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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          07.05.2015 nr 5 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.50. 
 
Juhataja: Astrid Lundava. 
Protokollija: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis 

Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Helle Kaljula (Kelgukoerte Klubi Baltosport), Mariin Kaljula (Kelgukoerte 

Klubi Baltosport), Hedi Kumm (MTÜ Nublu), Marko Lepasaar (EKL 
näitusetoimkonna esimees), Maris Luberg (EKL-KKK), Kersti Paju (Eesti Lhasa 
Apso TÜ), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), Piret Reinsalu 
(EKL-KKK),  

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 07.05.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL volinike koosoleku assistendi ülevaade EKL volinike 05.05.2015 koosolekust. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. EKL-KKK taotlused eeskirjade täiendamiseks. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 
8. Eesti Hurtade Liidu taotlus statuudi „Aasta jooksukoer“ kinnitamiseks. 
9. Eesti Lhasa Apso TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
10. Kelgukoerte Klubi Baltosport taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
12. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
A. EKL juhatuse 07.05.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 07.05.2015 koosoleku päevakorda punkt: (i) EKL-KKK 

taotlused eeskirjade täiendamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 07.05.2015 koosoleku päevakorda punkt: (i) EKL-KKK taotlused 

eeskirjade täiendamiseks. 
 
1. EKL volinike koosoleku assistendi ülevaade EKL volinike 05.05.2015 koosolekust. 
 
EKL volinike koosoleku assistent andis lühiülevaate EKL volinike 05.05.2015 koosolekust ning 
sellest, millised EKL juhatuse poolt edastatud dokumendid kinnitati (vene toyde ning iiri 
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punaste setterite eretuserinõuded, EKL katsekohtunike statuudi täiendused, EKL KK eeskirjade 
täiendus). 
 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 
 
(i) rahvusvaheline näitus „Tallinna Võitja 2015“ (Tallinn, 11.-12.04.2015). 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate toimunud näitusest (probleeme näituse ettevalmistamisel 
ning läbiviimisel ei esinenud; tulem oli suurem, kui „Tallinna Võitja 2014“ näitusel). 
 
Ettepanek: eraldada 11.-12.04.2015 korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 

2015” toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (antud summa sisaldab 
kõiki makse ning jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna 
esimehe poolt esitatud nimekirjale).  

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) rahvusvaheline näitus „Eesti Võitja 2015“ (Tallinn, 30.-31.05.2015). 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate „Eesti Võitja 2015“ ettevalmistustest. 
 
Otsustati: 
2.1. Eraldada 11.-12.04.2015 korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 2015” 

toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (antud summa sisaldab kõiki makse 
ning jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe poolt 
esitatud nimekirjale). 

 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu koostööettepanek. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate 23.04.2015 toimunud EKL juhatuse ning Eesti Abi- ja 
Teraapiakoerte Ühingu esindaja kohtumisest. Ühingu üks eestvedajaid, Maarja Tali, tutvustas 
ühingu tööpõhimõtteid (koer on inimesega läbiviidava teraapia abivahend, koerajuht ise 
terapeut ei ole) ning andis ülevaate ühingu tegevusest (korraldatakse potentsiaalsete 
teraapiakoerte testimist, osaletakse teraapiatöös erinevates haiglates, lasteasutustes ning 
vanadekodudes, korraldatakse teabepäevi). EATÜ oleks huvitatud koostööst EKL-ga, jõudmaks 
oma tegevuse infoga paremini koolitajate ning kasvatajateni. 
 
(ii) Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus elektroonilise kirjelduslehe kasutuselevõtmiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse 23.04.2015 töökoosoleku hääletus millega lubati 

pilootprojektina Eesti Saksa Lambakoerte Ühingul kasutada 02.-03.05.2015 Tallinnas 
toimuval saksa lambakoerte erinäitusel veteran- ning kasutusklassi koerte kirjelduste 
jaoks elektroonilist kirjelduslehte. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
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   Erapooletu – 0 
 
(iii) Helena Trusi taotlus 23.-24.05.2015 Prahas (Tšehhi) toimuval FCI SK komisjoni 
koosolekul osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Helena Trusi taotlus ning kompenseerida 23.-24.05.2015 Prahas 

(Tšehhi) toimuval FCI SK komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja 
majutuskulud kogusummas kuni 510 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist.  

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) Eesti esindaja saatmine 14.06.2015 Milanos (Itaalia) toimuvale JH võistlusele. 
 
Ettepanek: lubada Marika Bernhardtil osaleda Eesti esindajana 14.06.2015 Milanos (Itaalia) 

„Maailmavõitja 2015“ raames toimuval juuniorhändlerite võistlustel. EKL ei 
kompenseeri võistlusel osalemisega seotud kulusid. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(v) ajavahemikus 12.03.-07.05.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 12.03.-07.05.2015 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vi) EKL liikme nimekirjast kustutamine. 
 
Ettepanek: seoses tegevuse lõpetamisega kustutada EKL liikmete nimekirjast Raplamaa 

Koertesõprade Selts (reg-kood: 80118649). 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vii) FCI vabatahtlikud töörühmad. 
 
Toimus arutelu FCI vabatahtlikes töörühmades osalemise üle. Otsustati paluda EKL allüksustel 
esitada omapoolsed ettepanekud nende poolt kureeritavate teemade FCI komisjonide 
delegaatide osas. 
 
Otsustati: 
3.1. Kinnitada EKL juhatuse 23.04.2015 töökoosoleku hääletus millega lubati pilootprojektina 

Eesti Saksa Lambakoerte Ühingul kasutada 02.-03.05.2015 Tallinnas toimuval saksa 
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lambakoerte erinäitusel veteran- ning kasutusklassi koerte kirjelduste jaoks elektroonilist 
kirjelduslehte. 

3.2. Rahuldada Helena Trusi taotlus ning kompenseerida 23.-24.05.2015 Prahas (Tšehhi) 
toimuval FCI SK komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud 
kogusummas kuni 510 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide 
alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist.  

3.3. Lubada Marika Bernhardtil osaleda Eesti esindajana 14.06.2015 Milanos (Itaalia) 
„Maailmavõitja 2015“ raames toimuval juuniorhändlerite võistlustel. EKL ei kompenseeri 
võistlusel osalemisega seotud kulusid. 

3.4. Rahuldada ajavahemikus 12.03.-07.05.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 
(lisa 1). 

3.5. Seoses tegevuse lõpetamisega kustutada EKL liikmete nimekirjast Raplamaa 
Koertesõprade Selts (reg-kood: 80118649). 

 
4. EKL-KKK taotlused eeskirjade täiendamiseks. 
 
(i) EKL-KKK taotlus EKL atesteeritud varrukameestele 13.-15.07.2015 Eesti 
Dobermanniühingu poolt korraldatud kaitseseminari osalemistasude osaliseks 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 13.-15.07.2015 Eesti 

Dobermanniühingu poolt korraldataval kaitseseminaril EKL atesteeritud varrukameeste 
osalemistasud kokku kuni 250 EUR ulatuses. Kulud kompenseeritakse EKL-KKK 
eelarverealt. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuudi 
muutmine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada FCI koolitusalade MM-le saadetavasse 

Eesti võistkondade statuuti alljärgnev punkt:“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-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; 4.2.4. kandideeriv koer peab olema kantud EKL tõuraamatusse. 4.3. 
Meeskonda kandideerivad võistluspaarid esitab EKL Juhatusele kinnitamiseks EKL 



EKL juhatuse protokoll nr 5, 07.05.2015  

5 
 

KKK.” Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. IPO-R 2015. aasta MM meeskonna 
kvalifitseerumise nõudeks üleminekusättena on B taseme tulemus hindele „väga hea“, 
mis ei ole registreerumise lõpptähtajaks vanem kui 2 aastat. Punkt 4.2.1. rakendub täies 
ulatuses 2016.aasta IPO-R MM meeskonda kvalifitseerumisel. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) FCI koolitusalade MM-idel osalevate Eesti meeskondade kulude kompensatsioonide 
muutmine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI koolitusalade MM-idel osalevate 

Eesti võistkondadele eraldatav maksimaalsed toetuste suurused (lisa 2). Tabelis toodud 
toetuste määradena on välja toodud maksimaalne hüvitise summa iga ala kohta, mis on 
ette nähtud juhul, kui Eestit esindab täiskoosseisus võistkond (sh abipersonal). Igakordne 
makstav hüvitis sõltub lähetatava ja EKL juhatuse poolt kinnitatud võistkonna tegelikust 
suurusest. Kompensatsioonide suurused kehtivad alates 01.01.2015. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 13.-15.07.2015 Eesti 

Dobermanniühingu poolt korraldataval kaitseseminaril EKL atesteeritud varrukameeste 
osalemistasud kokku kuni 250 EUR ulatuses. Kulud kompenseeritakse EKL-KKK 
eelarverealt. 

4.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti 
võistkondade statuuti alljärgnev punkt:“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-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; 4.2.4. kandideeriv koer peab olema kantud EKL tõuraamatusse. 4.3. 
Meeskonda kandideerivad võistluspaarid esitab EKL Juhatusele kinnitamiseks EKL KKK.” 
Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. IPO-R 2015. aasta MM meeskonna kvalifitseerumise 
nõudeks üleminekusättena on B taseme tulemus hindele „väga hea“, mis ei ole 
registreerumise lõpptähtajaks vanem kui 2 aastat. Punkt 4.2.1. rakendub täies ulatuses 
2016.aasta IPO-R MM meeskonda kvalifitseerumisel. 

4.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI koolitusalade MM-idel osalevate Eesti 
võistkondadele eraldatav maksimaalsed toetuste suurused (lisa 2). Tabelis toodud toetuste 
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määradena on välja toodud maksimaalne hüvitise summa iga ala kohta, mis on ette nähtud 
juhul, kui Eestit esindab täiskoosseisus võistkond (sh abipersonal). Igakordne makstav 
hüvitis sõltub lähetatava ja EKL juhatuse poolt kinnitatud võistkonna tegelikust suurusest. 
Kompensatsioonide suurused kehtivad alates 01.01.2015. 

 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL büroo 2015. aasta koolitusgraafik. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL büroo 2015. aasta koolitusplaan (lisa 3). 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL teenuste hinnakirja täiendamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL teenuste hinnakirja alljärgnevad punktid:“kood 1085 Eesti koerte LTU 

J CH/LTU VET CH/LTU CH tiitlitaotluse vahendamine Leedu Kennelliitu 22.- €; kood 
1086 Eesti koerte LVA J CH/LVA VET CH/LVA CH tiitlitaotluse vahendamine Läti 
Kennelliitu 22.- €; kood 1087 Eesti koerte POL CH tiitli vahendamine Poola Kennelliitu 
25.- €.“ 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL raamatupidaja töölepingu lisa. 
 
Toimus arutelu EKL raamatupidaja töökoormuse mahu suurenemise üle seoses EKL välis-
online kasutuselevõtmisega. Otsustati teema arutelu jätkata EKL juhatuse töökoosolekul. 
 
(iv) EKL büroosse arvuti soetamine. 
 
Ettepanek: soetada EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute hindamiseks arvuti LENOVO 

ThinkCentre Edge 73 SFF ning monitor Neovo DR-22 kogumaksumusega kuni 1 250 
EUR+km. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(v) Esa Luukkala pöördumine.  
 
Ettepanek: teavitada avaldajat, et EKL kasvatajakoolitusel käsitletavate teemade nimekiri on 

toodud EKL kasvatajakoolituse programmis, kohustusliku kirjanduse nimekirja kinnitatud 
ei ole. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
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(vi) Juri Nesterenko taotlus do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna (isa: EST-00620/11, ema EST-
00850/E14) tavahinnaga registreerimiseks. 
 
Ettepanek: registreerida 23.01.2015 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa: EST-

00620/11, ema: EST-00850/E14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada 
kasvatajat läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus ning teostama koertele EST-
00620/11 ja EST-00850/E14 kolme kuu jooksul nõuetekohased liigeste 
düsplaasiauuringud ning ametlikud silmauuringud (PRA, RD, katarakti (HD), 
entroopiumi ja ektroopiumi osas). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
(vii) Natalja Dubrova taotlus do-khyi (tiibeti mastif) pesakonna (isa: EST-00511/14, ema: EST-
00988/14) tavahinnaga registreerimiseks. 
 
Ettepanek: registreerida 02.02.2015 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa: EST-

00511/14, ema: EST-00988/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada 
kasvatajat läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus ning teostama koertele EST-
00511/14 ja EST-00988/14 kolme kuu jooksul nõuetekohased liigeste 
düsplaasiauuringud ning ametlikud silmauuringud (PRA, RD, katarakti (HD), 
entroopiumi ja ektroopiumi osas). 

Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 3 
   Erapooletu – 0 
 
(viii) Tõustandardite ning normdokumentide tõlkimine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning saata eesti keelde tõlkimisele alljärgnevad FCI 

tõustandardid: ida-karpaadi lambakoer, kanaari dogi, ameerika akita, planitsa hagijas, 
puudel, prantsuse buldog, azawakh. Saata vene keelde tõlkimisele EKL põhikiri. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Kinnitada EKL büroo 2015. aasta koolitusplaan (lisa 3). 
5.2. Lisada EKL teenuste hinnakirja alljärgnevad punktid:“kood 1085 Eesti koerte LTU J 

CH/LTU VET CH/LTU CH tiitlitaotluse vahendamine Leedu Kennelliitu 22.- €; kood 1086 
Eesti koerte LVA J CH/LVA VET CH/LVA CH tiitlitaotluse vahendamine Läti Kennelliitu 
22.- €; kood 1087 Eesti koerte POL CH tiitli vahendamine Poola Kennelliitu 25.- €.“ 

5.3. Soetada EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute hindamiseks arvuti LENOVO 
ThinkCentre Edge 73 SFF ning monitor Neovo DR-22 kogumaksumusega kuni 1 250 
EUR+km. 
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5.4. Teavitada E. Luukkalat, et EKL kasvatajakoolitusel käsitletavate teemade nimekiri on 
toodud EKL kasvatajakoolituse programmis, kohustusliku kirjanduse nimekirja kinnitatud ei 
ole. 

5.5. Registreerida 23.01.2015 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa: EST-00620/11, 
ema: EST-00850/E14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja 
isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat läbima 
aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus ning teostama koertele EST-00620/11 ja EST-
00850/E14 kolme kuu jooksul nõuetekohased liigeste düsplaasiauuringud ning ametlikud 
silmauuringud (PRA, RD, katarakti (HD), entroopiumi ja ektroopiumi osas). 

5.6. Registreerida 02.02.2015 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa: EST-00511/14, 
ema: EST-00988/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja 
isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat läbima 
aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus ning teostama koertele EST-00511/14 ja EST-00988/14 
kolme kuu jooksul nõuetekohased liigeste düsplaasiauuringud ning ametlikud silmauuringud 
(PRA, RD, katarakti (HD), entroopiumi ja ektroopiumi osas). 

5.7. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning saata eesti keelde tõlkimisele alljärgnevad FCI 
tõustandardid: ida-karpaadi lambakoer, kanaari dogi, ameerika akita, planitsa hagijas, 
puudel, prantsuse buldog, azawakh.  

5.8. Saata vene keelde tõlkimisele EKL põhikiri 
 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate kohtunike 

hindamispädevused: (i) Anne Klaas – inglise hurt – greyhound (158); (ii) Astrid Lundava 
– pürenee mastif (92); (iii) Ege Maas – prantsuse buldog (101). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate kohtunike hindamispädevused:  

6.1.1.  Anne Klaas – inglise hurt – greyhound (158);  
6.1.2. Astrid Lundava – pürenee mastif (92);  
6.1.3. Ege Maas – prantsuse buldog (101). 

 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Eesti Chihuahua Klubi pöördumine seoses paberiteta chihuahuade müümisega. 
 
Ettepanek: saata Eesti Chihuahua Klubi pöördumises märgitud kasvatajatele järelepärimine 

ning paluda nende kirjalikke selgitusi. 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Advokaat Rosa Denora pöördumine. 
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Nenditi, et pöördumises märgitud pesakonna registreerimisdokumendid ei ole veel EKL 
büroosse jõudnud ning otsustati jätkata teema arutelu pärast nende laekumist. 
 
Otsustati: 
7.1. Saata Eesti Chihuahua Klubi pöördumises märgitud kasvatajatele järelepärimine ning 

paluda nende kirjalikke selgitusi. 
 
8. Eesti Hurtade Liidu taotlus statuudi „Aasta jooksukoer“ kinnitamiseks. 
 
Toimus arutelu statuudi üle ning nenditi, et selles puudub igasugune viide EKL-le. Eelnevast 
tulenevalt on tegemist EHL-i sisedokumendiga, mille kinnitamine EKL juhatuse pädevusse ei 
kuulu. 
  
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlust statuudi „Aasta jooksukoer“ 

kinnitamiseks, kuna liikmesorganisatsioonide sisedokumentide kinnitamine ei kuulu EKL 
juhatuse pädevusse. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Mitte rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlust statuudi „Aasta jooksukoer“ kinnitamiseks, 

kuna liikmesorganisatsioonide sisedokumentide kinnitamine ei kuulu EKL juhatuse 
pädevusse. 

 
9. Eesti Lhasa Apso TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Lhasa Apsode TÜ (reg-kood: 80380979; aadress: Kastani 42, 

50410 Tartu) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Eesti Lhasa Apsode TÜ (reg-kood: 80380979; aadress: Kastani 42, 50410 

Tartu) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
10. Kelgukoerte Klubi Baltosport taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Toimus arutelu Kelgukoerte Klubi Baltosport põhikirja üle. Nenditi, et organisatsioonil puudub 
EKL-ga igasugune seos (ainus viide on põhikirjas toodud lubadus järgida EKL põhikirjas 
sätestatud põhimõtteid). Klubi ainus tegevuseesmärk on veospordi arendamine. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Kelgukoerte Klubi Baltosport (reg-kood: 80340371) taotlust EKL 

liikmeks astumiseks, kuna ühingul ning tema tegevusel puudub põhikirjaline seos EKL-ga. 
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Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 1 
   Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
10.1. Mitte rahuldada Kelgukoerte Klubi Baltosport (reg-kood: 80340371) taotlust EKL 

liikmeks astumiseks, kuna ühingul ning tema tegevusel puudub põhikirjaline seos EKL-ga. 
 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Toimus arutelu MTÜ Nublu näitusetaotluste üle. Nenditi, et kuna 2016. aastaks kutsutavate 
kohtunikega on läbirääkimised juba peetud, ei oleks näitusetaotluste mittekinnitamine mõistlik. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 

alljärgnevad näitused: (i) 04.06.2016 cavalier king charles spanjelite erinäitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ; registreerimine algab 
01.01.2016); (ii) 05.06.2016 berni alpi karjakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Berni Alpi Karjakoerte TÜ; registreerimine algab veebruaris 2016); (iii) 27.08.2016 
kõikide tõugude näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu; registreerimine algab veebruaris 
2016); (iv) 28.08.2016 kõikide tõugude näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu; 
registreerimine algab veebruaris 2016); (v) 04.09.2016 III rühma näitus, Paide 
(korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused:  
11.1.1. 04.06.2016 cavalier king charles spanjelite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 

Cavalier King Charles Spanjelite TÜ; registreerimine algab 01.01.2016);  
11.1.2. 05.06.2016 berni alpi karjakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Berni Alpi 

Karjakoerte TÜ; registreerimine algab veebruaris 2016);  
11.1.3. 27.08.2016 kõikide tõugude näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu; registreerimine 

algab veebruaris 2016);  
11.1.4. 28.08.2016 kõikide tõugude näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu; registreerimine 

algab veebruaris 2016);  
11.1.5. 04.09.2016 III rühma näitus, Paide (korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ). 

 
12. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
Toimus arutelu EKL kalenderplaani kantud kõikide tõugude näituste rühmavõistlustel osalevate 
tõugude arvu üle (liitrühmade vajadus). 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
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Juhataja       Protokollija 


