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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          12.03.2015 nr 3 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.10. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Kristina 

Varik-Kilm. 
Puudus: Tõnis Türk. 
Külalised: Helle Kärdi, Maret Kärdi (EKL volinike koosoleku asejuhataja), Margot Luukas 

(Eesti Otsingukoerte Klubi), Aire-Piret Pärn, Kadi Viljalo (Eesti Otsingukoerte 
Klubi). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 12.03.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL-KKK taotlused eeskirjade täiendamiseks ja muutmiseks. 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3. EKL volinike koosoleku asejuhataja sõnavõtt. 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
7. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
8. Inna Tolli ettepanek „Tunnustatud Eesti koerakasvataja“ statuudi kinnitamiseks. 
9. Esa Pekka Luukkala taotlus. 
10. Olga Zilberkani taotlus. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
12. Eesti Nova Scotia Retriiverite TÜ/Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriverite tõukatsete 

kuupäeva kinnitamiseks. 
13. EKL näituste eeskirja ja EKL näitusetaotluste menetlemise korra täiendused. 
 
A. EKL juhatuse 12.04.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 12.04.2015 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 

Olga Gorbatšjova pöördumine; (ii) Olga Timofejeva pöördumine; (iii) EKL-KKK 
taotlused eeskirjade täiendamiseks ja muutmiseks: a) EKL katsekohtuniku statuudi 
muutmine; b) EKL edukaimate sportkoerte ja koerajuhtide statuudi muutmine, c) FCI 
koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuudi muutmine, 
d) statuudi“ EKL toetus EKL koolitusalade meistrivõistluste (EMV) korraldamiseks“ 
kinnitamine, e) statuudi „EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel (MM) 
esindatavatele võistkondadele“ kinnitamine. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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A. Lisada EKL juhatuse 12.04.2015 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Olga 
Gorbatšjova pöördumine; (ii) Olga Timofejeva pöördumine; (iii) EKL-KKK taotlused: a) 
EKL katsekohtuniku statuudi muutmine; b) EKL edukaimate sportkoerte ja koerajuhtide 
statuudi muutmine, c) FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti võistkonda 
kvalifitseerumise statuudi muutmine, d) statuudi“ EKL toetus EKL koolitusalade 
meistrivõistluste (EMV) korraldamiseks“ kinnitamine, e) statuudi „EKL toetus Eestit FCI 
maailmameistrivõistlustel (MM) esindatavatele võistkondadele“ kinnitamine. 

 
1. EKL-KKK taotlused eeskirjade täiendamiseks ja muutmiseks. 
 
(i) EKL katsekohtuniku statuudi muutmine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK ettepanek ning edastada EKL volinikele kinnitamiseks 

alljärgnevad EKL katsekohtuniku statuudi täiendused: (i) muuta p 2.4.1.1, pärast mida 
kõlab see alljärgnevalt:”Loengus käsitletakse kohtuniku käitumise ja -eetika aluseid ning 
selle koolitusala hindamispõhimõtteid ja eeskirju, mille kohtunikuks baaskursuse läbinud 
kohtunikukandidaat saada soovib. Lektor peab olema vähemalt 2-aastase tööstaažiga 
vastava koolitusala kohtunik. Loengu maht on vähemalt 4 akadeemilist tundi. IPO 
kohtunikukandidaadile korraldatav loeng peab sisaldama kõikide Eestis kinnitatud FCI 
rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjas olevate alade hindamist ning lisaks 
sellele ülevaadet ka PJK ja KK hindamisest. IPO-R kohtunikukandidaadile korraldatav 
loeng peab sisaldama IPO-R eeskirjas vastava RH  ala või alade hindamist, mille 
kohtunikuks kohtunikukandidaat soovib saada;” (ii) muuta p 2.5.2.5, pärast mida kõlab 
see alljärgnevalt:”Päästekatse (IPO-R) kohtuniku kandidaat peab a) stažeerima vähemalt 
3 võistlusel või eksamil vastaval RH alal (RH-F, RH-FL, RH-T, RH-L, RH-W), mille 
kohtunikuks kohtunikukandidaat soovib saada; b) stažeerimise käigus hindama vähemalt 
30 erinevat sooritust, seejuures igas klassis vähemalt 3 osaleva koera sooritust; - 
stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku juures; c) pärast igat stažeerimist koostama 
kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte soorituste kohta. Aruandes tuleb kirjeldada iga 
koerajuhi ja koera sooritust harjutuste kaupa, märkides ära esinenud vead ning 
harjutuste eest antud hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse 
või eksami toimumist seal hinnanud kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid 
juhul, kui kohtunik saadud aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks 
kiidab;” (iii) muuta p 2.6.7.2, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”IPO-R eksamil 
vähemalt kolme erineva koeraga läbiviidud sooritust vastaval RH alal (RH-F, RH-FL, 
RH-T, RH-L, RH-W);” (iv) muuta p 3.4, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Erandina 
ei pea punktis 3.2. loetletud skeemi järgima IPO kohtunikud, kes soovivad laiendada oma 
õigusi KK osas ning IPO-R kohtunikud, kes soovivad laiendada oma õigusi teistele IPO-R 
RH aladele;” (v) muuta p 3.4.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Kui IPO kohtunik 
soovib laiendada oma hindamisõigusi KK osas või IPO-R kohtunik RH teiste alade (RH-
F, RH-FL, RH-T, RH-L, RH-W) osas, peavad tal olema täidetud punktis 2.3.4 nimetatud 
eeltingimused ning lisaks peab ta sooritama kaks vastava ala stažeerimist vastavalt 
alltoodud skeemile: a) stažeerima vähemalt 2 võistlusel või eksamil ja hindama seejuures 
kokku vähemalt 3 kõrgeimas klassis osaleva koera sooritust; b) stažeerimise käigus 
hindama vähemalt 15 erinevat sooritust; c) stažeerima vähemalt 2 erineva kohtuniku 
juures; d) pärast kumbagi stažeerimist koostama kirjaliku aruande kõigi osalenud koerte 
soorituste kohta. Aruandes tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera sooritust harjutuste 
kaupa, märkides ära esinenud vead ning harjutuste eest antud hinded. Aruanne 
saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse või eksami toimumist seal hinnanud 
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kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul, kui kohtunik saadud aruande 
allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab.”  

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL edukaimate sportkoerte ja koerajuhtide statuudi muutmine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL edukaimate 

sportkoerte ja koerajuhtide statuudi muudatused: (i) muuta p 2.2.1, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:“Võistluskategooriad: „Arvestusaasta – IPO”, „Arvestusaasta – FH/PJK”, 
„Arvestusaasta – Kuulekuskoolitus”, „Arvestusaasta – Sõnakuulelikkus”, „Arvestusaasta 
– Agility”, „Arvestusaasta – IPO-R. “Aasta parima sportkoera ja koerajuhi” tiitli 
omistamise statuut kuuel alal: IPO, PJK/FH, kuulekuskoolitus (KK), sõnakuulelikkus 
(SK), agility (AG) ja pääste (IPO-R); (ii) muuta p 2.1, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:”Arvesse lähevad punktid ametlikelt punktivõistlustelt ja IRO egiidi all 
toimuvatelt rahvusvahelistelt päästekoerte katsetelt, mis on kinnitatud EKL-KKK poolt ja 
on kantud EKL ametlikku eksamite ja võistluste kalenderplaani;” (iii) muuta p 3.3, pärast 
mida kõlab see alljärgnevalt:”Konkursil osalemiseks on vajalik tulemus Eesti 
meistrivõistlustelt või vähemalt kahelt muult punktivõistluselt. Arvestatakse maksimaalselt 
2 (kategoorias IPO-R), 3 (kategooriates IPO, PJK/FH, KK), 5 (kategoorias SK) või 8 
paremat tulemust (kategoorias AG);”(iv) muuta p 4.3, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:”Kõigis kuues kategoorias valitakse 4 parimat koera ja koerajuhti;” (v) 
lisada tabelisse nr 1 võistluskategooria IPO-R: IPO-R RH A 1. koht 140 p/2. koht 130 
p/3. koht 120 p/4. koht 115 p/5. koht 110 p/6. koht 105 p, IPO-R RH B 1. koht 180 p/2. 
koht 160 p/3. koht 150 p/4. koht 145 p/5. koht 140 p/6. koht 135 p; (vi) asendada p 2.2.6. 
fraas “IPO/VPG” läbivalt fraasiga “IPO”; (vii) asendada p 2.2.7.1. aste SK VÕI 
astmega SK2; (viii) asendada p 2.2.7.2. aste SK EVÕI astmega SK3. Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest ning kehtib 2015. aasta tulemuste arvestuses. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuudi 
muutmine. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et FCI MM-le ei ole võimalik saata Eestit esindama tõutut koera. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada p 4 alljärgnevas sõnastuses:“ 4. 

Rahvusvahelise päästekoerte katse (IPO-R) MM. 4.1. Eesti Kennelliit saadab Eesti 
esindajatena FCI/IRO IPO-R MM-ile kuni 5 võistluspaari (koer ja koerajuht) ning tasub 
nende osalemistasud ning hüvitab muud kulud vastavalt EKL Juhatuse otsusele. 4.2. 
Meeskonda kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) peavad olema täitnud 
järgmised eeltingimused: 4.2.1. Omama FCI/IRO kohtuniku poolt hinnatud võistlusel või 
eksamil vastavas kategoorias kahte IPO-R RH B taseme tulemust, millest vähemalt üks 
tulemus on sooritatud hindele "väga hea" ja mis ei tohi olla  IPO-R MM-le 
registreerimise lõpptähtaja hetkel vanem kui 24 kuud ning teine tulemus hindele "hea", 
mis on saadud MM-le registreerumise lõpptähtajale eelneva 12 kuu jooksul. Juhul kui 
tulemus on saadud välisriigis, esitab IPO-R MM-ile saadetava meeskonna kapten EKL-
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KKK eestseisusele väljavõtte võistleja võistlusraamatust ja katse tulemuste protokollist 
koos IPO-R MM-le saadetava meeskonna kinnitamise taotlusega. 4.2.2. koerajuht peab 
olema kas EKL või selle liikmesorganisatsiooni liige; 4.2.3. koerajuht peab olema elanud 
Eestis alaliselt vähemalt aasta; 4.3. Meeskonda võivad kandideerida koerad, kes ei oma 
tõutunnistust, eeldusel, et võistluspaar täidab kõik teised eeltingimused. EKL Juhatus ei 
toeta tõutunnistuseta koera osalemist rahaliselt. 4.4. Meeskonda kandideerivad 
võistluspaarid esitab EKL Juhatusele kinnitamiseks EKL KKK.  

Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 6 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL koolitusalade meistrivõistluste EKL poolse toetuse muutmine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada statuut „EKL toetus EKL koolitusalade 

meistrivõistluste (EMV) korraldamiseks“ (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(v) FCI koolitusalade MM-idel osalevate Eesti meeskondade kulude kompensatsioonide 
muutmine. 
 
Nenditi, et peab olema üheseltmõistetavalt kirjas kompensatsiooni suuruse sõltumine 
meeskonna suurusest. Samuti ei ole võimalik kulusid kompenseerida kuludokumentide koopiate 
alusel. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada statuut „EKL toetus Eestit FCI 

maailmameistrivõistlustel (MM) esindatavatele võistkondadele“. 
Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 6 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada EKL-KKK ettepanek ning edastada EKL volinikele kinnitamiseks alljärgnevad 

EKL katsekohtuniku statuudi täiendused: (i) muuta p 2.4.1.1, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:”Loengus käsitletakse kohtuniku käitumise ja -eetika aluseid ning selle 
koolitusala hindamispõhimõtteid ja eeskirju, mille kohtunikuks baaskursuse läbinud 
kohtunikukandidaat saada soovib. Lektor peab olema vähemalt 2-aastase tööstaažiga 
vastava koolitusala kohtunik. Loengu maht on vähemalt 4 akadeemilist tundi. IPO 
kohtunikukandidaadile korraldatav loeng peab sisaldama kõikide Eestis kinnitatud FCI 
rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete eeskirjas olevate alade hindamist ning lisaks 
sellele ülevaadet ka PJK ja KK hindamisest. IPO-R kohtunikukandidaadile korraldatav 
loeng peab sisaldama IPO-R eeskirjas vastava RH  ala või alade hindamist, mille 
kohtunikuks kohtunikukandidaat soovib saada;” (ii) muuta p 2.5.2.5, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:”Päästekatse (IPO-R) kohtuniku kandidaat peab a) stažeerima vähemalt 3 
võistlusel või eksamil vastaval RH alal (RH-F, RH-FL, RH-T, RH-L, RH-W), mille 
kohtunikuks kohtunikukandidaat soovib saada; b) stažeerimise käigus hindama vähemalt 30 
erinevat sooritust, seejuures igas klassis vähemalt 3 osaleva koera sooritust; - stažeerima 
vähemalt 2 erineva kohtuniku juures; c) pärast igat stažeerimist koostama kirjaliku aruande 
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kõigi osalenud koerte soorituste kohta. Aruandes tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja koera 
sooritust harjutuste kaupa, märkides ära esinenud vead ning harjutuste eest antud hinded. 
Aruanne saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse või eksami toimumist seal 
hinnanud kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul, kui kohtunik saadud 
aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab;” (iii) muuta p 2.6.7.2, pärast 
mida kõlab see alljärgnevalt:”IPO-R eksamil vähemalt kolme erineva koeraga läbiviidud 
sooritust vastaval RH alal (RH-F, RH-FL, RH-T, RH-L, RH-W);” (iv) muuta p 3.4, pärast 
mida kõlab see alljärgnevalt:”Erandina ei pea punktis 3.2. loetletud skeemi järgima IPO 
kohtunikud, kes soovivad laiendada oma õigusi KK osas ning IPO-R kohtunikud, kes 
soovivad laiendada oma õigusi teistele IPO-R RH aladele;” (v) muuta p 3.4.1, pärast mida 
kõlab see alljärgnevalt:”Kui IPO kohtunik soovib laiendada oma hindamisõigusi KK osas 
või IPO-R kohtunik RH teiste alade (RH-F, RH-FL, RH-T, RH-L, RH-W) osas, peavad tal 
olema täidetud punktis 2.3.4 nimetatud eeltingimused ning lisaks peab ta sooritama kaks 
vastava ala stažeerimist vastavalt alltoodud skeemile: a) stažeerima vähemalt 2 võistlusel 
või eksamil ja hindama seejuures kokku vähemalt 3 kõrgeimas klassis osaleva koera 
sooritust; b) stažeerimise käigus hindama vähemalt 15 erinevat sooritust; c) stažeerima 
vähemalt 2 erineva kohtuniku juures; d) pärast kumbagi stažeerimist koostama kirjaliku 
aruande kõigi osalenud koerte soorituste kohta. Aruandes  tuleb kirjeldada iga koerajuhi ja 
koera sooritust harjutuste kaupa, märkides ära esinenud vead ning harjutuste eest antud 
hinded. Aruanne saadetakse hiljemalt kaks nädalat peale võistluse või eksami toimumist seal 
hinnanud kohtunikule ja stažeerimine loetakse sooritatuks vaid juhul, kui kohtunik saadud 
aruande allkirjaga või vastavasisulise e-kirjaga heaks kiidab.” 

1.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL edukaimate sportkoerte ja 
koerajuhtide statuudi muudatused: (i) muuta p 2.2.1, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:“Võistluskategooriad: „Arvestusaasta – IPO”, „Arvestusaasta – FH/PJK”, 
„Arvestusaasta – Kuulekuskoolitus”, „Arvestusaasta – Sõnakuulelikkus”, „Arvestusaasta – 
Agility”, „Arvestusaasta – IPO-R. “Aasta parima sportkoera ja koerajuhi” tiitli omistamise 
statuut kuuel alal: IPO, PJK/FH, kuulekuskoolitus (KK), sõnakuulelikkus (SK), agility (AG) 
ja pääste (IPO-R); (ii) muuta p 2.1, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Arvesse lähevad 
punktid ametlikelt punktivõistlustelt ja IRO egiidi all toimuvatelt rahvusvahelistelt 
päästekoerte katsetelt, mis on kinnitatud EKL-KKK poolt ja on kantud EKL ametlikku 
eksamite ja võistluste kalenderplaani;” (iii) muuta p 3.3, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:”Konkursil osalemiseks on vajalik tulemus Eesti meistrivõistlustelt või 
vähemalt kahelt muult punktivõistluselt. Arvestatakse maksimaalselt 2 (kategoorias IPO-R), 
3 (kategooriates IPO, PJK/FH, KK), 5 (kategoorias SK) või 8 paremat tulemust (kategoorias 
AG);”(iv) muuta p 4.3, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Kõigis kuues kategoorias 
valitakse 4 parimat koera ja koerajuhti;” (v) lisada tabelisse nr 1 võistluskategooria IPO-R: 
IPO-R RH A 1. koht 140 p/2. koht 130 p/3. koht 120 p/4. koht 115 p/5. koht 110 p/6. koht 105 
p, IPO-R RH B 1. koht 180 p/2. koht 160 p/3. koht 150 p/4. koht 145 p/5. koht 140 p/6. koht 
135 p; (vi) asendada p 2.2.6. fraas “IPO/VPG” läbivalt fraasiga “IPO”; (vii) asendada p 
2.2.7.1. aste SK VÕI astmega SK2; (viii) asendada p 2.2.7.2. aste SK EVÕI astmega SK3. 
Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest ning kehtib 2015. aasta tulemuste arvestuses. 

1.3. Mitte rahuldada EKL-KKK taotlust FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti 
võistkonda kvalifitseerumise statuudi täiendamiseks. 

1.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada statuut „EKL toetus EKL koolitusalade 
meistrivõistluste (EMV) korraldamiseks“ (lisa 1). 

1.5. Mitte rahuldada EKL-KKK taotlust statuudi „EKL toetus EKL koolitusalade 
meistrivõistluste (EMV) korraldamiseks“ kinnitamiseks. 
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2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL-KKK taotlus Agility European Open 2015. aasta Eesti meeskonna kapteni 
kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Agility European Open 2015. Aasta 

Eesti meeskonna kapteniks Keida Tirmaste. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL nädalavahetused aastatel 2016 ja 2017. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL nädalavahetusteks 21.-22.05.2016 ning 20.-21.05.2017. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) Eesti Ekspressi koerandusteemaline erileht. 
 
Koerandusteemaline Eesti Ekspressi vaheline erileht ilmub augustis enne “Balti Võitja 2015” 
näitust. Kuna EKL volinike koosoleku meedia töörühmalt ei ole Eesti Ekspressi erilehe kohta 
siiani tagasisidet laekunud, peaks EKL juhatus alustama materjalide kokkupanemisega. Erilehes 
võiks kajastada EKL-i tegevust, pidades eriti silmas algajat koeraomanikku (koeraga koos vaba 
aja veetmise võimalused, „enne kui võtad koera“, miks ja kuidas kutsikat/koera sotsialiseerida 
ning õpetada, jahikoerad jm).  
 
Ettepanek: moodustada augustis 2015 välja antava Eesti Ekspressi erilehe materjalide 

koostamiseks töörühm koosseisus Maris Siilmann (koordinaator) ja Kristina Varik-Kilm. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) SA Virumaa Muuseumite ja Keskkonnaameti poolt 16.08.2015 Palmse mõisas korraldatav 
koerapäev. 
 
SA Virumaa Muuseumid korraldavad koostöös Keskkonnaametiga 16.08.2015 Palmse mõisas 
koerapäeva, kus tutvustatakse erinevaid jahikoeratõuge rõhuasetusega eesti hagija 
tutvustamisel. Koerapäeva organiseerimisel abiks olemiseks on andnud nõusoleku Piret Voort. 
EKL volinike koosoleku poolseks kontaktisikuks olemiseks andis nõusoleku Helle Kärdi-
Paabo. 
 
(v) Otseülekanded EKL poolt 2015. aastal korraldatavate näituste lõppvõistlustest. 
 
Ettepanek: teha kõigi EKL poolt 2015. aastal korraldatavate näituste (sh. Jõulushow) 

lõppvõistlustest otseülekanded. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
2.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Agility European Open 2015. Aasta Eesti 

meeskonna kapteniks Keida Tirmaste. 
2.2. Kinnitada EKL nädalavahetusteks 21.-22.05.2016 ning 20.-21.05.2017. 
2.3. Moodustada augustis 2015 välja antava Eesti Ekspressi erilehe materjalide koostamiseks 

töörühm koosseisus Maris Siilmann (koordinaator) ja Kristina Varik-Kilm. 
2.4. Teha kõigi EKL poolt 2015. aastal korraldatavate näituste (sh. Jõulushow) lõppvõistlustest 

otseülekanded. 
 
3. EKL volinike koosoleku asejuhataja sõnavõtt. 
 
EKL volinike koosoleku asejuhataja teavitas EKL juhatust, et osaleb EKL volinike koosoleku 
juhataja asemel 20.03.2015 Thuinis (Belgia) toimuva FCI uue maja avamispidustusel. Samuti 
palus ta märkida EKL juhatuse protokolli nr 2, 12.02.2015 p 4 (i), et teema arutelu kuulutati 
kinniseks. 
 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) Rahvusvahelise näituse „Balti Võitja 2015“ (Tallinn, 22.-23.08.2015) registreerimistasud. 
 
Toimus arutelu, kas „Balti Võitja 2015“ näitusel kehtestatakse soodushind EKL liikmetele 
(nagu siiani kõigil teistel EKL näitustel) või EST-registris olevatele koertele. 
 
Ettepanek: teha rahvusvahelisel näitusel “Balti Võitja 2015” hinnasoodustus: 

a) EKL liikmelisuse põhine 
Hääletamine:  poolt – 3  

 b) EKL registri põhine 
   Hääletamine:  poolt – 3  
 
(ii) Jõulushow 2016 ning Eesti Gala Show „Champion of Champions 2016“. 
 
Ettepanek: korraldada Jõulushow 03.12.2016 ning Eesti Gala Show „Champion of 

Champions“ 04.12.2016 Tallinnas. 
 
(iii) Balti Gala Show „Baltic Champion of Champions“. 
 
Ettepanek: korraldada üritus „Baltic Champion of Champions“ 23.01.2016 Tallinnas 

(koordinaator: Marko Lepasaar). Reserveerida 24.01.2016 EKL poolt korraldatavateks 
üritusteks. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vi) 30.07.2016 Saaremaal toimuva rahvusliku kõikide tõugude näituse toimkonna esimees. 
 
Ettepanek: sõlmida 30.07.2016 Saaremaal korraldatava rahvusliku kõikide tõugude näituse 

toimkonna esimehe leping Marko Lepasaarega. 
Hääletamine: poolt – 6 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Korraldada Jõulushow 03.12.2016 ning Eesti Gala Show „Champion of Champions“ 

04.12.2016 Tallinnas. 
4.2. Korraldada üritus „Baltic Champion of Champions“ 23.01.2016 Tallinnas (koordinaator: 

Marko Lepasaar). Reserveerida 24.01.2016 EKL poolt korraldatavateks üritusteks. 
4.3. Sõlmida 30.07.2016 Saaremaal korraldatava rahvusliku kõikide tõugude näituse toimkonna 

esimehe leping Marko Lepasaarega. 
 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) Adobe Professional litsents. 
 
Toimus arutelu, kas mõttekam oleks Adobe Professionali programmi kasutusõigust rentida, 
programm EKL büroole osta või tellida vajadusel antud programmiga tehtavad dokumendid 
mõnest firmast. EKL büroo juhataja analüüsib programmi kasutusvajadust ning esitab EKL 
juhatusele omapoolsed ettepanekud. 
 
(ii) Marika Männi pöördumine. 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt Marika Männi taotlus ning registreerida kennelis Armarila’s 

Style 18.10.2014 (isa: BCU148-002358, ema: BCU 148-003670) sündinud pikakarvalise 
taksi pesakond lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja 
isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat 
aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) Olga Gorbatsjova pöördumine. 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt Orga Gorbatšjova taotlus ning registreerida kennelis Estet 

Classic 06.12.2014 inglise hurda pesakond (isa: RKF3571071, ema: EST-03055/11) 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge 
EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima 
EKL kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) Olga Timofejeva pöördumine. 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt Olga Timofejeva taotlus ning registreerida kennelis Ronols 

sündinud bordoo dogi (isa: EST-01514/12, ema: EST-03787/13) lähtuvalt EKL teenuste 
hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse 
rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 5 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
(v) EKL-VKK ettepanek EKL teenuste hinnakirja täpsustamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK ettepanek ning muuta EKL teenuste hinnakirja kood 1039 

sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt „EKL välimikukohtuniku korduveksami 
tasu tõu hindamispädevuse saamiseks (kolmas jne kord) – 16 EUR”. Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada osaliselt Marika Männi taotlus ning registreerida kennelis Armarila’s Style 

18.10.2014 (isa: BCU148-002358, ema: BCU 148-003670) sündinud pikakarvalise taksi 
pesakond lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile 
märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima 
EKL kasvatajakoolituse. 

5.2. Rahuldada osaliselt Orga Gorbatšjova taotlus ning registreerida kennelis Estet Classic 
06.12.2014 inglise hurda pesakond (isa: RKF3571071, ema: EST-03055/11) lähtuvalt EKL 
teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

5.3. Rahuldada osaliselt Olga Timofejeva taotlus ning registreerida kennelis Ronols sündinud 
bordoo dogi (isa: EST-01514/12, ema: EST-03787/13) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja 
koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise 
kohta. Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 

5.4. Rahuldada EKL-VKK ettepanek ning muuta EKL teenuste hinnakirja kood 1039 sõnastust, 
pärast mida kõlab see alljärgnevalt „EKL välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu 
hindamispädevuse saamiseks (kolmas jne kord) – 16 EUR”. Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest. 

 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 

hindamispädevused: (i) Kristin Kerem – inglise buldog (149), leonberger ( 145), šnautser 
(182) mõlemad värvused; (ii) Dina Korna – habecollie (271),  iiri punane setter (120), 
ameerika kokkerspanjel (167); (iii) Siret Lepasaar – austraalia siiditerjer (236); (iv) 
Astrid Lundava – landseer (226); (v) Aire-Piret Pärn – hovawart (190), mops (253), 
prantsuse buldog (101); (vi) Katrin Raie – basenji (43); (vii) Kalvo Kriisk – FCI VII 
rühma rühmakohtunik. 

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

6.1.1. Kristin Kerem – inglise buldog (149), leonberger ( 145), šnautser (182) mõlemad 
värvused;  

6.1.2. Dina Korna – habecollie (271),  iiri punane setter (120), ameerika kokkerspanjel (167);  
6.1.3. Siret Lepasaar – austraalia siiditerjer (236);  
6.1.4. Astrid Lundava – landseer (226);  
6.1.5. Aire-Piret Pärn – hovawart (190), mops (253), prantsuse buldog (101);  
6.1.6. Katrin Raie – basenji (43);  
6.1.7. Kalvo Kriisk – FCI VII rühma rühmakohtunik. 

 
7. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) Julia Safonova taotlus näitusetulemuste tühistamiseks. 
 
Ettepanek: Julia Safonova taotlust näitusetulemuste tühistamiseks mitte rahuldada, kuna selleks 

puudub alus. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Riina Ruveni pöördumine. 
 
Ettepanek: teavitada avaldajat, et EKL ei saa sekkuda omandivaidlusesse. Samuti ei ole 

võimalik alustada kennelis Aussenhaus 29.04.2014 sündinud saksa lambakoerte 
pesakonna (isa: SZ2241909, ema: EST-02926/05) registreerimist, kuna EKL bürool 
puudub selleks vajalik dokumentatsioon. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Julia Safonova taotlust näitusetulemuste tühistamiseks mitte rahuldada, kuna selleks 

puudub alus. 
7.2. Teavitada avaldajat, et EKL ei saa sekkuda omandivaidlusesse. Samuti ei ole võimalik 

alustada kennelis Aussenhaus 29.04.2014 sündinud saksa lambakoerte pesakonna (isa: 
SZ2241909, ema: EST-02926/05) registreerimist, kuna EKL bürool puudub selleks vajalik 
dokumentatsioon. 

 
8. Inna Tolli ettepanek „Tunnustatud Eesti koerakasvataja“ statuudi kinnitamiseks. 
 
Nenditi, et tegemist on väga tänuväärse algatusega. Kahjuks on ettepanekus toodud Eesti 
tunnustuse eeltingimused võrreldes Soome Kennelliidu poolt antava Vuolasvirta auhinnaga 
liialt lihtsad. 
 
Ettepanek: kiita heaks Inna Tolli ettepanek tunnustuse „Tunnustatud Eesti Koerakasvataja“ 

loomiseks, kuid paluda tal võtta tunnustuse statuudi aluseks Soome Kennelliidu poolt 
väljastatav analoogne tunnustus. Jätkata teema arutelu pärast täiendatud statuudi 
esitamist. 
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Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Kiita heaks Inna Tolli ettepanek tunnustuse „Tunnustatud Eesti Koerakasvataja“ loomiseks, 

kuid paluda tal võtta tunnustuse statuudi aluseks Soome Kennelliidu poolt väljastatav 
analoogne tunnustus. Jätkata teema arutelu pärast täiendatud statuudi esitamist. 

 
9. Esa Pekka Luukkala taotlus. 
 
Ettepanek: eeldusel, et koolituse korraldaja on nõus võimaldama Esa Pekka Luukkalal osaleda 

oma EKL kasvatajakoolitusel eksternina, lubada avaldajal teha EKL kasvatajakoolituse 
lõputest eksternina EKL-is.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Eeldusel, et koolituse korraldaja on nõus võimaldama Esa Pekka Luukkalal osaleda oma 

EKL kasvatajakoolitusel eksternina, lubada avaldajal teha EKL kasvatajakoolituse lõputest 
eksternina EKL-is. 

 
10. Olga Zilberkani taotlus. 
 
Kuna tegemist on teistkordse EKL tõuraamatumääruse rikkumisega sama koeraga, on emasele 
koerale määratud kaheaastane aretuskeeld. Keelu tühistamine ei ole põhjendatud, kuna lühike 
vahe poegimiste vahel ei mõju emasele koerale hästi. 
 
Ettepanek: Olga Zilberkani taotlust koera EST-02277/U12 aretuskeelu tühistamiseks mitte 

rahuldada, kuna selleks puudub alus. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Olga Zilberkani taotlust koera EST-02277/U12 aretuskeelu tühistamiseks mitte rahuldada, 

kuna selleks puudub alus. 
 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi taotlus näituse toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus ning kinnitada 06.06.2015 

korraldatava terjerite erinäituse toimumiskohaks Maardu (varasema Tallinna asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus 03.06.2016 VIII ja IX rühma näituse raames toimuva 
labradoride erinäituse kuupäeva erandkorras eraldi kinnitamiseks. 
 
Toimus arutelu näitusetaotluste käsitlemise ning näituste kinnitamise põhimõtete üle. 
 
Ettepanek: määrata 29.05.2015 toimuva VIII ja IX rühma näituse ning selle raames toimuva 

labradori retriiverite erinäituse vaatlejaks Astrid Lundava.  
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

04.06.2016 setterite erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi, 
registreerimine algab 01.02.2016); (ii) 19.08.2016 VI ja VII rühma näitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Bassetite TÜ, registreerimine algab märtsis 2016). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: taotleda FCI-lt alljärgnevate näitusekuupäevade kinnitamist: (i) 11.-12.02.2017 

Tallinn (korraldaja: PKKK, registreerimine algab oktoobris 2016); (ii) 08.07.2017 Pärnu 
(korraldaja Pärnu PKK, registreerimine algab 01.02.2017); (iii) 09.07.2017 Pärnu 
(korraldaja: Pärnu PKK, registreerimine algab 01.02.2017). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
  
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus ning kinnitada 06.06.2015 korraldatava 

terjerite erinäituse toimumiskohaks Maardu (varasema Tallinna asemel). 
11.2. Määrata 29.05.2015 toimuva VIII ja IX rühma näituse ning selle raames toimuva 

labradori retriiverite erinäituse vaatlejaks Astrid Lundava. 
11.3. Kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

11.3.1. 04.06.2016 setterite erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi, 
registreerimine algab 01.02.2016);  

11.3.2. 19.08.2016 VI ja VII rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bassetite TÜ, 
registreerimine algab märtsis 2016). 

11.4. Taotleda FCI-lt alljärgnevate näitusekuupäevade kinnitamist: (i) 11.-12.02.2017 Tallinn 
(korraldaja: PKKK, registreerimine algab oktoobris 2016); (ii) 08.07.2017 Pärnu (korraldaja 
Pärnu PKK, registreerimine algab 01.02.2017); (iii) 09.07.2017 Pärnu (korraldaja: Pärnu 
PKK, registreerimine algab 01.02.2017). 

 
12. Eesti Nova Scotia Retriiverite TÜ/Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriverite tõukatsete 
kuupäeva kinnitamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ/Eesti Nova Scotia Retriiverite TÜ taotlus ning 

kinnitada ametlike katsetena 16.-17.05.2015 Läänemaal toimuvad retriiverite tõukatsed 
(saagiga, dummyga). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ/Eesti Nova Scotia Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada 

ametlike katsetena 16.-17.05.2015 Läänemaal toimuvad retriiverite tõukatsed (saagiga, 
dummyga). 

 
13. EKL näituste eeskirja ja EKL näitusetaotluste menetlemise korra täiendused. 
 
Toimus arutelu ühele organisatsioonile kinnitatavate näituste arvu ja tüübi üle. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


