitustel 
händlerina osalemise keeld ajavahemikuks 01.06.-31.08.2015. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
Ettepanek: määrata 26.07.2014 Haapsalus toimunud kõikide tõugude näituse kataloogi 

valeandmete kandmise eest Hedi Kummile EKL kataloogiprogrammi andmete sisestamise 
keeld ajavahemikuks 12.02.2015-11.02.2017. Kohustada Hedi Kummi enne 
sisestamisõiguse taastamist läbima kataloogiprogrammi koolituse. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: seoses 26.07.2014 Haapsalus toimunud kõikide tõugude näituse kataloogi kantud 

valeandmetega, mitte lubada MTÜ Nublul 2017. aastal korraldada EKL kalenderplaani 
kantud näitust. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
(ii) Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ päring. 
 
Ettepanek: saata nõuetele mittevastava põlveuuringu teostanud arstile märgukiri, milles 

juhitakse tähelepanu EKL põlveuuringute teostamise korras sätestatud vanusepiirangule. 
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Teavitada avaldajat, et kõnealuse pesakonna vanemate näitusehinded vastavad EKL 
volinike koosoleku poolt kinnitatud yorkshire’i terjerite aretuserinõuetele. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Määrata 26.07.2014 Haapsalus toimunud kõikide tõugude näitusel koera registreerimisel 

valeandmete esitamise eest Katleen Lukinile EKL kalenderplaani kantud näitustel händlerina 
osalemise keeld ajavahemikuks 01.06.-31.08.2015. Tühistada 26.07.2014 Haapsalus 
toimunud kõikide tõugude näitusel katalooginumbri 412 all osalenud itaalia linnukoera antud 
näituse tulemus. 

4.2. Määrata 26.07.2014 Haapsalus toimunud kõikide tõugude näituse kataloogi valeandmete 
kandmise eest Hedi Kummile EKL kalenderplaani kantud näitustel händlerina osalemise 
keeld ajavahemikuks 01.06.-31.08.2015 ning EKL kataloogiprogrammi andmete sisestamise 
keeld ajavahemikuks 12.02.2015-11.02.2017. Kohustada Hedi Kummi enne 
sisestamisõiguse taastamist läbima kataloogiprogrammi koolituse. 

4.3. Seoses 26.07.2014 Haapsalus toimunud kõikide tõugude näituse kataloogi kantud 
valeandmetega, mitte lubada MTÜ Nublul 2017. aastal korraldada EKL kalenderplaani 
kantud näitust. 

4.4. Saata nõuetele mittevastava põlveuuringu teostanud arstile märgukiri, milles juhitakse 
tähelepanu EKL põlveuuringute teostamise korras sätestatud vanusepiirangule. Teavitada 
avaldajat, et kõnealuse pesakonna vanemate näitusehinded vastavad EKL volinike koosoleku 
poolt kinnitatud yorkshire’i terjerite aretuserinõuetele. 

 
5. Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus kevadel 2015 venekeelse 

kasvatajakoolituse korraldamiseks. 

 
Ettepanek: rahuldada Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus kevadel 2015 

venekeelse kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 

Otsustati: 
5.1. Rahuldada Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“ taotlus kevadel 2015 venekeelse 

kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
 
6. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  

 

(i) EKL näituste „suure ringi“ personali riietus. 
 
Nenditi, et EKL näituste lõppvõistluste ringis töötavate isikute riietus võiks olla ühesugune. 
 
Ettepanek: tellida EKL rahvusvahelistel näitustel lõppvõistluste ringis töötajatele ühtne riietus 

maksumusega kuni 315 EUR/inimene.  
Hääletamine: poolt – 6 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 

 

(ii) EKL välimikukohtuniku kutse blankett. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL välimikukohtuniku kutse blankett (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Tellida EKL rahvusvahelistel näitustel lõppvõistluste ringis töötajatele ühtne riietus 

maksumusega kuni 315 EUR/inimene.  
6.2. Kinnitada EKL välimikukohtuniku kutse blankett (lisa 2). 
 

7. EKL büroo töö korraldamisest. 

 

(i) Marika Männi taotlus. 
 
Nenditi, et Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 136 l 8 ütleb, et kui kohustuse täitmiseks 
ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks 
puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. 
 
Ettepanek: võttes aluseks tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 136 l 8 rahuldada Marika Männi 

taotlus ning tunnistada kennelis Armarila’s Style 18.10.2014 (isa: BCU148-002358, ema: 
BCU 148-003670) sündinud pikakarvalise taksi pesakonna registreerimise dokumendid 
õigeaegselt esitatuks. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Aachen Õigusbüroo taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et kuna liitumistaotluse esitamise hetkel on firma koerandusega 
seotud tegevus alles planeerimisfaasis, ei ole organisatsiooni EKL liikmeks vastuvõtmine 
põhjendatud. 
 
Ettepanek: OÜ Aachen Õigusbüroo taotlust EKL liikmeks astumiseks mitte rahuldada, kuna 

firma hetkel veel reaalselt (tõu)koerandusega ei tegele (alus: EKL põhikirja p1.7.2.)  
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
(iii) EKL büroo kollektiivpuhkus. 
 
Ettepanek: lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele 25.06.-10.07.2015. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
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(iv) EKL tekstita diplomi blankett. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL tekstita diplomi blankett (lisa 3). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(v) EKL teenuste hinnakirja täiendamine. 
 
Toimus arutelu EKL teenuste hinnakirja koodi 1053 muutmise üle (hinna diferentseerimine 
lähtuvalt sellest, kas korraldaja kasutab EKL kataloogiprogrammi ning seega sisestab 
tulemused ise, või peab tulemused hiljem sisestama EKL büroo). 
 
Ettepanek: muuta EKL teenuste hinnakirja koodi 1053, pärast mida kõlab see 

alljärgnevalt:“1053A EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga 
näitusekataloogis registreeritud koera eest (kehtib rühma/kõikide 
tõugude/rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud 
EKL kataloogiprogrammi ning kõikide erinäitustel) – 1 EUR; 1053B EKL 
liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest 
(kehtib rühma/kõikide tõugude/rahvusvahelistel näitustel mille kataloogi koostamiseks ei 
kasutata EKL kataloogiprogrammi) – 2 EUR”. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 1 (Tõnis Türk) 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada alates 01.01.2016 EKL teenuste hinnakirja koodi 1053B tasu suuruseks 5 

EUR. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 1 (Tõnis Türk)  
  Erapooletu – 0 
 
Tõnis Türki eriarvamus: hinnatõusul pole arvutuslikku ega majanduslikku põhjendust. 
 
(vi) Julia Jakovleva ja Irina Nikonkova taotlus. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning lubada kennelis From Red Teckel Story sündinud 

lühikarvalise kääbustaksi pesakonna (ema: RKF2845537) esimese hinnaga 
registreerimise tähtaega kuni 12.04.2015. Kanda kasvatajate isikukaartidele märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Pesakonna registreerimisel kõrgendatud 
registreerimistasusid (koodid 1062-1063) mitte rakendada.  

 
Otsustati: 
7.1. Võttes aluseks tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 136 l 8 rahuldada Marika Männi taotlus 

ning tunnistada kennelis Armarila’s Style 18.10.2014 (isa: BCU148-002358, ema: BCU 
148-003670) sündinud pikakarvalise taksi pesakonna registreerimise dokumendid 
õigeaegselt esitatuks. 

7.2. OÜ Aachen Õigusbüroo taotlust EKL liikmeks astumiseks mitte rahuldada, kuna firma 
hetkel veel reaalselt (tõu)koerandusega ei tegele (alus: EKL põhikirja p 1.7.2.). 
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7.3. Lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele 25.06.-10.07.2015. 
7.4. Kinnitada EKL tekstita diplomi blankett (lisa 3). 
7.5. Muuta EKL teenuste hinnakirja koodi 1053, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“1053A 

EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera 
eest (kehtib rühma/kõikide tõugude/rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi 
koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi ning kõikide erinäitustel) – 1 EUR; 
1053B EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud 
koera eest (kehtib rühma/kõikide tõugude/rahvusvahelistel näitustel mille kataloogi 
koostamiseks ei kasutata EKL kataloogiprogrammi) – 2 EUR”. Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest. 
7.5.1. Kinnitada alates 01.01.2016 EKL teenuste hinnakirja koodi 1053B tasu suuruseks 5 
EUR. 
Tõnis Türki eriarvamus (otsused 7.5. ja 7.5.1): hinnatõusul pole arvutuslikku ega 
majanduslikku põhjendust. 

7.6. Rahuldada taotlus ning lubada kennelis From Red Teckel Story sündinud lühikarvalise 
kääbustaksi pesakonna (ema: RKF2845537) esimese hinnaga registreerimise tähtaega kuni 
12.04.2015. Kanda kasvatajate isikukaartidele märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise 
kohta. Pesakonna registreerimisel kõrgendatud registreerimistasusid (koodid 1062-1063) 
mitte rakendada. 

 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Katrin Raie FCI IV rühma 
rühmakohtunikuks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Katrin Raie FCI IV rühma rühmakohtunikuks. 
 
9. Pärnu PKK taotlus kasvatajakoolituse korraldamiseks. 

 

Ettepanek: kinnitada 27.01.2015 toimunud EKL juhatuse elektrooniline hääletuse tulemused 
ning lubada Pärnu PKK-l korraldada veebruaris-märtsis 2015 EKL kasvatajakoolitus. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Pärnu PKK taotlus ning lubada neil korraldada veebruaris-märtsis 2015 EKL 

kasvatajakoolitus. 
 

10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

(i) Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus näituse toimumiskoha muutmiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada 11.07.2015 toimuva 
kuldsete retriiverite erinäituse toimumiskohaks Tartu mk (varasema Põlva mk asemel). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Pärnu PKK taotlus näituse toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Pärnu PKK taotlus ning kinnitada 04.07.2015 ja 05.07.2015 

korraldatavate rahvusvaheliste näituste toimumiskohaks Pärnu mk (varasema Pärnu 
asemel). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 19.06.2016 Harjumaal toimuv 

inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite erinäitus (korraldaja: 
Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ; registreerimine algab veebruaris 2016). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

07.05.2016 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK; registreerimine 
algab jaanuaris 2016); (ii) 08.05.2016 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: 
Rakvere KSK; registreerimine algab jaanuaris 2016); (iii) 15.10.2016 kõikide tõugude 
näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK; registreerimine algab juulis 2016); (iv) 
16.10.2016 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK; registreerimine 
algab juulis 2016. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 

Ettepanek: kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 16.07.2016 Harjumaal toimuv 
retriiverite erinäitus (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ; registreerimine algab jaanuaris 
2016). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: taotleda FCI-lt alljärgnevate rahvusvaheliste näituste kuupäevade kinnitamist: (i) 

04.11.2017 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus; 
registreerimine algab 03.06.2017); (ii) 05.11.2017 rahvusvaheline näitus, Tartu 
(korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus; registreerimine algab 03.06.2017);  (iii) 
03.11.2018 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus; 
registreerimine algab 01.06.2018); (iv) 04.11.2018 rahvusvaheline näitus, Tartu 
(korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus; registreerimine algab 01.06.2018). 
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Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada 11.07.2015 toimuva 

kuldsete retriiverite erinäituse toimumiskohaks Tartu mk (varasema Põlva mk asemel). 
10.2. Rahuldada Pärnu PKK taotlus ning kinnitada 04.07.2015 ja 05.07.2015 korraldatavate 

rahvusvaheliste näituste toimumiskohaks Pärnu mk (varasema Pärnu asemel). 
10.3. Kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

10.3.1. 19.06.2016 inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite 
erinäitus, Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ; 
registreerimine algab veebruaris 2016); 

10.3.2. 07.05.2016 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK; 
registreerimine algab jaanuaris 2016);  

10.3.3. 08.05.2016 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK; 
registreerimine algab jaanuaris 2016);  

10.3.4. 15.10.2016 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK; 
registreerimine algab juulis 2016);  

10.3.5. 16.10.2016 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK; 
registreerimine algab juulis 2016. 

10.3.6. 16.07.2016 retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ; 
registreerimine algab jaanuaris 2016). 

10.4. Taotleda FCI-lt alljärgnevate rahvusvaheliste näituste kuupäevade kinnitamist: (i) 
04.11.2017 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus; 
registreerimine algab 03.06.2017); (ii) 05.11.2017 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: 
Lõuna-Eesti Koertekeskus; registreerimine algab 03.06.2017);  (iii) 03.11.2018 
rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus; registreerimine algab 
01.06.2018); (iv) 04.11.2018 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti 
Koertekeskus; registreerimine algab 01.06.2018). 

 
 
11. EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendi 

täiendused. 

 

Toimus arutelu EKL kasvatajakoolituste korraldamise taotlemise korra ning koolituse läbinud 
isikute nimekirja haldamise üle. Nenditi, et EKL peab omama ülevaadet, kes ja millal koolitusi 
korraldavad ning kes koolituse läbinud on. 
 
Ettepanek: teha EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse läbiviimise 

juhendisse alljärgnevad täiendused ja muudatused: (i) muuta p I.3. pärast mida kõlab 
see alljärgnevalt:“Kasvatajakoolitusi korraldab Eesti Kennelliit (edaspidi EKL) või 
EKL juhatuse otsuse alusel EKL liikmesorganisatsioon. Korraldaja peab EKL juhatuse 
kinnituse saama enne koolituse ametlikku väljakuulutamist“; (ii) lisada p V „EKL 
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kasvatajakoolituse korraldaja peab kuu aja jooksul alates koolituse lõputesti toimumise 
kuupäevast edastama EKL büroosse koolituse positiivselt läbinud isikute nimekirja koos 
nende isikukoodidega.“ 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Teha EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendisse 

alljärgnevad täiendused ja muudatused:  
11.1.1. muuta p I.3. pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Kasvatajakoolitusi korraldab Eesti 

Kennelliit (edaspidi EKL) või EKL juhatuse otsuse alusel EKL liikmesorganisatsioon. 
Korraldaja peab EKL juhatuse kinnituse saama enne koolituse ametlikku 
väljakuulutamist“;  

11.1.2. lisada p V lause „EKL kasvatajakoolituse korraldaja peab kuu aja jooksul alates 
koolituse lõputesti toimumise kuupäevast edastama EKL büroosse koolituse positiivselt 
läbinud isikute nimekirja koos nende isikukoodidega.“ 

 

12. EKL näituste eeskirja ja EKL näitusetaotluste menetlemise korra täiendused. 

 

Teema käsitlemist jätkatakse EKL juhatuse märtsikoosolekul. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


