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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          10.03.2016 nr 3 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.50. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Helle Kärdi-Paabo (Pärnu PKK), Marko Lepasaar 

(EKL näitusetoimkonna esimees), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), 
Helen Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku juhataja). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 10.03.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
2. EKL esindajate lähetused. 
3. EKL-KKK taotlus “FCI eeskirjad ja juhised sõnakuulelikkuse katsetel osalemiseks klassidele 

SK1, SK2 ja SK3” tõlke kinnitamiseks 
4. Koerteklubi Canis taotlus Eesti 2016. aasta IPO MV kulude kompenseerimiseks (jätkuv 

käsitlus). 
5. Eesti Staffordshire’i Bullterjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
6. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
7. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
9. EKL vaidlusasjade materjalid. 
10. EKL kasvatajakoolituse programmi ja algkoolituse korraldamise juhendi täiendamine. 
11. Heleni Mäe ja Marika Rindemaa pöördumine (jätkuv käsitlus) 
12. Made Varuli taotlus DNA-põlvnemisuuringu tegemiseks kliiniku määramiseks. 
13. Zanna Tsergizova taotlus aretuseriloa andmiseks koerale EST-03413/09. 
14. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
15. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
16. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
A. EKL juhatuse 10.03.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 10.03.2016 koosoleku päevakorda EKL-KKK taotlused: (i) uue 

EKL esindaja määramine FCI SK komisjoni; (ii) taotlus “FCI eeskirjad ja juhised 
sõnakuulelikkuse katsetel osalemiseks klassidele SK1, SK2 ja SK3” tõlke kinnitamiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 10.03.2016 koosoleku päevakorda EKL-KKK taotlused: (i) uue EKL 

esindaja määramine FCI SK komisjoni; (ii) taotlus “FCI eeskirjad ja juhised sõnakuulelikkuse 
katsetel osalemiseks klassidele SK1, SK2 ja SK3” tõlke kinnitamiseks. 
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1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL-KKK 27.02.2016 valitud eestseisuse esimehe kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-KKK eestseisuse esimeheks Aleksander Andre. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Eesti esindaja FCI sõnakuulelikkuse komisjonis. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus kutsuda tagasi senine EKL esindaja FCI SK komisjonis 

ning kinnitada uueks esindajaks Svetlana Zolotnikova. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) FCI üldiste eeskirjade tõlkimine. 
 
Toimus arutelu, kas FCI eeskirjade tõlgete EKL juhatuses kinnitamine on põhjendatud. Nenditi, et 
(analoogselt FCI tõustandarditega) peaks FCI eeskirjadest olemas olema üks ametlikult kinnitatud 
tõlge. 
 
Ettepanek: tõlkida eesti keelde FCI Standing Orders ja FCI Breeding Rules. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL liikmete väljaarvamine (liikmelisus lõppenud ajavahemikus 01.07.2015-29.02.2016). 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud ja organisatsioonid, kelle liikmelisus on 

lõppenud ajavahemikus 01.07.2015-29.02.2016). 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(v) Aivo Oblika taotlus FCI 2016. aasta IPO-FH MM-i Eesti meeskonna toetuseks loengu 
korraldamiseks tasuta ruumide võimaldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning lubada klubil Sportkoer kasutada 20.03.2016 FCI 

2016. aasta IPO-FH MM-i Eesti meeskonna toetuseks korraldatava loengu jaoks EKL saali 
tasuta. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vi) Pärnu PKK teabenõue/infopäring. 
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Pärnu PKK juriidiline esindaja saatis novembris 2015 EKL-le teabenõude liikmete võimaliku 
ebavõrdse kohtlemise kohta. Kuna päring keskendus peamiselt juriidilistele nüanssidele, koostas 
EKL poolse vastuse EKL juriidiline koostööpartner ning edastas selle Pärnu PKK juriidilisele 
esindajale detsembris 2015. 
 
Toimus aktiivne arutelu liikmete ning liikmesorganisatsioonide võrdse kohtlemise võimalikkuse ja 
vajalikkuse üle – näiteks olukorras, kus liikme/liikmesorganisatsiooni valikud toovad EKL-le kaasa 
lisakulutusi.   
 
Ettepanek: teavitada Pärnu PKK-d, et vastuse nende teabenõudele liikmete võimaliku ebavõrdse 

kohtlemise kohta on EKL juriidiline esindaja advokaadibüroost COBALT saatnud Pärnu 
PKK juriidilisele esindajale advokaadibüroost Heringson GLO 03.12.2015, kes oli ka algse 
teabenõude esitaja.  

Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
(vii) ajavahemikus 11.02.-10.03.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 11.02.-10.03.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Kinnitada EKL-KKK eestseisuse esimeheks Aleksander Andre. 
1.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus kutsuda tagasi senine EKL esindaja FCI SK komisjonis ning 

kinnitada uueks esindajaks Svetlana Zolotnikova. 
1.3. Tõlkida eesti keelde FCI Standing Orders ja FCI Breeding Rules. 
1.4. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud ja organisatsioonid, kelle liikmelisus on lõppenud 

ajavahemikus 01.07.2015-29.02.2016). 
1.5. Rahuldada Aivo Oblikase taotlus ning lubada klubil Sportkoer kasutada 20.03.2016 FCI 2016. 

aasta IPO-FH MM-i Eesti meeskonna toetuseks korraldatava loengu jaoks EKL saali tasuta. 
1.6. Teavitada Pärnu PKK-d, et vastuse nende teabenõudele liikmete võimaliku ebavõrdse 

kohtlemise kohta on EKL juriidiline esindaja advokaadibüroost COBALT saatnud Pärnu PKK 
juriidilisele esindajale advokaadibüroost Heringson GLO 03.12.2015, kes oli ka algse 
teabenõude esitaja. 

1.7. Rahuldada ajavahemikus 11.02.-10.03.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
2. EKL esindajate lähetused. 
 
(i) EKL-KKK taotlus 12.-13.03.2016 Helsingis (Soome) toimuval FCI SK kohtunike koosolekul 
osalemise kulude kompenseerimiseks.   
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Svetlana Zolotnikovale 12.-

13.03.2016 Helsingis (Soome) toimuval FCI SK kohtunike koosolekul osalemisega seotud 
kulud (sõit, majutus, osalemistasu) summas kuni 312.50 EUR. Osavõtutasu makstakse enne 
lähetust, ülejäänud summa makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
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ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. Kulud kompenseeritakse EKL-KKK 
eelarverealt. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Svetlana Zolotnikovale 12.-13.03.2016 

Helsingis (Soome) toimuval FCI SK kohtunike koosolekul osalemisega seotud kulud (sõit, 
majutus, osalemistasu) summas kuni 312.50 EUR. Osavõtutasu makstakse enne lähetust, 
ülejäänud summa makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. Kulud kompenseeritakse EKL-KKK eelarverealt. 

 
3. EKL-KKK taotlus “FCI eeskirjad ja juhised sõnakuulelikkuse katsetel osalemiseks 
klassidele SK1, SK2 ja SK3” tõlke kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada “FCI eeskirjad ja juhised sõnakuulelikkuse 

katsetel osalemiseks klassidele SK1, SK2 ja SK3” tõlge. 
 

Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada “FCI eeskirjad ja juhised sõnakuulelikkuse 

katsetel osalemiseks klassidele SK1, SK2 ja SK3” tõlge. 
 
4. Koertekool Canis taotlus Eesti 2016. aasta IPO MV kulude kompenseerimiseks (jätkuv 
käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada Koertekool Canis taotlus ning kompenseerida Eesti 2016. aasta IPO MV 

korraldamisega seotud kulud kuni 1790 EUR ulatuses. Kulud hüvitatakse EKL-KKK 
eelarverealt originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist.  

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Koertekool Canis taotlus ning kompenseerida Eesti 2016. aasta IPO MV 

korraldamisega seotud kulud kuni 1790 EUR ulatuses. Kulud hüvitatakse EKL-KKK 
eelarverealt originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist.  

 
5. Eesti Staffordshire’i Bullterjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Staffordshire’i Bullterjerite TÜ (reg-kood: 80397247; aadress: 
Paekaare 66-60,  13611 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada Eesti Staffordshire’i Bullterjerite TÜ (reg-kood: 80397247; aadress: Paekaare 66-

60,  13611 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
6. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
EKL volinike koosoleku juhataja Helen Tonkson-Koit teavitas EKL juhatust, et EKL volinike 
järgmine korraline koosolek toimub 24.05.2016. Koosolekutevahelisel ajal on aktiivselt tegutsenud 
EKL volinike koosoleku töörühmad.  
 
7. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
 
(i) EKL büroo juhataja volitamine. 
 
Ettepanek: volitada EKL büroo juhatajat allkirjastama kuni 1000 EUR maksumusega 

halduslepinguid, EKL näitustega seotud kaubandus-, ostu-müügi ja töövõtulepinguid. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Volitada EKL büroo juhatajat allkirjastama kuni 1000 EUR maksumusega halduslepinguid, 

EKL näitustega seotud kaubandus-, ostu-müügi ja töövõtulepinguid. 
 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK eestseisuse taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL 

välimikukohtunike hindamispädevused: (i) Juta Haranen – staffordshire´i bullterjer (76); (ii) 
Linda Jürgens – inglise setter (2), inglise kokkerspanjel (5), inglise springerspanjel (125); 
(iii) Dina Korna – do-khy(tiibeti mastif) (230), siledakarvaline retriiver (121), mehhiko 
karvutu koer (234) kõik suurused, peruu karvutu koer (310) kõik suurused, vaaraokoer (248), 
etna cirneco (199), kanaari podenco (329), portugali podengo (94) kõik suurused ja 
karvatüübid, ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid;(iv) Jelena Kruus – hiina harjaskoer 
(288); (v) Hedi Kumm  - kääbuspinšer (185), saksa spitsid (97) kõik suurused ja värvused; 
(vi) Astrid Lundava – jaapani chin (206), käharakarvaline bichon (215), lhasa apso (227), 
pappillon ja phalene (77), pekingi koer (207), tiibeti spanjel (231); (vii) Aire-Piret Pärn – 
austraalia lambakoer (342), shetlandi lambakoer (88); (viii) Helen Tonkson-Koit – skye terjer 
(75), FCI IV rühma rühmakohtunik.  
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Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK ettepanek karistuse määramiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL-VKK ettepanek ning määrata Alvar Ristikivile 31.05.2015 korraldatud 

rottweilerite erinäitusel toimunud intsidendiga seoses hoiatus ilma kohtunikutegevuse 
keeluta. 

Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-VKK eestseisuse taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen – staffordshire´i bullterjer (76); (ii) Linda Jürgens – inglise 
setter (2), inglise kokkerspanjel (5), inglise springerspanjel (125); (iii) Dina Korna – do-
khy(tiibeti mastif) (230), siledakarvaline retriiver (121), mehhiko karvutu koer (234) kõik 
suurused, peruu karvutu koer (310) kõik suurused, vaaraokoer (248), etna cirneco (199), kanaari 
podenco (329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid, ibiza podenco (89) 
mõlemad karvatüübid;(iv) Jelena Kruus – hiina harjaskoer (288); (v) Hedi Kumm  - 
kääbuspinšer (185), saksa spitsid (97) kõik suurused ja värvused; (vi) Astrid Lundava – jaapani 
chin (206), käharakarvaline bichon (215), lhasa apso (227), pappillon ja phalene (77), pekingi 
koer (207), tiibeti spanjel (231); (vii) Aire-Piret Pärn – austraalia lambakoer (342), shetlandi 
lambakoer (88); (viii) Helen Tonkson-Koit – skye terjer (75), FCI IV rühma rühmakohtunik. 

8.2. Kinnitada EKL-VKK ettepanek ning määrata Alvar Ristikivile 31.05.2015 korraldatud 
rottweilerite erinäitusel toimunud intsidendiga seoses hoiatus ilma kohtunikutegevuse keeluta. 

 
9. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Kennelis Metunai sündinud pesakonnad. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis Metunai sündinud alljärgnevad pesakonnad lähtuvalt EKL 

teenuste hinnakirja koodist 1010: (i) 05.12.2015 sündinud welsh corgi pembroke’i pesakond 
(isa: EST-04262/14, ema: EST-01584/07); (ii) 18.01.2016 sündinud welsh corgi pembroke’i 
pesakond (isa: EST-04262/14, ema: EST-01181/07); (iii) 28.11.2015 sündinud kääbuspuudli 
pesakond (isa: EST-02242/09, ema: EST-00765/09). Kanda kasvataja isikukaardile märge 
EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada teda aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Registreerida kennelis Metunai sündinud alljärgnevad pesakonnad lähtuvalt EKL teenuste 

hinnakirja koodist 1010: (i) 05.12.2015 sündinud welsh corgi pembroke’i pesakond (isa: EST-
04262/14, ema: EST-01584/07); (ii) 18.01.2016 sündinud welsh corgi pembroke’i pesakond (isa: 



EKL juhatuse protokoll nr 3, 10.03.2016 

7 
 

EST-04262/14, ema: EST-01181/07); (iii) 28.11.2015 sündinud kääbuspuudli pesakond (isa: 
EST-02242/09, ema: EST-00765/09). Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada teda aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

 
10. EKL kasvatajakoolituse programmi ja algkoolituse korraldamise juhendi täiendamine. 
 
Kuna EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvatajakoolituse läbiviimise juhendi p II.1. ei ole 
kõigile liikmetele olnud üheselt arusaadav, otsustas EKL juhatus selle täpsemalt lahti kirjutada. 
 
Ettepanek: täpsustada EKL kasvatajakoolituse programmi ja algkoolituse läbiviimise juhendi p II.1 

sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt „Kasvataja algkoolituse läbimine on 
kohustuslik kennelnime taotlejatele (sh lisaomanikele) ja välimikukohtuniku põhikursusele 
kandideerijatele alates 01.01.2015“. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Täpsustada EKL kasvatajakoolituse programmi ja algkoolituse läbiviimise juhendi p II.1 

sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt „Kasvataja algkoolituse läbimine on kohustuslik 
kennelnime taotlejatele (sh lisaomanikele) ja välimikukohtuniku põhikursusele kandideerijatele 
alates 01.01.2015“. 

 
11. Heleni Mäe ja Marika Rindemaa pöördumine (jätkuv käsitlus) 
 
Ettepanek: Heleni Mäe ja Marika Rindemaa taotlust advokaadibüroo COBALT poolt koostatud 

õigusliku analüüsi väljastamiseks mitte rahuldada. 
 
Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
11.1. Heleni Mäe ja Marika Rindemaa taotlust advokaadibüroo COBALT poolt koostatud õigusliku 

analüüsi väljastamiseks mitte rahuldada. 
 
12. Made Varuli taotlus DNA-põlvnemisuuringu tegemiseks kliiniku määramiseks. 
 
Nenditi, et DNA-põlvenmisuuringu põhjal vanema kui 6-kuuse pesakonna EKL tõuraamatusse 
kandmise võimalus kehtib EKL tõuraamatumääruse kohaselt alates 28.05.2014 sündinud 
pesakondadele. Juhul, kui kasvataja soovib kõnealust kutsikat EKL tõuraamatusse kanda, peab 
taotlema selleks eriloa EKL volinike koosolekult. 
 
Ettepanek: kinnitada koera (sünniaeg 24.05.2014; kiip 981098106136434; väidetav isa 

NHSB2706554, väidetav ema: EST-04327/15) DNA-põlvnemisuuringute jaoks proovide 
võtmise kliinikuks Tatari Loomakliinik.  
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Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Kinnitada koera (sünniaeg 24.05.2014; kiip 981098106136434; väidetav isa NHSB2706554, 

väidetav ema: EST-04327/15) DNA-põlvnemisuuringute jaoks proovide võtmise kliinikuks 
Tatari Loomakliinik. 

 
13. Zanna Tšergizova taotlus aretuseriloa andmiseks koerale EST-03413/09. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et kuna koeral juba on olnud kolm pesakonda, ei ole aretuseriloa 
andmine põhjendatud. 
 
Ettepanek: Zanna Tšergizova taotlust koerale EST-03413/09 aretuseriloa andmiseks mitte 

rahuldada, kuna see ei ole põhjendatud. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Zanna Tšergizova taotlust koerale EST-03413/09 aretuseriloa andmiseks mitte rahuldada, 

kuna see ei ole põhjendatud. 
 
14. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) Narva KKS taotlus 25.-26.03.2017 korraldatava RV näituse rühmajaotuse muutmiseks. 

 
Ettepanek: rahuldada Narva KKS taotlus 25.-26.03.2017 korraldatava rahvusvahelise näituse 

rühmajaotuse muutmiseks. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Toimus arutelu klubi Happy Dog taotluste üle korraldada veebruaris 2017 Valgas kaks kõikide 
tõugude näitust. Otsustati paluda taotlejal esitada lisainfo planeeritud toimumiskoha üle (asukoht, 
ringide paigutamiseks sobiliku ala suurus). 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: (i) 11.02.2017 terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Terjeriühing, 
registreerimine algab märtsis 2017); (ii) 08.04.2017 IX rühma näitus ja selle raames lhasa 
apsode erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Lhasa Apso TÜ, registreerimine algab novembris 
2016); (iii) 27.-28.05.2017 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 
Lambakoerte Ühing, registreerimine algab veebruaris 2017); (iv) 04.06.2017 pürenee 
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mäestikukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte 
TÜ, registreerimine algab detsembris 2016); (v) 29.-30.07.2017 saksa lambakoerte erinäitus, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, registreerimine algab juulis 2017); 
(vi) 18.08.2017 terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Terjeriühing, registreerimine 
algab märtsis 2017); (vii) 18.08.2017 labradori retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: 
Eesti Labradori Retriiverite TÜ, registreerimine algab märtsis 2017); (viii) 26.08.2017 
jahikoerte erinäitus, Lääne-Viru mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ, registreerimine algab 
mais 2017). 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
 Ettepanek: rahuldada taotlused ning kiita heaks alljärgnevad näitusekuupäevad: (i) 07.07.2018 

rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK, registreerimine algab veebruaris 
2018); (ii) 08.07.2018 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK, 
registreerimine algab veebruaris 2018). Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
14.1. Rhuldada Narva KKS taotlus 25.-26.03.2017 korraldatava rahvusvahelise näituse 

rühmajaotuse muutmiseks. 
14.2. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused:  
14.2.1. 11.02.2017 terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Terjeriühing, registreerimine 

algab märtsis 2017);  
14.2.2. 08.04.2017 IX rühma näitus ja selle raames lhasa apsode erinäitus, Tallinn (korraldaja: 

Eesti Lhasa Apso TÜ, registreerimine algab novembris 2016);  
14.2.3. 27.-28.05.2017 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 

Lambakoerte Ühing, registreerimine algab veebruaris 2017);  
14.2.4. 04.06.2017 pürenee mäestikukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Prantsuse 

Lamba- ja Karjakaitsekoerte TÜ, registreerimine algab detsembris 2016);  
14.2.5. 29.-30.07.2017 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 

Lambakoerte Ühing, registreerimine algab juulis 2017);  
14.2.6. 18.08.2017 terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Terjeriühing, registreerimine 

algab märtsis 2017);  
14.2.7. 18.08.2017 labradori retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Labradori 

Retriiverite TÜ, registreerimine algab märtsis 2017);  
14.2.8. 26.08.2017 jahikoerte erinäitus, Lääne-Viru mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ, 

registreerimine algab mais 2017). 
14.3. Rahuldada taotlused ning kiita heaks alljärgnevad näitusekuupäevad: (i) 07.07.2018 

rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK, registreerimine algab veebruaris 2018); 
(ii) 08.07.2018 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK, registreerimine algab 
veebruaris 2018). Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 
 

16. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
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(i) EKL-KKK eestseisuse taotlus võistlustüübi muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada 02.04.2016 Harjumaal korraldatav SK 

võistlus „Aasta sportkoera“ konkursi punktivõistluseks. 
 
(ii) Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tõukatse korraldamiseks.  
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning lubada korraldada 28.05.2016 

Jõgevamaal retriiverite tõukatse dummyga. 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tõu- ja tasemekatsete korraldamiseks. 
 
Eesti Retriiverite TÜ on esitanud taotluse lubada erandkorras EKL nädalavahetusel (21.-22.05.216) 
korraldada ametlik retriiverite tasemekatse. EKL juhatus asus seisukohale, et kuna EKL 
kalenderplaanis üritustevaba nädalavahetus oli välja kuulutatud eelmise aasta kevadel ning mõned 
ühingud on antud nädalavahetuseks juba planeerinud oma üldkoosoleku, ei ole erandi tegemine 
põhjendatud. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning lubada korraldada 21.05.2016 Ellamaal 

retriiverite tasemekatse (saagiga). 
Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 5 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlused ning lubada korraldada Ellamaal 

alljärgnevad retriiverite tõu- ja tasemekatsed: (i) 18.06.2016 retriiverite tõukatse 
(dummyga); (ii) 18.06.2016 retriiverite tõukatse (saagiga); (iii) 19.06.2016 retriiverite 
tasemekatse (saagiga). 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
16.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada 02.04.2016 Harjumaal korraldatav SK võistlus 

„Aasta sportkoera“ konkursi punktivõistluseks. 
16.2. Rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning lubada korraldada 28.05.2016 

Jõgevamaal retriiverite tõukatse dummyga. 
16.3. Mitte rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlust lubada korraldada 21.05.2016 Ellamaal 

retriiverite tasemekatse (saagiga). 
16.4. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlused ning lubada korraldada Ellamaal alljärgnevad 

retriiverite tõu- ja tasemekatsed:  
16.4.1. 18.06.2016 retriiverite tõukatse (dummyga);  
16.4.2. 18.06.2016 retriiverite tõukatse (saagiga);  
16.4.3. 19.06.2016 retriiverite tasemekatse (saagiga). 
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16. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) rahvusvaheline näitus “Tallinna Võitja 2016” (Tallinn, 16.-17.04.2016). 
 
EKL näitusetoimkonna esimees Marko Lepasaar andis lühiülevaate 16.-17.04.2016 Tallinnas 
korraldatava rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 2016” ettevalmistustest (registreerunud 
varasemate aastatega võrreldes oluliselt rohkem koeri; kuna koerte arv laupäeval ja pühapäeval on 
ebavõrdne, tuleb 2017. aastal tõenäoliselt rühmade jaotust muuta). 
 
(ii) FCI näitustekomisjoni ja FCI välimikukohtunike komisjoni koosolekud Filipiinidel, 30.-
31.01.2016. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 30.-31.01.2016 Filipiinidel toimunud FCI näitustekomisjoni ja 
FCI välimikukohtunike komisjoni koosolekutel arutatud teemadest (toimusid muudatused EKL 
näitustekomisjoni juhatuses; arutati FCI egiidi all välimikukohtunikele regulaarselt koolituste 
korraldamist; andmete kajastamine FCI Judges Directory’s; kohtunikud ja sotsiaalmeedia; 
kohtuniketasud; agressiivsed koerad näitustel; kupeeritud dobermannide hindamine näitusel alates 
01.08.2016 jm). Täpsem ülevaade ilmub EKL ajakirjas “Koer”. 
 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


