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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

 
Tallinn           06.04.2017 nr 6 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.30. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), 

Natalja Mamedova, Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent). 
 

PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 06.04.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Natalja Mamedova avaldus. 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
4. EKL tõuraamatumääruse p 5 muutmine. 
5. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja muutmine. 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 
8. Anneli Lintsi ja Ivar Lintsi pöördumine (jätkuv käsitlus). 
9. FCI 2020. aasta AG MM-i korraldustoimkonna esildis. 
10. Aivar Reidla avaldus airedale’i terjerite lisamiseks Eestis jahiks kasutatavate tõugude nimekirja. 
11. Priit Tali ettepanek EKL näituste eeskirja muutmiseks. 
12. Koerteklubi Kuldkoer taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
14. Helen Lauritsa avaldus. 

 
A. EKL juhatuse 06.04.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

 

Toimus arutelu EKL juhatusele laekunud lisamaterjalide üle. Nenditi, et EKL-KKK taotlus vajab 
süvenemist ning teemat käsitletakse EKL juhatuse järgmisel koosolekul. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 06.04.2017 koosoleku päevakorda Helen Lauritsa avaldus. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 06.04.2017 koosoleku päevakorda Helen Lauritsa avaldus. 
 

1. Natalja Mamedova avaldus. 

 

Toimus arutelu Natalja Mamedova avalduse üle. Kasvataja esitas omapoolsed selgitused. 
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Ettepanek: registreerida kennelis Magic Show 04.01.2017 sündinud chihuahua pesakond (isa: EST-
00188/16, ema: EST-03923/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada N. 
Mamedovat läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolituse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
  
Otsustati: 
1.1. Registreerida kennelis Magic Show 04.01.2017 sündinud chihuahua pesakond (isa: EST-

00188/16, ema: EST-03923/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada N. 
Mamedovat läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolituse. 

 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 

 

(i) firma Zoogen pöördumine. 
 
Ettepanek: teavitada Zoogeni, et kõik veterinaarseid menetlusi puudutavad teemad kuuluvad 

Veterinaar- ja Toiduameti pädevusse. EKL tunnustab DNA-teste eeldusel, et testi jaoks on 
proovid võtnud ning laborisse saatnud veterinaar. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL volinike koosoleku otsused. 
 
Kiideti heaks EKL juhatuse vastused EKL volinike koosoleku suunistele/antud ülesannetele. 
 
(iii) EKL volinike poolt 29.11.2016 tunnustatud uued tõud. 
 
Ettepanek: paluda EKL volinike kogul lisada EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti 

alljärgnevatele tõugudele EST CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsed: ida-euroopa 
lambakoer, jakuudi laika ning tšukotka kelgukoer. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iv) ajavahemikus 16.03.-06.04.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 16.03.-06.04.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
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Ettepanek: edaspidi paluda kõigil EKL liikmesorganisatsiooniks saamise taotluse esitajatel esitada 
kirjalik visioon millisena näevad nad oma tegevust EKL liikmesorganisatsioonina ning enda 
ja EKL vahelist koostööd. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Teavitada Zoogeni, et kõik veterinaarseid menetlusi puudutavad teemad kuuluvad Veterinaar- 

ja Toiduameti pädevusse. EKL tunnustab DNA-teste eeldusel, et testi jaoks on proovid võtnud 
ning laborisse saatnud veterinaar. 

2.2. Paluda EKL volinike kogul lisada EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti 
alljärgnevatele tõugudele EST CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsed: ida-euroopa 
lambakoer, jakuudi laika ning tšukotka kelgukoer. 

2.3. Rahuldada ajavahemikus 16.03.-06.04.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
2). 

2.4. Edaspidi paluda kõigil EKL liikmesorganisatsiooniks saamise taotluse esitajatel esitada kirjalik 
visioon millisena näevad nad oma tegevust EKL liikmesorganisatsioonina ning enda ja EKL 
vahelist koostööd. 

 
3. EKL büroo juhataja sõnavõtt. 

 

EKL büroo juhataja teavitas EKL juhatust, et lähtuvalt Tallinna Linnavalitsuse korraldusest on EKL 
büroo uus aadress Alajaama 8. Kristiine Linnaosavalitsus paigaldab õiged aadressi numbrimärgid 
hiljemalt 30.06.2017.  
 

4. EKL tõuraamatumääruse p 5 muutmine. 

 

Ettepanek: asendada EKL tõuraamatumääruse p-s 5 lause „Koera omaniku andmed kantakse EKL 
tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse tagaküljel 
asetsevale andmeväljale „Omanik““ lausega „Koera omaniku andmed kantakse EKL 
tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse esiküljel 
asetsevale andmeväljale „Omanik““. Edatada muudatus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Asendada EKL tõuraamatumääruse p-s 5 lause „Koera omaniku andmed kantakse EKL 

tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse tagaküljel 
asetsevale andmeväljale „Omanik““ lausega „Koera omaniku andmed kantakse EKL 
tõuraamatusse ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse esiküljel 
asetsevale andmeväljale „Omanik““. Edatada muudatus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

 

5. EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja muutmine. 

 



EKL juhatuse protokoll nr 6, 06.04.2017 

4 
 

Toimus arutelu EKL-NK poolt esitatud EKL juuniorhändlerite võistluse korraldamise üldeeskirja 
muudatuste üle. EKL juhatus edastab omapoolsed ettepanekud ja seisukohad kirjalikult EKL-NK-
le. 
 

6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

(i) EKL juhatuse elektroonilise hääletuse tulemuste kinnitamine. 
 

Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse elektrooniline hääletus, millega rahuldati EKL-VKK taotlus 
EKL välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-VKK taotlus EKL välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Marko Lepasaar - hirvekoer (164), ungari hurt (240), poola hurt 
(333), hispaania hurt (285), azawakh (307), sloughi (188);  (ii) Natalja Rõõm - hirvekoer 
(164), ungari hurt (240), poola hurt (333), hispaania hurt (285), azawakh (307), sloughi 
(188); (iii) Anne Naarits - hirvekoer (164), hispaania hurt (285); (iv) Reet Lint - hirvekoer 
(164), hispaania hurt (285); (v) Juta Haranen – FCI V rühma kohtunik; (vi) Inga Siil – FCI 
VII rühma kohtunik. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldaja kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks 

Kristiina Feinman. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Kinnitada EKL juhatuse elektrooniline hääletus, millega rahuldati EKL-VKK taotlus EKL 

välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
6.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
6.2.1. Marko Lepasaar - hirvekoer (164), ungari hurt (240), poola hurt (333), hispaania hurt 

(285), azawakh (307), sloughi (188);   
6.2.2. Natalja Rõõm - hirvekoer (164), ungari hurt (240), poola hurt (333), hispaania hurt (285), 

azawakh (307), sloughi (188);  
6.2.3. Anne Naarits - hirvekoer (164), hispaania hurt (285);  
6.2.4.  Reet Lint - hirvekoer (164), hispaania hurt (285);  
6.2.5. Juta Haranen – FCI V rühma kohtunik; 
6.2.6. Inga Siil – FCI VII rühma kohtunik. 
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6.3. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks Kristiina 
Feinman. 

 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 

 

(i) kennelis Pärliste 14.08.2013 sündinud bernhardiini pesakond (jätkuv käsitlus). 
 

Ettepanek: EKL on pöördunud M.E.O.E. poole abipalvega kennelis Pärliste 14.08.2013 sündinud 
bernhardiini pesakonna (isa: MET.BH.8865/10, ema: EST-03240/12) kutsikatele DNA-
põlvnemisuuringu teostamiseks. Kuna M.E.O.E. andmetel on kõnealuse pesakonna isa surnud 
ning puuduvad andmed DNA-põlvnemisuuringu läbinud järglaste kohta, ei ole EKL-il 
võimalik põlvnemisuuringut teostada. Eelnevast tulenevalt jääb lähtuvalt EKL juhatuse 
12.01.2017 otsusest kogu nimetatud pesakond  (EST-04191/13, EST-04192/13, EST-
04193/13) ning nende järglased EKL mitte-aretuseks (MA) registrisse, kuniks pesakonna 
kasvataja on tõendanud koerte pärinemist EKL registrisse märgitud vanematest.  

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1  
 

7.1. EKL on pöördunud M.E.O.E. poole abipalvega kennelis Pärliste 14.08.2013 sündinud 
bernhardiini pesakonna (isa: MET.BH.8865/10, ema: EST-03240/12) kutsikatele DNA-
põlvnemisuuringu teostamiseks. Kuna M.E.O.E. andmetel on kõnealuse pesakonna isa surnud 
ning puuduvad andmed DNA-põlvnemisuuringu läbinud järglaste kohta, ei ole EKL-il võimalik 
põlvnemisuuringut teostada. Eelnevast tulenevalt jääb lähtuvalt EKL juhatuse 12.01.2017 otsusest 
kogu nimetatud pesakond  (EST-04191/13, EST-04192/13, EST-04193/13) ning nende järglased 
EKL mitte-aretuseks (MA) registrisse, kuniks pesakonna kasvataja on tõendanud koerte 
pärinemist EKL registrisse märgitud vanematest. 

 

8. Anneli Lintsi ja Ivar Lintsi pöördumine (jätkuv käsitlus). 

 

EJTÜ teavitas EKL juhatust, et nendeni ei ole jõudnud avaldust pädevuseksamite tegemiseks. EKL 
juhatus võttis EJTÜ-lt laekunud info teadmiseks. 
 

9. FCI 2020. aasta AG MM-i korraldustoimkonna esildis. 

 

Ettepanek: kinnitada FCI 2020. aasta Agility MM-i korraldustoimkond koosseisus Aleksander 
Andre, Terje Erdmann, Kalvo Kriisk, Stefi Praakli, Kairi Raamat, Keida Raamat, Külli Ragel, 
Piret Reinsalu, Indrek Tirmaste (esimees). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: registreerida EKL nimele domeenid agility2020.ee ja agilityworldchampionship2020.ee. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
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9.1. Kinnitada FCI 2020. aasta Agility MM-i korraldustoimkond koosseisus Aleksander Andre, 
Terje Erdmann, Kalvo Kriisk, Stefi Praakli, Kairi Raamat, Keida Raamat, Külli Ragel, Piret 
Reinsalu, Indrek Tirmaste (esimees). 

9.2. Registreerida EKL nimele domeenid agility2020.ee ja agilityworldchampionship2020.ee 
 

10. Aivar Reidla avaldus airedale’i terjerite lisamiseks Eestis jahiks kasutatavate tõugude 

nimekirja. 

 

Toimus arutelu, kas ja millega oleks põhjendatud airedale’i terjeri lisamine. Asuti seisukohale, et 
kuna tegemist on jahindust puudutava teemaga ning avaldaja on pöördunud samaaegselt ka Eesti 
Jahikoerte TÜ poole, oodatakse ära EJTÜ seisukoht. 

Ettepanek: EKL juhatus jätkab taotluse arutelu pärast seda, kui EKL-ni on jõudnud Eesti 
Jahikoerte TÜ ja Eesti Jahimeeste Seltsi seisukohad antud küsimuses. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. EKL juhatus jätkab taotluse arutelu pärast seda, kui EKL-ni on jõudnud Eesti Jahikoerte TÜ 

ja Eesti Jahimeeste Seltsi seisukohad antud küsimuses. 
 
11. Priit Tali ettepanek EKL näituste eeskirja muutmiseks. 

 

Ettepanek: edastada Priit Tali pöördumine EKL volinikele, kuna EKL näituste eeskirja muutmine 
kuulub nende pädevusse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
11.1. Edastada Priit Tali pöördumine EKL volinikele, kuna EKL näituste eeskirja muutmine kuulub 

nende pädevusse. 
 
12. Koerteklubi Kuldkoer taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 

Toimus arutelu Koerteklubi Kuldkoer taotluse üle. Teema käsitlemist jätkatakse pärast seda, kui 
EKL juhatuseni jõuavad Koerteklubi Kuldkoer vastused EKL juhatuse poolt esitatud küsimustele-
kommentaaridele. 
 

13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 
näitused: (i) 26.05.2018 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti 
Kennelklubi); (ii) 27.05.2018 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti 
Kennelklubi); (iii) 03.06.2018 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Loenbergerite Klubi). 



EKL juhatuse protokoll nr 6, 06.04.2017 

7 
 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
13.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused:  
13.1.1. 26.05.2018 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi);  
13.1.2. 27.05.2018 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi);  
13.1.3. 03.06.2018 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Loenbergerite Klubi). 

 

14. Helen Lauritsa avaldus. 

 
Toimus arutelu EKL online kasutajasõbralikumaks muutmise üle. Nenditi, et lisada tuleks lehelt 
salvestamata lahkumisel kuvatav hoiatus ning hakata programmist automaatselt saatma 
meeldetuletuskirja juhul, kui peale pesakonna algset sisestamist ei ole viie päeva jooksul andmeid 
lisatud/pesakonda registreerimiseks esitatud. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis Latolly Top 11.01.2017 sündinud berni alpi karjakoera pesakond 

(isa: EST-03648/15, ema: EST-03274/12) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. 
Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 

Otsustati: 
14.1. Registreerida kennelis Latolly Top 11.01.2017 sündinud berni alpi karjakoera pesakond (isa: 

EST-03648/15, ema: EST-03274/12) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. 
Kohustada kasvatajat aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse. 

 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


