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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn           07.04.2016 nr 4 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.05. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, 

Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Helle Kärdi-Paabo (EKL volinike koosoleku 

liikmete kaasamise töörühm), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), 
Piret Lõoke (Eesti Chow Chow Klubi), Merike Moldau (EKL volinike koosoleku 
liikmete kaasamise töörühm), Ruta Peterson (Eesti Chow Chow Klubi). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 07.04.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Ruta Petersoni jt. pöördumine. 
2. Eesti Chow Chow Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
3. EKL esindajate lähetused. 
4. EKL-KKK taotlused: (i) FCI AG MM-i Eesti meeskonna koostamise reeglite kinnitamine; (ii) 

FCI koolitusalade MM-le saadetavatesse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuudi muutmine; 
(iii) FCI 2016. aasta koolitusalade MM Eesti meeskondade kaptenite kinnitamine: AG, SK; (iv) 
IPO-R 2016. aasta EMV kulude kompenseerimine; (v) IPO 2016. aasta EMV kulude 
kompenseerimiseks avansi andmine. 

5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
7. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
8. EKL vaidlusasjade materjalid. 
9. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus aretuses kasutatud jahikoertel „EJTÜ aretusülevaatuse läbiviimise 

korra“ tulemuste tunnustamiseks näitusehinde asendajana. 
10. Eesti Chihahua Klubi taotlus chihuahuade erinäituse statuudi muutmiseks. 
11. Heleni Mäe ja Marika Rindemaa pöördumine (jätkuv käsitlus). 
12. Linda Jürgensi taotlus aretuseriloa saamiseks pomeraniani EST-00823/07 paaritamiseks. 
13. Veiko Väljase avaldus koera 978101081103233 koolitustulemuste kinnitamiseks. 
14. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
15. EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma taotlusavaldus eesti-hagija 

aretusülevaatus-erinäituse korraldamiseks. 
 
A. EKL juhatuse 07.04.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 07.04.2016 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Eesti 

Dobermanniühingu taotlus 05.06.2016 korraldatava dobermannide erinäituse toimumiskoha 
muutmiseks; (ii) Eesti Bassetite TÜ taotlus VI ja VII rühma näituse toimumisaja muutmiseks; 
(iii) EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma taotlusavaldus eesti-hagija 
aretusülevaatus-erinäituse korraldamiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7  
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 07.04.2016 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Eesti 

Dobermanniühingu taotlus 05.06.2016 korraldatava dobermannide erinäituse toimumiskoha 
muutmiseks; (ii) Eesti Bassetite TÜ taotlus VI ja VII rühma näituse toimumisaja muutmiseks; 
(iii) EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma taotlusavaldus eesti-hagija 
aretusülevaatus-erinäituse korraldamiseks. 

 
1. Ruta Petersoni jt. pöördumine. 
 
Avaldajad ei ole rahul Eesti Chow Chow TÜ tegevusega ning soovivad EKL sekkumist väidetavalt 
tekkinud probleemide lahendamisse. Eelnevast tulenevalt otsustati kokku kutsuda ümarlaud, millel 
osalemise kutse saadetakse lisaks avaldajatele ka Eesti Chow Chow TÜ-le ning Eesti Chow Chow 
Klubile. 
 
Ettepanek: kutsuda Ruta Petersoni jt. pöördumises tõstatatud teemade aruteluks 08.05.2016 Tartus 

kokku ümaralaud (koordinaator: Kalvo Kriisk). 
 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Kutsuda Ruta Petersoni jt. pöördumises tõstatatud teemade aruteluks 08.05.2016 Tartus kokku 

ümaralaud (koordinaator: Kalvo Kriisk).  
 
2. Eesti Chow Chow Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et ei toeta ühele tõule mitme aretust suunava klubi loomist. Otsustati 
jätkata Eesti Chow Chow Klubi taotluse arutelu pärast 08.05.2016 Tartust toimuvat ümarlauda. 
 
3. EKL esindajate lähetused. 
 
(i) EKL-KKK taotlus Svetlana Zolotnikovale FCI SK komisjoni koosolekul Riias (Läti) 14.-
15.05.2016 osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulude kompenseerimine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Svetlana Zolotnikovale 14.-

15.05.2016 Riias (Läti) toimuval FCI SK komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja 
majutuskulud kogusummas kuni 100 EUR (kulud kompenseeritakse EKL-KKK eelarverealt). 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus Aivo Oblikasele 05.-06.03.2016 Nova Gorcias (Sloveenia) FCI töökoerte 
komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulude täiendavaks kompenseerimiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Aivo Oblikasele 05.-06.03.2016 Nova 

Gorcias (Sloveenia) toimunud FCI töökoere komisjoni koosolekul osalemisega seotud reisi-
ja majutuskulud täiendavalt 171,21 EUR ulatuses (kulud kompenseeritakse EKL-KKK 
eelarverealt). 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Svetlana Zolotnikovale 14.-15.05.2016 

Riias (Läti) toimuval FCI SK komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud 
kogusummas kuni 100 EUR (kulud kompenseeritakse EKL-KKK eelarverealt). Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

3.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Aivo Oblikasele 05.-06.03.2016 Nova 
Gorcias (Sloveenia) toimunud FCI töökoere komisjoni koosolekul osalemisega seotud reisi-ja 
majutuskulud täiendavalt 171,21 EUR ulatuses (kulud kompenseeritakse EKL-KKK 
eelarverealt). 

 
4. EKL-KKK taotlused: (i) FCI AG MM-i Eesti meeskonna koostamise reeglite kinnitamine; 
(ii) FCI koolitusalade MM-le saadetavatesse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuudi 
muutmine; (iii) FCI 2016. aasta koolitusalade MM Eesti meeskondade kaptenite kinnitamine: 
AG, SK; (iv) IPO-R 2016. aasta EMV kulude kompenseerimine; (v) IPO 2016. aasta EMV 
kulude kompenseerimiseks avansi andmine. 
 
(i) FCI AG MM-i Eesti meeskonna koostamise reeglite kinnitamine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK avaldus ning kinnitada FCI agility MM-i Eesti meeskonna 

koostamise reeglid. Otsus jõustub 01.07.2016. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) FCI koolitusalade MM-le saadetavatesse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuudi muutmine. 
 
Ettepanek:rahuldada EKL-KKK avaldus ning kinnitada FCI koolitusalade MM-ile saadetavatesse 

Eesti meeskonda kvalifitseerumise statuudi p  2 alljärgnevas sõnastuses: 
”Sõnakuulelikkuskoolituse (Obedience) MM: 2.1. Eesti Kennelliit saadab Eesti esindajatena 
FCI sõnakuulelikkuskoolituse MMile kuni 6 võistluspaari (koer ja koerajuht), tasub nende 
osalemistasud ning hüvitab muud kulud vastavalt EKL Juhatuse otsusele. Lubatud on saata 
ka kuni 2 varupaari, kelle osalemise- ja sõidukulusid EKL ei hüvita.  2.2. Meeskonda 
kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) peavad olema täitnud järgmised 
eeltingimused: 2.2.1. omama kahe MMi vahele jääval perioodil EKL-KKK poolt kinnitatud 
punktivõistlustelt või välismaal ametlikel võistlustel saadud tulemuste põhjal vähemalt kolme 
tulemust SK3 klassist, millest vähemalt kaks tulemust peavad olema I järgule ning üks 
tulemus võib olla II järgule, ning ainult üks nendest tulemustest võib olla saadud välismaal. 
2.2.2. eelistatud on kolme I järku omavad võistluspaarid. Võrdsete tulemuste korral on 
eelistatud MMile registreerimise algustähtajale eelnenud Sõnakuulelikkuse Eesti 
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Meistrivõistlustel (SK EMV) parema tulemuse saanud võistluspaar. Kui SK EMV tulemuste 
alusel on endiselt võrdsete tulemustega võistluspaare, on eelistatud punktivõistlustelt suurima 
punktide kogusumma saanud võistluspaar; 2.2.3. koerajuht peab olema kas EKL või selle 
liikmesorganisatsiooni liige; 2.2.4. koerajuht peab olema elanud Eestis alaliselt vähemalt 
aasta; 2.2.5. kandideeriv koer peab olema registreeritud EKL tõuraamatusse. 2.3. Meeskonda 
kandideerivad võistluspaarid esitab EKL juhatusele kinnitamiseks EKL-KKK.“ 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) FCI 2016. aasta koolitusalade MM Eesti meeskondade kaptenite kinnitamine: AG, SK. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2016. aasta agility MM-i Eesti 

meeskonna kapteniks Kairi Raamat ja abikapteniks Keida Tirmaste ning FCI 2016. aasta 
sõnakuulelikkuse MM-i Eesti meeskonna kapteniks Epp Keevallik. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iv) IPO-R 2016. aasta EMV kulude kompenseerimine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida IPO-R 2016. aasta Eesti 

Meistrivõistluste korraldamise kulud kogusummas kuni 990 EUR (kulud kompenseeritakse 
EKL-KKK eelarverealt). Kulud kompenseeritakse originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(v) IPO 2016. aasta EMV kulude kompenseerimiseks avansi andmine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida jooksvalt IPO 2016. aasta Eesti 

Meistrivõistluste korraldamisega seotud kulud, kuid mitte rohkem kui EKL juhatuse otsusega 
nr 4.1., 10.03.2016 (protokoll nr 3) toodud kogusumma ulatuses. IPO 2016. aasta Eesti 
Meistrivõistluste korraldamisega seotud kulude arved peab enne nende tasumist viseerima 
EKL-KKK eestseisuse esimees. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK avaldus ning kinnitada FCI agility MM-i Eesti meeskonna koostamise 

reeglid. Otsus jõustub 01.07.2016. 
4.2. Rahuldada EKL-KKK avaldus ning kinnitada FCI koolitusalade MM-ile saadetavatesse Eesti 

meeskonda kvalifitseerumise statuudi p  2 alljärgnevas sõnastuses: ”Sõnakuulelikkuskoolituse 
(Obedience) MM: 2.1. Eesti Kennelliit saadab Eesti esindajatena FCI sõnakuulelikkuskoolituse 
MMile kuni 6 võistluspaari (koer ja koerajuht), tasub nende osalemistasud ning hüvitab muud 
kulud vastavalt EKL Juhatuse otsusele. Lubatud on saata ka kuni 2 varupaari, kelle osalemise- ja 
sõidukulusid EKL ei hüvita.  2.2. Meeskonda kandideerivad võistluspaarid (koer ja koerajuht) 
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peavad olema täitnud järgmised eeltingimused: 2.2.1. omama kahe MMi vahele jääval perioodil 
EKL-KKK poolt kinnitatud punktivõistlustelt või välismaal ametlikel võistlustel saadud 
tulemuste põhjal vähemalt kolme tulemust SK3 klassist, millest vähemalt kaks tulemust peavad 
olema I järgule ning üks tulemus võib olla II järgule, ning ainult üks nendest tulemustest võib 
olla saadud välismaal. 2.2.2. eelistatud on kolme I järku omavad võistluspaarid. Võrdsete 
tulemuste korral on eelistatud MMile registreerimise algustähtajale eelnenud Sõnakuulelikkuse 
Eesti Meistrivõistlustel (SK EMV) parema tulemuse saanud võistluspaar. Kui SK EMV 
tulemuste alusel on endiselt võrdsete tulemustega võistluspaare, on eelistatud punktivõistlustelt 
suurima punktide kogusumma saanud võistluspaar; 2.2.3. koerajuht peab olema kas EKL või 
selle liikmesorganisatsiooni liige; 2.2.4. koerajuht peab olema elanud Eestis alaliselt vähemalt 
aasta; 2.2.5. kandideeriv koer peab olema registreeritud EKL tõuraamatusse. 2.3. Meeskonda 
kandideerivad võistluspaarid esitab EKL juhatusele kinnitamiseks EKL-KKK.“ 

4.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2016. aasta agility MM-i Eesti meeskonna 
kapteniks Kairi Raamat ja abikapteniks Keida Tirmaste ning FCI 2016. aasta sõnakuulelikkuse 
MM-i Eesti meeskonna kapteniks Epp Keevallik. 

4.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida IPO-R 2016. aasta Eesti Meistrivõistluste 
korraldamise kulud kogusummas kuni 990 EUR (kulud kompenseeritakse EKL-KKK 
eelarverealt). Kulud kompenseeritakse originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

4.5. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida jooksvalt IPO 2016. aasta Eesti 
Meistrivõistluste korraldamisega seotud kulud, kuid mitte rohkem kui EKL juhatuse otsusega nr 
4.1., 10.03.2016 (protokoll nr 3) toodud kogusumma ulatuses. IPO 2016. aasta Eesti 
Meistrivõistluste korraldamisega seotud kulude arved peab enne nende tasumist viseerima EKL-
KKK eestseisuse esimees. 

 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) Eesti esindaja rahvusvaheliste näituste „Maailmavõitja 2016“ ja „Euroopa Võitja 2016“ raames 

toimuvatel juuniorhändlerite võistlustel. 
 
Ettepanek: lähetada 26.06.2016 Moskvas (Venemaa) toimuvale juuniorhändlerite võistlusele ja 

28.08.2016 Brüsselis (Belgia) toimuvale juuniorhändlerite võistlusele Eesti esindajana 
Anabel Leedu. Kompenseerida 26.06.2016 Moskvas (Venemaa) toimuval juuniorhändlerite 
võistlusel osalemisega seotud viisakulud (2 inimest), reisikulud ja majutuskulud (2 inimest 2 
ööd). Kulud makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Tiitliauhinnad rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2016“ (04.-05.06.2016), 20.08.2016 
toimuval rahvusvahelisel näitusel ja 21.08.2016 toimuval rahvusvahelisel näitusel. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 16.-17.04.2016 Tallinnas toimuva rahvusvahelise näituse 
„Tallinna Võitja 2016“ ettevalmistustest ning esitas EKL näitusetoimkonna ettepanekud juunis ja 
augustis toimuvate rahvusvaheliste näituste tiitliauhindade osas. 
 
Ettepanek: kinnitada rahvusvahelise näituse „Eesti Võitja 2016“, 20.08.2016 toimuva 

rahvusvahelise näituse ja 21.08.2016 toimuvad rahvusvahelised näituse tiitliauhinnad. 
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Hääletamine: poolt – 4  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
  Ei osalenud – 1  
 
(iii) 30.07.2016 Saaremaal toimuv kõikide tõugude näitus. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et 30.07.2016 Saaremal toimuva näituse lõppvõistlustest 
otseülekannet ei tehta. 
 
Otsustati: 
5.1. Lähetada 26.06.2016 Moskvas (Venemaa) toimuvale juuniorhändlerite võistlusele ja 

28.08.2016 Brüsselis (Belgia) toimuvale juuniorhändlerite võistlusele Eesti esindajana Anabel 
Leedu. Kompenseerida 26.06.2016 Moskvas (Venemaa) toimuval juuniorhändlerite võistlusel 
osalemisega seotud viisakulud (2 inimest), reisikulud ja majutuskulud (2 inimest 2 ööd). Kulud 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

5.2. Kinnitada rahvusvahelise näituse „Eesti Võitja 2016“, 20.08.2016 toimuva rahvusvahelise 
näituse ja 21.08.2016 toimuvad rahvusvahelised näituse tiitliauhinnad. 

 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL 2015. aasta majandusaasta aruanne (projekt). 
 
Toimus arutelu EKL 2015. aasta majandusaasta aruande projekti üle. 
 
(ii) ajavahemikus 10.03.-07.04.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused.  
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 10.03.-07.04.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) Kirke Minka avaldus kennelis Chingari 18.02.2016 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna 
(isa EST-00931/14, ema: EST-00363/15) tavahinnaga registreerimiseks.  
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt Kirke Minka avaldus ning registreerida 18.02.2016 kennelis 

Chingari sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa EST-00931/14, ema: EST-00363/15) 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1061.Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima 
EKL kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 6  
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
 
(iv) Eesti Loomakaitse Seltsi poolt 30.04.2016 korraldatav vastutustundliku loomaomaniku 
teemapäevale. 
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Eesti Loomakaitse Selts on kutsunud EKL esindajaid rääkima tõukoertest 30.04.2016 Tallinnas 
toimuval perepäeval. Perepäev on osa 11.04.2016 algavast vastutustundliku lemmikloomapidamise 
kampaaniast. 
 
Ettepanek: edastada Eesti Loomakaitse Seltsi kutse 30.04.2016 toimuval vastutustundliku 

loomaomaniku teemapäeval osalemiseks EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise 
töörühmale. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada ajavahemikus 10.03.-07.04.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 

1). 
6.2. Rahuldada osaliselt Kirke Minka avaldus ning registreerida 18.02.2016 kennelis Chingari 

sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa EST-00931/14, ema: EST-00363/15) lähtuvalt 
EKL teenuste hinnakirja koodist 1061.Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

6.3. Edastada Eesti Loomakaitse Seltsi kutse 30.04.2016 toimuval vastutustundliku loomaomaniku 
teemapäeval osalemiseks EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühmale. 

 
7. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
 
(i) EKL büroo töökorralduse reeglite täiendamine. 
 
Toimus arutelu EKL büroo assistendi leidmise konkursi üle. Otsustati avaldada töökuulutus EKL 
kodulehel. 
 
Ettepanek: lisada EKL büroo töökorralduse reeglite p-i 2.3. büroo assistendi ametikoht.  
 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Lisada EKL büroo töökorralduse reeglite p-i 2.3. büroo assistendi ametikoht. 
 
8. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Kersti Paju kaebus Hedi Kummi kohta seoses lhasa apso EST-02369/14 omandiõigusega. 
 
Ettepanek: teavitada Kersti Paju, et koera EST-02369/14 omanikud märgiti koera EST-registrisse 

kandmisel omandiõigust näitava lepingu alusel. EKL juhatuse pädevusse ei kuulu 
omandivaidluste lahendamine. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  
(ii) Anneli Raidsalu kaebus Kaiu Halliku kohta. 
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Ettepanek: teavitada avaldajat, et koera EST-01472/14 registreerimistunnistuse duplikaat on 

väljastatud õiguspäraselt. EKL juhatuse pädevusse ei kuulu rahaliste vaidluste lahendamine. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: saata Kaiu Hallikule järelepärimine, millal ja kuidas anti uutele omanikele üle kutsikate 

registreerimistunnistused. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
 
(iii) Agne Mägi sooviavaldus kennelnime muutmiseks.  
 
Ettepanek: kiita heaks advokaadibüroo COBALT koostatud vastus A. Mägi esindaja poolt saadetud 

sooviavaldusele (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iv) Häli Tammelehe pöördumine Veterinaar- ja Toiduameti poole seoses 06.03.2016 Tallinnas 
toimunud rahvuslikul näitusel osalenud ameerika staffordshire’i terjeriga. 
 
Ettepanek: võtta Häli Tammelehe pöördumine Veterinaar- ja Toiduameti poole teadmiseks. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(v) Janika Mäevälja pöördumine seoses itaalia corsode aretuserinõuete tõlgendamisega. 
 
Asuti seisukohale, et tõukohased aretuserinõuded kinnitab EKL volinike koosolek ning eelnevast 
tulenevalt ei saa EKL juhatus anda erinõuete tõlgendust. 
 
Ettepanek: edastada Janika Mäeväli pöördumine seoses itaalia corsodele kinnitatud 

aretuserinõuete tõlgendamisega EKL volinike koosolekule ning EKL teadus- ja 
aretusnõukogule. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(vi) EKL tõuraamatusse kantavate pesakondade pisteline kontroll. 
 
Nenditi, et pesakondade pisteline kontroll on end õigustanud ning arutetleti edaspidise tegevuse üle. 
Asuti seisukohale, et edaspidi peaks välja koolitama kennelnõustajad, kes kontrolliksite erinevate 
kennelite tegevust. 
 
Otsustati: 
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8.1. Teavitada Kersti Paju, et koera EST-02369/14 omanikud märgiti koera EST-registrisse 
kandmisel omandiõigust näitava lepingu alusel. EKL juhatuse pädevusse ei kuulu 
omandivaidluste lahendamine. 

8.2. Teavitada avaldajat, et koera EST-01472/14 registreerimistunnistuse duplikaat on väljastatud 
õiguspäraselt. EKL juhatuse pädevusse ei kuulu rahaliste vaidluste lahendamine. 

8.2.  Saata Kaiu Hallikule järelepärimine, millal ja kuidas anti uutele omanikele üle kutsikate 
registreerimistunnistused. 

8.3. Kiita heaks advokaadibüroo COBALT koostatud vastus A. Mägi esindaja poolt saadetud 
sooviavaldusele (lisa 2). 

8.4. Võtta Häli Tammelehe pöördumine Veterinaar- ja Toiduameti poole teadmiseks. 
8.5. Edastada Janika Mäeväli pöördumine seoses itaalia corsodele kinnitatud aretuserinõuete 

tõlgendamisega EKL volinike koosolekule ning EKL teadus- ja aretusnõukogule. 
 
9. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus aretuses kasutatud jahikoertel „EJTÜ aretusülevaatuse 
läbiviimise korra“ tulemuste tunnustamiseks näitusehinde asendajana. 
 
Eesti Jahikoerte TÜ poolt korraldataval aretusülevaatusel saaksid osaleda ka need koerad, kes EKL 
ametlikele näitustele ei pääse (näiteks jahil füüsilise trauma saanud koerad). Aretusülevaatus 
asendaks aretuses kasutatavatel koertelt nõutavat näitusehinnet (näiteks E-registri koerad). 
 
Ettepanek: tunnustada Eesti Jahikoerte TÜ poolt korraldatud aretusülevaatusel saadud positiivset 

tulemust võrdväärsena EKL poolt tunnustatud näitustel saadava näitusehindega. Kuna 
aretusülevaatusel annavad koerale hinnangu kaks erinevat kohtunikku, on aretusülevaatuse 
positiivsene tulemus võrdväärne E-registrisse kantud koertelt nõutava kahe näitusehindega. 

 
Hääletamine: poolt – 6  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
9.1. Tunnustada Eesti Jahikoerte TÜ poolt korraldatud aretusülevaatusel saadud positiivset tulemust 

võrdväärsena EKL poolt tunnustatud näitustel saadava näitusehindega. Kuna aretusülevaatusel 
annavad koerale hinnangu kaks erinevat kohtunikku, on aretusülevaatuse positiivsene tulemus 
võrdväärne E-registrisse kantud koertelt nõutava kahe näitusehindega. 

 
10. Eesti Chihahua Klubi taotlus chihuahuade erinäituse statuudi muutmiseks. 
 
Nenditi, et chihuahuade erinäituse statuuti soovitakse lisada mitteametlikud võistlused (parim 
liikumine, parim pea), mis ei peaks EKL ametlikus dokumendis kajastuma. Samuti vajab 
korrigeerimist erinäituse statuudis toodud klasside hindamise järjekord. 
 
Ettepanek: paluda Eesti Chihuahua Klubidel korrigeerida chihuahuade erinäituse statuudis 

hinnatavate klasside järjekord ning võtta statuudist välja mitteametlikud võistlused. 
 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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10.1. Paluda Eesti Chihuahua Klubidel korrigeerida chihuahuade erinäituse statuudis hinnatavate 
klasside järjekord ning võtta statuudist välja mitteametlikud võistlused. 

 
11. Heleni Mäe ja Marika Rindemaa pöördumine (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: saata avaldajatele 01.01.1994 kehtima hakanud „Kennelnime vormistamise kord Eesti 

Kennelliidus“, kanda Kalju Metsma kontole tagasi 12.11.2015 makstud 20 EUR ning 
teavitada avaldajaid, et EKL-le teadaolevalt korraldab Lõuna-Eesti Koertekeskus Tartus 
kasvatajakoolituse 2016. aasta sügisel. 

 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Saata avaldajatele 01.01.1994 kehtima hakanud „Kennelnime vormistamise kord Eesti 

Kennelliidus“, kanda Kalju Metsma kontole tagasi 12.11.2015 makstud 20 EUR ning teavitada 
avaldajaid, et EKL-le teadaolevalt korraldab Lõuna-Eesti Koertekeskus Tartus 
kasvatajakoolituse 2016. aasta sügisel. 

 
12. Linda Jürgensi taotlus aretuseriloa saamiseks pomeraniani EST-00823/07 paaritamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Linda Jürgensi taotlus ning anda aretuseriluba pomeraniani EST-00823/07 

paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 5  
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Linda Jürgensi taotlus ning anda aretuseriluba pomeraniani EST-00823/07 

paaritamiseks. 
 
13. Veiko Väljase avaldus koera 978101081103233 koolitustulemuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: soovitada avaldajal esitada 23.01.2016 Haapsalus toimunud KK eksami korraldajale 

taotlus eksamiprotokolli kantud andmete täpsustamiseks (registrinumber ja nimi). Teavitada 
avaldajat, et EKL pädevusse ei kuulu välismaal toimunud katsete/eksamite tulemuste 
kinnitamine ning taolised tulemused kantakse EKL registrisse koera tööraamatu alusel.  

 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Soovitada avaldajal esitada 23.01.2016 Haapsalus toimunud KK eksami korraldajale taotlus 

eksamiprotokolli kantud andmete täpsustamiseks (registrinumber ja nimi). Teavitada avaldajat, 
et EKL pädevusse ei kuulu välismaal toimunud katsete/eksamite tulemuste kinnitamine ning 
taolised tulemused kantakse EKL registrisse koera tööraamatu alusel.  
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14. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) Eesti Dobermanniühingu taotlus 05.06.2016 korraldatava dobermannide erinäituse 
toimumiskoha muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Dobermanniühingu taotlus ning kinnitada 05.06.2016 korraldatava 

dobermannide erinäituse uueks toimumiskohaks Luige (varasema Tallinna asemel). Tuletada 
korraldajatele meelde, et näituse kinnitatud toimumiskoha muutmiseks tuleb taotlus esitada 
ning EKL juhatuse nõusolek saada enne näitusele registreerimise algust. 

Hääletamine: poolt – 6  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
(ii) Eesti Bassetite TÜ taotlus VI ja VII rühma näituse toimumisaja muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Bassetite TÜ taotlus ning kinnitada VI ja VII rühma näituse uueks 

toimumisajaks 04.09.2016 (varasema 19.08.2016 asemel). 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada klubi Happy Dog taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste 

kalenderplaani 04.02.2017 Valgas toimuva kõikide tõugude näituse (registreerimine algab 
oktoobris 2016). 

Hääletamine: poolt – 4  
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: rahuldada klubi Happy Dog taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste 

kalenderplaani 05.02.2017 Valgas toimuva kõikide tõugude näituse (registreerimine algab 
oktoobris 2016). 

Hääletamine: poolt – 3  
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 2 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: (i) 02.06.2017 staffordshire’i bullterjerite erinäitus II ja III rühma näituse raames, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Staffordshire’i Bullterjerite TÜ, registreerimine algab veebruaris 
2017); (ii) 03.06.2017 puudlite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ, 
registreerimine algab detsembris 2016); (iii) 04.06.2017 setterite erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Setterite Klubi, registreerimine algab veebruaris 2017). 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati jätkata Eesti Bernhardiini TÜ näitusetaotluse käsitlemist pärast seda, kui on selgunud, 
millisele seisukohale asub EKL volinike koosolek EKL-VKK õppenäituste korraldamise taotluse 
osas. 
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada Eesti Dobermanniühingu taotlus ning kinnitada 05.06.2016 korraldatava 

dobermannide erinäituse uueks toimumiskohaks Luige (varasema Tallinna asemel). Tuletada 
korraldajatele meelde, et näituse kinnitatud toimumiskoha muutmiseks tuleb taotlus esitada ning 
EKL juhatuse nõusolek saada enne näitusele registreerimise algust. 

14.2. Rahuldada Eesti Bassetite TÜ taotlus ning kinnitada VI ja VII rühma näituse uueks 
toimumisajaks 04.09.2016 (varasema 19.08.2016 asemel). 

14.3. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 
näitused: 
14.3.1. 04.02.2017 kõikide tõugude näitus, Valga (korraldaja: klubi Happy Dog, registreerimine 

algab oktoobris 2016); 
14.3.2. 02.06.2017 staffordshire’i bullterjerite erinäitus II ja III rühma näituse raames, Harju mk 

(korraldaja: Eesti Staffordshire’i Bullterjerite TÜ, registreerimine algab veebruaris 2017);  
14.3.3. 03.06.2017 puudlite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ, registreerimine 

algab detsembris 2016);  
14.3.4. 04.06.2017 setterite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi, registreerimine 

algab veebruaris 2017). 
14.4. Mitte rahuldada klubi Happy Dog taotlust 05.02.2017 Valgas kõikide tõugude näituse 
korraldamiseks. 
 
15. EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma taotlusavaldus eesti-hagija 
aretusülevaatus-erinäituse korraldamiseks. 
 
Toimus arutelu EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühma taotlusavalduse üle 
korraldada 06.08.2016 Palmses toimuva jahikoerte päeva raames eesti hagijate aretusülevaatus-
erinäitus ning ürituse planeeritud eelarve üle. Nenditi, ürituse taotlus ei ole kooskõlas EKL näituste 
eeskirjaga, mille on kinnitanud EKL volinike koosolek. Eelnevast tulenevalt peab erisuse kinnitama 
EKL volinike koosolek.  
 
Ettepanek: asuda seisukohale, et näitusetaotluste esitamise tähtajad ning näituste tüübid sätestab 

EKL näituste eeskiri, mille on kinnitanud EKL volinike koosolek. Eelnevast tulenevalt 
kuulub EKL näituste eeskirjas toodud tähtaegade ja/või näitusetüüpide osas erandite 
tegemise õigus EKL volinike koosoleku, mitte EKL juhatuse pädevusse ning taotlus 
nimetatud ürituse korraldamiseks tuleks esitada EKL volinike koosolekule. 
Jahikoeratõugude aretusülevaatuse eeskirja on kinnitanud Eesti Jahikoerte TÜ ning 
aretusülevaatuse korraldamiseks tuleb esitada taotlus Eesti Jahikoerte TÜ-le. Juhul, kui 
EKL volinike koosolek annab loa 06.08.2016 Palmses EKL kalenderplaani kantud eesti 
hagijate erinäituse korraldamiseks, kompenseerib EKL erinäitusega seotud kulud kuni 1000 
EUR ulatuses lähtuvalt Teie poolt 06.04.2016 EKL juhatusele esitatud eelarvest. 

 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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15.1. Asuda seisukohale, et näitusetaotluste esitamise tähtajad ning näituste tüübid sätestab EKL 
näituste eeskiri, mille on kinnitanud EKL volinike koosolek. Eelnevast tulenevalt kuulub EKL 
näituste eeskirjas toodud tähtaegade ja/või näitusetüüpide osas erandite tegemise õigus EKL 
volinike koosoleku, mitte EKL juhatuse pädevusse ning taotlus nimetatud ürituse korraldamiseks 
tuleks esitada EKL volinike koosolekule. Jahikoeratõugude aretusülevaatuse eeskirja on 
kinnitanud Eesti Jahikoerte TÜ ning aretusülevaatuse korraldamiseks tuleb esitada taotlus Eesti 
Jahikoerte TÜ-le. Juhul, kui EKL volinike koosolek annab loa 06.08.2016 Palmses EKL 
kalenderplaani kantud eesti hagijate erinäituse korraldamiseks, kompenseerib EKL erinäitusega 
seotud kulud kuni 1000 EUR ulatuses lähtuvalt Teie poolt 06.04.2016 EKL juhatusele esitatud 
eelarvest. 

 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
  


