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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          04.06.2015 nr 6 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 20.30. 
 
Juhataja: Astrid Lundava. 
Protokollija: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, 

Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Siiri Palmiste (Eesti Bernhardiini TÜ), Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn (Inglise 

Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ), Külli Trauser (Eesti Bernhardiini TÜ), 
Liina Vaher (Eesti Hurtade Liit). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 04.06.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
2. EKL vaidlusasjade materjalid. 
3. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. Eesti Hurtade Liidu taotlused: (i) taotlus EKL hurtade maastikujoksu võistluste korraldamise ja 

hindamise juhendi täiendamiseks; (ii) taotlus EKL hurtade jooksuvõistlusi korraldavate 
toimkondade koolitamise ja atesteerimise korra muutmiseks; (iii) taotlus rühmajaotuse muutmiseks 
EKL poolt korraldatavatel rahvusvahelistel näitustel; (iv) taotlus hurtade jooksuvõistlusi 
korraldatavate toimkonnaliikmete põhikursuse korraldamiseks. 

6. EKL büroo töö korraldamisest. 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
8. Natalja Rostovskaja taotlus aretuseriloa saamiseks inglise buldogile EST-04238/11. 
9. MTÜ Koeraspordiklubi Topdog taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
10. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
A. EKL juhatuse 04.06.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek:lisada EKL juhatuse päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Intsident EKL rahvusvahelisel 

näitusel „Eesti Võitja 2015“ Tallinnas, 30.05.2015; (ii) Latvijas Centralais Sanbernaru 
Klubs pöördumine. 

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

näitusel „Eesti Võitja 2015“ Tallinnas, 30.05.2015; (ii) Latvijas Centralais Sanbernaru Klubs 
pöördumine. 

 
1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) Intsident EKL rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2015“ Tallinnas, 30.05.2015. 
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Seoses 30.05.2015 rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2015“ ringis nr 18 toimunud intsidendiga, 
kus bernhardiin EST-01779/12 ründas ning vigastas kohtunikku, on Eesti Bernhardiini TÜ teinud 
EKL juhatusele ettepaneku määrata antud koerale eluaegne näituse- ja aretuskeeld. Omapoolsed 
selgitused antud intsidendi kohta on esitanud ka EKL näitusetoimkond. Lisaks intsidendile 
30.05.2015, ründas nimetatud koer kohtunikku ja ringikorraldajat ka 11.04.2015 toimunud 
rahvusvahelisel näitusel „Tallinna Võitja 2015“ ning diskvalifitseeriti selle eest ringist. Eelnevast 
tulenevalt tegi näitusetoimkond EKL juhatusele ettepaneku määrata antud koerale tähtajatu keeld 
EKL poolt korraldatavatel üritustel osalemiseks.  
 
Ettepanek: seoses 30.05.2015 Tallinnas rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2015“ toimunud 

intsidendiga määrata rahvusvaheline tähtajatu näitusekeeld pikakarvalisele bernhardiinile 
EST-01779/12 BRIGHT BEAUTY MR RIGHT. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: seoses 11.04.2015 Tallinnas rahvusvahelisel näitusel „Tallinna Võitja 2015“ ning 

30.05.2015 Tallinnas rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2015“ toimunud intsidentidega 
määrata aretuskeeld pikakarvalisele bernhardiinile EST-01779/12 kuni WUSB (Welt Union 
der St. Bernhard Clubs) poolt tunnustatud körmeisteri juures aretuskontrolli läbimiseni. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Eesti Hurtade Liidu taotlus rühmajaotuse muutmiseks EKL poolt korraldatavatel 
rahvusvahelistel näitustel. 
 
EKL näitusetoimkond on andnud nõusoleku rühmajaotuse muutmiseks alates 2017. aastast. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlust ning hinnata alates 2017. aastast EKL poolt 

korraldatavatel rahvusvahelistel näitustel V ja X rühma samal päeval. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
1.1. Seoses 30.05.2015 Tallinnas rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2015“ toimunud 

intsidendiga määrata rahvusvaheline tähtajatu näitusekeeld pikakarvalisele bernhardiinile EST-
01779/12 BRIGHT BEAUTY MR RIGHT. 

1.2. Seoses 11.04.2015 Tallinnas rahvusvahelisel näitusel „Tallinna Võitja 2015“ ning 30.05.2015 
Tallinnas rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2015“ toimunud intsidentidega määrata 
aretuskeeld pikakarvalisele bernhardiinile EST-01779/12 kuni WUSB (Welt Union der St. 
Bernhard Clubs) poolt tunnustatud körmeisteri juures aretuskontrolli läbimiseni. 

1.3. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlust ning hinnata alates 2017. aastast EKL poolt 
korraldatavatel rahvusvahelistel näitustel V ja X rühma samal päeval. 

 
2. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Latvijas Centralais Sanbernaru Klubs pöördumine. 
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EKL poole pöördus Latvijas Centralais Sanbernaru Klubs ning seadis kahtluse alla EKL 
tõuraamatusse kantud kahe bernhardiini sugupuu õigsuse (põhjus: karvatüübi pärilikkuse 
geneetika). 
 
Ettepanek: edastada Latvijas Centralais Sanbernaru Klubs pöördumine seisukohavõtuks EKL 

teadus- ja aretusnõukogule. Jätkata teema käsitlemist pärast nendepoolse seisukoha 
laekumist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Rosa Denora pöördumine (jätkuv käsitlus). 
 
Toimus arutelu osapooltelt laekunud erineva info üle. Nenditi, et teema edasiseks käsitlemiseks 
tuleb teha Ungari Kennelliitu päring, mis ajal ning kellele on kõnealuse koera dokumendid ja/või 
nende duplikaadid väljastatud. Teema käsitlemist jätkatakse pärast Ungari Kennelliidu vastuse 
saabumist. 
 
(iii) Marina Kudljakova taotlus vene toy RKF3922285 PL tulemuste tühistamiseks. 
 
Ettepanek: Marina Kudljakova taotlust vene toy RKF3922285 06.05.2015 dr. Ülle Kella poolt 

tehtud PL uuringu tulemuse tühistamiseks mitte rahuldada, kuna EKL usaldusarsti poolt 
antud hinnangu tühistamiseks puudub alus. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
(iv) Ljubov Mozaljova taotlus kennelis Vankoor 07.02.2015 sündinud vene toy pesakonna (isa: 
EST-04155/13, ema: EST-03155/12) EKL tõuraamatust kustutamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Ljubov Mozaljova taotlus ning kustutada lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse 

p-st 11.3. EKL tõuraamatust kennelis Vankoor 07.02.2015 sündinud vene toy (isa: EST-
04155/13, ema: EST-03155/12) pesakond.  

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) Kristel Vilbiksi pöördumine. 
 
Ettepanek: saata kõnealuse kenneli omanikele järelpärimine koera dokumentide uuele omanikule 

üleandmise viibimise kohta. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vi) Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside pöördumine seoses 28.03.2015 sündinud prantsuse 
buldogi pesakonnaga (isa: EST-04362/13, ema: EST-04556/13). 
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Aire-Piret Pärn andis ülevaate pesakonna ülevaatamisel avastatud rikkumistest. 
 
Ettepanek: registreerida 28.03.2015 sündinud prantsuse buldogi pesakond (isa: EST-04362/13, 

ema: EST-04556/13) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja 
isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada teda ühe aasta 
jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Edastada Latvijas Centralais Sanbernaru Klubs pöördumine seisukohavõtuks EKL teadus- ja 

aretusnõukogule. Jätkata teema käsitlemist pärast nendepoolse seisukoha laekumist. 
2.2. Marina Kudljakova taotlust vene toy RKF3922285 06.05.2015 dr. Ülle Kella poolt tehtud PL 

uuringu tulemuse tühistamiseks mitte rahuldada, kuna EKL usaldusarsti poolt antud hinnangu 
tühistamiseks puudub alus. 

2.3. Rahuldada Ljubov Mozaljova taotlus ning kustutada lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 
11.3. EKL tõuraamatust kennelis Vankoor 07.02.2015 sündinud vene toy (isa: EST-04155/13, 
ema: EST-03155/12) pesakond.  

2.4. Saata kõnealuse kenneli omanikele järelpärimine koera dokumentide uuele omanikule 
üleandmise viibimise kohta. 

2.5. Registreerida 28.03.2015 sündinud prantsuse buldogi pesakond (isa: EST-04362/13, ema: EST-
04556/13) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge 
EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada teda ühe aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

 
3. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada Happy Dog taotlus ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 

20.02.2016 Tartumaal toimuv IX rühma näitus (registreerimine algab 01.10.2015) 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: (i) 07.02.2016 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Newfoundlandi Koerte ja Landseeride TÜ; registreerimine algab 01.09.2015); (ii) 
07.02.2016 samojeedi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Samojeedide TÜ; 
registreerimine algab 01.10.2015); (iii) 28.-29.05.2016 saksa lambakoerte erinäitus, Narva 
(korraldaja: Narva saksa lambakoerte ühing „Harandus“; registreerimine algab 
20.01.2016); (iv) 04.06.2016 prantsuse lamba- ja karjakaitsekoerte erinäitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte TÜ; registreerimine algab 
01.12.2015); (v) 04.06.2016 chihuahuade ernäitus, Talloinn (korraldaja: Eesti Chihuahua 
Klubi; registreerimine algab jaanuaris 2016); (vi) 04.06.2016 VII ja X rühma näitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Hurtade Liit; registreerimine algab 01.01.2016); (vii) 05.06.2016 VI 
rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ; registreerimine algab 
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01.02.2016); (viii) 05.06.2016 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Leonbergerite Klubi; registreerimine algab 01.12.2015); (ix) 31.07.2016 bernhardiinide 
erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Bernhardiini TÜ; registreerimine algab 25.06.2016); 
(x) 31.07.2016 VIII ja IX rühma näitus, Tartu (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi; 
registreerimine algab 01.02.2016). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Vaatleja määramine 04.07.2015 ja 05.07.2015 Pärnus toimuvatele rahvusvahelistele näitustele. 
 
Ettepanek: kinnitada 04.07.2015 ning 05.07.2015 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste 

vaatlejaks Aire-Piret Pärn. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud originaal-
kuludokumentide alusel.  

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

3.1.1. 07.02.2016 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi 
Koerte ja Landseeride TÜ; registreerimine algab 01.09.2015);  

3.1.2. 07.02.2016 samojeedi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Samojeedide TÜ; 
registreerimine algab 01.10.2015);  

3.1.3. 20.02.2016 IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog; registreerimine algab 
01.10.2015); 

3.1.4. 28.-29.05.2016 saksa lambakoerte erinäitus, Narva (korraldaja: Narva saksa lambakoerte 
ühing „Harandus“; registreerimine algab 20.01.2016);  

3.1.5. 04.06.2016 prantsuse lamba- ja karjakaitsekoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte TÜ; registreerimine algab 01.12.2015);  

3.1.6. 04.06.2016 chihuahuade ernäitus, Talloinn (korraldaja: Eesti Chihuahua Klubi; 
registreerimine algab jaanuaris 2016);  

3.1.7. 04.06.2016 VII ja X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit; registreerimine 
algab 01.01.2016);  

3.1.8. 05.06.2016 VI rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ; 
registreerimine algab 01.02.2016);  

3.1.9. 05.06.2016 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite Klubi; 
registreerimine algab 01.12.2015);  

3.1.10. 31.07.2016 bernhardiinide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Bernhardiini TÜ; 
registreerimine algab 25.06.2016);  

3.1.11. 31.07.2016 VIII ja IX rühma näitus, Tartu (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi; 
registreerimine algab 01.02.2016). 

3.2. Kinnitada 04.07.2015 ning 05.07.2015 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste vaatlejaks 
Aire-Piret Pärn. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud originaal-kuludokumentide alusel. 

 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL volinike 03.06.2015 koosolekust. 
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Astrid Lundava andis lühiülevaate EKL volinike 03.06.2015 koosolekul käsitletud teemadest, s.h. 
Maret Kärdi ettekandest, mis käsitles mitmete EKL tõuraamatusse kantud koerte hetkel registrisse 
kantud omanike infot. Kuna M. Kärdi väitel ei leidnud EKL büroo võimalust väljastada andmeid 
omanikuvahetuste tegemise aja kohta on tekkinud küsimus, kes ja mis alusel on omanikuinfo 
väljastanud. 
 
Ettepanek: paluda EKL registriprogrammi tehnilisel haldajal teha väljavõte, kes on EKL 

registriprogrammis teinud infopäringuid koerte EST-01269/12, EST-03711/13, EST-00177/13 
kohta. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
(ii) EKL juhatuse otsuse nr 1.5., 12.02.2015 (protokoll nr 2) ümbervaatamine. 
 
Ettepanek: täpsustada EKL juhatuse otsust nr 1.5., 12.02.2015 (protokoll nr 2) ning tasuda 

päevarahad ajavahemiku 07.-15.06.2015 eest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) Iren Naaritsa taotlus 07.06.2015 Helsingis (Soome) toimuval FCI hurdajooksude komisjoni 
koosolekul osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks (kulurida: EKL-HRMKK). 
 
Ettepanek: rahuldada Iren Naaritsa taotlus ning kompenseerida 07.06.2015 Soomes toimuval FCI 

hurdajooksude komisjonil osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud kogusummas kuni 470 
EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) Iren Naaritsa taotlus 06.-07.06.2015 Helsingis (Soome) toimuva FCI maastikujooksu MM-il 
osaleva eesti meeskonna kinnitamiseks ning registreerimistasude ja võistlusriietuse kulude 
kompenseerimiseks (kulurida: EKL-HRMKK). 
 
Ettepanek: kinnitada FCI 2015. aasta hurtade maastikujooksu MM-i Eesti meeskond koosseisus 

itaalia väikehurt EST-01661/11, inglise hurt-greyhound EST-03466/10, ibiza podengo EST-
00240/14. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kompenseerida FCI 2015. aasta hurtade maastikujooksu MM-i Eesti meeskonnale 

tiimisärkide soetamise kulud kogusummas kuni 200 EUR ning osalustasud kokku kuni 105 
EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel. 

Hääletamine: poolt – 7 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) EKL-KKK taotlus Svetlana Zolotnikova 10.-11.10.2015 Saksamaal toimuval FCI SK koolitusel 
osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks (kulurida: EKL-KKK). 
 
Ettepanek: kompenseerida Svetlana Zolotnikova 10.-11.10.2015 Saksamaal toimuval FCI SK 

kohtunike koolitusel osalemise reisi- ja majutuskulud kogusummas kuni 750 EUR. 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vi) EKL-KKK ettepanek FMBB-l osalenud Eesti võistkonna premeerimiseks EKL reservfondist 
summade eraldamiseks. 
 
Ettepanek: EKL-KKK taotlust FMBB-l osalenud Eesti võistkonna premeerimiseks EKL 

reservfondist summade eraldamiseks mitte rahuldada. Paluda EKL-KKK eestseisusel välja 
töötada ning EKL juhatusele kinnitamiseks esitada FCI koolitusalade MM-idel edukalt 
esinenud meeskondade premeerimise kord. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vii) Firma Silverdog taotlus EKL logo kasutamiseks. 
 
Ettepanek: firma Silverdog taotlust EKL logo kasutamiseks oma lehel mitte rahuldada, kuna antud 

firma tegevus ei ole seotud EKL-ga. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
(viii) FCI vabatahtlikud komisjonid. 
 
EKL allüksused on esitanud omapoolsed ettepanekud FCI vabatahtlike komisjonide võimalike 
delegaatide kohta. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad delegaadid FCI vabatahtlikesse komisjonidesse: (i) FCI AG 

komisjon – Piret Reinsalu, (ii) FCI hurdajooksude komisjon – Iren Naarits, (iii) FCI 
kelgukoerte komisjon – Viljar Krohv, (iv) FCI päästekoerte komisjon – Monika Rusing, (v) 
FCI SK komisjon – Helena Trus, (vi) FCI töökoerte komisjon – Aivo Oblikas. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ix) EKL büroo juhataja katseaeg. 
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Kuna EKL büroo uus juhataja Ene Kaups on oma tööülesannetega silmapaistvalt edukalt hakkama 
saanud, tegi Astrid Lundava ettepaneku lõpetada ennetähtaegselt büroo juhataja katseaeg alates 
05.06.2015. 
 
Ettepanek: lõpetada ennetähtaegselt EKL büroo juhataja Ene Kaupsi katseaeg. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Paluda EKL registriprogrammi tehnilisel haldajal teha väljavõte, kes on EKL 

registriprogrammis teinud infopäringuid koerte EST-01269/12, EST-03711/13, EST-00177/13 
kohta. 

4.2. Täpsustada EKL juhatuse otsust nr 1.5., 12.02.2015 (protokoll nr 2) ning tasuda päevarahad 
ajavahemiku 07.-15.06.2015 eest. 

4.3. Rahuldada Iren Naaritsa taotlus ning kompenseerida 07.06.2015 Soomes toimuval FCI 
hurdajooksude komisjonil osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud kogusummas kuni 470 
EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

4.4. Kinnitada FCI 2015. aasta hurtade maastikujooksu MM-i Eesti meeskond koosseisus itaalia 
väikehurt EST-01661/11, inglise hurt-greyhound EST-03466/10, ibiza podengo EST-00240/14. 

4.5. Kompenseerida FCI 2015. aasta hurtade maastikujooksu MM-i Eesti meeskonnale tiimisärkide 
soetamise kulud kogusummas kuni 200 EUR ning osalustasud kokku kuni 105 EUR. 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel. 

4.6. Kompenseerida Svetlana Zolotnikova 10.-11.10.2015 Saksamaal toimuval FCI SK kohtunike 
koolitusel osalemise reisi- ja majutuskulud kogusummas kuni 750 EUR. Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

4.7. EKL-KKK taotlust FMBB-l osalenud Eesti võistkonna premeerimiseks EKL reservfondist 
summade eraldamiseks mitte rahuldada. Paluda EKL-KKK eestseisusel välja töötada ning EKL 
juhatusele kinnitamiseks esitada FCI koolitusalade MM-idel edukalt esinenud meeskondade 
premeerimise kord. 

4.8. Firma Silverdog taotlust EKL logo kasutamiseks oma lehel mitte rahuldada, kuna antud firma 
tegevus ei ole seotud EKL-ga. 

4.9. Kinnitada alljärgnevad delegaadid FCI vabatahtlikesse komisjonidesse: (i) FCI AG komisjon – 
Piret Reinsalu, (ii) FCI hurdajooksude komisjon – Iren Naarits, (iii) FCI kelgukoerte komisjon – 
Viljar Krohv, (iv) FCI päästekoerte komisjon – Monika Rusing, (v) FCI SK komisjon – Helena 
Trus, (vi) FCI töökoerte komisjon – Aivo Oblikas. 

4.10. Lõpetada ennetähtaegselt EKL büroo juhataja Ene Kaupsi katseaeg. 
 
5. Eesti Hurtade Liidu taotlused: (i) taotlus EKL hurtade maastikujoksu võistluste 
korraldamise ja hindamise juhendi täiendamiseks; (ii) taotlus EKL hurtade jooksuvõistlusi 
korraldavate toimkondade koolitamise ja atesteerimise korra muutmiseks; (iii) taotlus 
hurtade jooksuvõistlusi korraldatavate toimkonnaliikmete põhikursuse korraldamiseks. 
 
(i) EHL taotlus EKL hurtade maastikujooksu võistluste korraldamise ja hindamise juhendi 
täiendamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning teha EKL hurtade maastikujooksu võistluste 
korraldamise ja hindamise juhendisse alljärgnevad täiendused ja parandused: (i) muuta p 1 
„Võistluste organiseerimine“ pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ Võistlust korraldav 
organisatsioon määrab võistluse toimkonna, mille vähemalt 2 liiget peavad olema 
atesteeritud. Rajameister, peibutise vedaja ja võistluse vastutav sekretär peavad olema 
atesteeritud. Eesti Kennelliidu maastikujooksu kohtunike nimekirja kantud kohtunikud võivad 
täita kõiki atesteeritud toimkonnaliikmete kohustusi. Võistlustoimkonna liikmete koolituse ja 
atesteerimise korraldab EHL. Atesteeritud toimkonnaliikmete nimekirja kinnitab EHL 
juhatus”; (ii) muuta p 13.2.3.“Veteranide Meistrivõistlus”, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:”Osaleda võivad koerad, kes on saanud 6 aastaseks. Tiitel antakse oma tõus 
suurima punktisumma saanud veteranide meistrivõistlusel osalenud koerale välja juhul, kui 
kohtunike kolleegium peab sooritust tiitli vääriliseks ja kohal on antud tõust vähemalt kaks 
koera. Võitnud koerale omistatakse ametlik tiitel Veteranide Maastikujooksu Meister ja 
„võitjamantel“ ning omanikul on õigus lisada võitnud koera nime ette tiitel VMM- ja antud 
aastaarv (näit VMM-03).” Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

  Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) EHL taotlus EKL hurtade jooksuvõistlusi korraldavate toimkondade koolitamise ja 
atesteerimise korra muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning teha EKL hurtade jooksuvõistlusi 

korraldatavate toimkondade koolitamise ja atesteerimise korda alljärgnevad täiendused ja 
parandused: (i) muuta p 2.3.2, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Kandidaat võib valida 
ühe või enama toimkonnaliikme ala, millele asub sooritama praktilist väljaõpet. Kandidaat 
peab sooritama vähemalt viis (5) praktilist väljaõpet kolme (3) aasta jooksul alates 
põhikursuse sooritamise kuupäevast igal toimkonnaliikme alal eraldi, mille kohta peab olema 
väljaõpet läbi viinud atesteeritud toimkonna liikme positiivsed hinnangud. Juhul kui 
kandidaat saab kokku kaks (2) negatiivset hinnangut atesteeritud toimkonna liikmelt, peab 
kandidaat läbima uuesti põhikursuse ja sooritama põhikursuse eksami.”; (ii) muuta p 2.3.3, 
pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Peale viie praktilise väljaõppe positiivselt sooritamist 
esitab kandidaat avalduse Eesti Hurtade Liidule kinnitamiseks õigus osaleda hurtade 
jooksuvõistlustel: võistluse juhatajana, võistluse vastutava sekretärina, rajameistrina, 
saatjana, peibutise vedajana; (iii) muuta p 2.3.4, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:”Atesteeritud toimkonnaliige kustutatakse atesteeritud toimkonnaliikmete 
nimekirjast, kui ta ei ole viie (5) aasta jooksul töötanud toimkonnaliikmena ametlikel EKL 
kalenderplaani kantud hurtade jooksuvõistlustel.” Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) EHL taotlus hurtade jooksuvõistlusi korraldatavate toimkonnaliikmete põhikursuse 
korraldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning lubada neil korraldada 20.07.2015 ning 

22.07.2015 hurtade jooksuvõistlusi korraldavate toimkonnaliikmete põhikursus. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 



EKL juhatuse protokoll nr 6, 04.06.2015  

10 
 

  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning teha EKL hurtade maastikujooksu võistluste 

korraldamise ja hindamise juhendisse alljärgnevad täiendused ja parandused: (i) muuta p 1 
„Võistluste organiseerimine“ pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ Võistlust korraldav 
organisatsioon määrab võistluse toimkonna, mille vähemalt 2 liiget peavad olema atesteeritud. 
Rajameister, peibutise vedaja ja võistluse vastutav sekretär peavad olema atesteeritud. Eesti 
Kennelliidu maastikujooksu kohtunike nimekirja kantud kohtunikud võivad täita kõiki 
atesteeritud toimkonnaliikmete kohustusi. Võistlustoimkonna liikmete koolituse ja atesteerimise 
korraldab EHL. Atesteeritud toimkonnaliikmete nimekirja kinnitab EHL juhatus”; (ii) muuta p 
13.2.3.“Veteranide Meistrivõistlus”, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Osaleda võivad koerad, 
kes on saanud 6 aastaseks. Tiitel antakse oma tõus suurima punktisumma saanud veteranide 
meistrivõistlusel osalenud koerale välja juhul, kui kohtunike kolleegium peab sooritust tiitli 
vääriliseks ja kohal on antud tõust vähemalt kaks koera. Võitnud koerale omistatakse ametlik 
tiitel Veteranide Maastikujooksu Meister ja „võitjamantel“ ning omanikul on õigus lisada 
võitnud koera nime ette tiitel VMM- ja antud aastaarv (näit VMM-03).” Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

5.2. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning teha EKL hurtade jooksuvõistlusi korraldatavate 
toimkondade koolitamise ja atesteerimise korda alljärgnevad täiendused ja parandused: (i) muuta 
p 2.3.2, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Kandidaat võib valida ühe või enama 
toimkonnaliikme ala, millele asub sooritama praktilist väljaõpet. Kandidaat peab sooritama 
vähemalt viis (5) praktilist väljaõpet kolme (3) aasta jooksul alates põhikursuse sooritamise 
kuupäevast igal toimkonnaliikme alal eraldi, mille kohta peab olema väljaõpet läbi viinud 
atesteeritud toimkonna liikme positiivsed hinnangud. Juhul kui kandidaat saab kokku kaks (2) 
negatiivset hinnangut atesteeritud toimkonna liikmelt, peab kandidaat läbima uuesti põhikursuse 
ja sooritama põhikursuse eksami.”; (ii) muuta p 2.3.3, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:”Peale 
viie praktilise väljaõppe positiivselt sooritamist esitab kandidaat avalduse Eesti Hurtade Liidule 
kinnitamiseks õigus osaleda hurtade jooksuvõistlustel: võistluse juhatajana, võistluse vastutava 
sekretärina, rajameistrina, saatjana, peibutise vedajana; (iii) muuta p 2.3.4, pärast mida kõlab see 
alljärgnevalt:”Atesteeritud toimkonnaliige kustutatakse atesteeritud toimkonnaliikmete 
nimekirjast, kui ta ei ole viie (5) aasta jooksul töötanud toimkonnaliikmena ametlikel EKL 
kalenderplaani kantud hurtade jooksuvõistlustel.” Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

5.3. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning lubada neil korraldada 20.07.2015 ning 22.07.2015 
hurtade jooksuvõistlusi korraldavate toimkonnaliikmete põhikursus. 

 
6. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) Ege Maasi taotlus kennelis Thunderclap 13.07.2014 sündinud shih tzu pesakonna (isa: EST-
00429/14, ema: EST-00680/15) tavahinnaga registreerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Ege Maasi taotlus ning registreerida kennelis Thunderclap 13.07.2014 

sündinud shih tzu pesakond (isa: EST-00429/14, ema: EST-00680/15) lähtuvalt EKL teenuste 
hinnakirja koodist 1010. Kohustada kasvatajat läbima ühe aasta jooksul EKL 
kasvatajakoolitus. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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(ii) Agni Hõraku taotlus kennelis Yampi Yard 05.02.2015 sündinud kääbusbullterjeri pesakonna 
(isa: RKF3757647, ema: EST-02703/12) esimese registreerimishinnaga registreerimise tähtaja 
pikendamiseks. 
 
Toimus arutelu taotluse üle. Nenditi, et registreerimistähtaja pikendamine on põhjendatud ning 
otsustati pesakondade pistelise kontrolli raames lasta EKL esindajal kõnealune pesakond kasvataja 
juures üle vaadata. 
 
Ettepanek: rahuldada Agni Hõraku taotlus ning pikendada kennelis Yampi Yard 05.02.2015 

sündinud kääbusbullterjeri pesakonna (isa: RKF3757647, ema: EST-02703/12) esimese 
hinnaga registreerimise tähtaega kuni 04.08.2015. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL ostu-müügi lepingu blankett. 
 
Toimus arutelu EKL ostu-müügi blanketi täienduste ja paranduste üle. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL ostu-müügi lepingu blankett (lisa 1) koos tehtud täienduste ja 

parandustega. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) IT praktikant. 
 
Toimus arutelu võimaluse ning vajaduse üle pakkuda EKL büroosse praktikakohta IT tudengile, 
samuti kandidaadile esitatavate nõudmiste üle. 
 
(v) EKL büroos kasutatava raamatupidamisprogrammi täiendamine. 
 
Toimus arutelu, kas ja milliseid mooduleid oleks vaja soetada EKL raamatupidamisprogrammile 
juurde. 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada Ege Maasi taotlus ning registreerida kennelis Thunderclap 13.07.2014 sündinud 

shih tzu pesakond (isa: EST-00429/14, ema: EST-00680/15) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja 
koodist 1010. Kohustada kasvatajat läbima ühe aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus. 

6.2. Rahuldada Agni Hõraku taotlus ning pikendada kennelis Yampi Yard 05.02.2015 sündinud 
kääbusbullterjeri pesakonna (isa: RKF3757647, ema: EST-02703/12) esimese hinnaga 
registreerimise tähtaega kuni 04.08.2015. 

6.3. Kinnitada EKL ostu-müügi lepingu blankett (lisa 1) koos tehtud täienduste ja parandustega. 
 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) Eesti Jahikoerte TÜ taotlus jahikatsekohtunike kinnitamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada EKL jahikatsekohtunikeks 
kunstlikul verejäljel Anneli Lints, Ivar Lints, Aili Pärtel-Beljajev, Mari-Ann Rehk. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada EKL jahikatsekohtunikeks kunstlikul 

verejäljel Anneli Lints, Ivar Lints, Aili Pärtel-Beljajev, Mari-Ann Rehk. 
 
8. Natalja Rostovskaja taotlus aretuseriloa saamiseks inglise buldogile EST-04238/11. 
 
Aretuseriloa andmist ei ole toetanud ei EKL teadus- ja aretusnõukogu ega TÜ. 
 
Ettepanek: Natalja Rostovskaja taotlust aretuseriloa andmiseks inglise buldogi EST-04238/11 

paaritamiseks mitte rahuldada, kuna eriloa andmine ei ole põhjendatud. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Natalja Rostovskaja taotlust aretuseriloa andmiseks inglise buldogi EST-04238/11 

paaritamiseks mitte rahuldada, kuna eriloa andmine ei ole põhjendatud. 
 
9. MTÜ Koeraspordiklubi Topdog taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada MTÜ Koeraspordiklubi Topdog (reg-kood: 80382205) taotlust EKL 

liikmeks astumiseks, kuna ühingul puudub põhikirjaline seos EKL-i ja tema põhikirjalise 
tegevusega. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Mitte rahuldada MTÜ Koeraspordiklubi Topdog (reg-kood: 80382205) taotlust EKL liikmeks 

astumiseks, kuna ühingul puudub põhikirjaline seos EKL-i ja tema põhikirjalise tegevusega. 
 
10. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
(i) Eesti Retriiverite TÜ taotlus 20.-21.06.2015 retriiverite tõu- ja tasemekatsete korraldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning lubada korraldada Ellamaal (Lääne mk) 

20.06.2015 retriiverite tasemekatse ning 21.06.2015 retriiverite tõukatsed saagiga ja 
tõukatsed dummyga. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
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  Erapooletu – 0  
 
(ii) Eesti Hurtade Liidu taotlus 23.05.2015 toimuma pidanud hurtade maastikujooksuvõistluse 
kalenderplaanist kustutamiseks ning 12.09.2015 hurtade maastikujooksuvõistluse 
ümbernimetamiseks „Derby 2015“. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kustutada EKL hurtade 

maastikujooksuvõistluste kalenderplaanist 23.05.2015 toimuma pidanud 
maastikujooksuvõistluse. Lubada hurtade maastikujooksuvõistlus „Derby 2015“ korraldada 
12.09.2015 toimuva maastikujooksuvõistluse raames. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) Eesti Hurtade Liidu taotlus 2016. hurtade maastikujooksuvõistluste kalenderplaani 
kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada EKL 2016. aasta hurtade 

maastikujooksuvõistluste kalenderplaan. Edastada rahvusvaheliste võistluste kuupäevad 
kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
Toimus arutelu EKL näituseplatsil reedel eri- ja rühmanäituste korraldamise üle. Nenditi, et 
tulevikus peaks kaaluma võimalust lubada reedesel päeval EKL näituseplatsil korraldada vaid 
erinäitusi ja/või korraldada näitusi vaid tartaanil, kuna muidu segavad need EKL rahvusvahelise 
näituse jaoks vajaliku atribuutika paigutamist ja püstitamist. 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


