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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
Tallinn          16.06.2016 nr 6 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell  
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina Varik-

Kilm. 
Külalised: Rain Heinsoo (Eesti Saksa Lambakoerte Ühing), Julia Jakovleva, Kristin Kerem 

(Eesti Takside TÜ, EKL revisjonikomisjon), Marko Lepasaar (EKL 
näitusetoimkonna esimees), Siret Lepasaar (EKL-VKK eestseisuse sekretär), Piret 
Lõoke (Eesti Chow Chow Klubi), Irina Nikonkova, Margit Nisu (Eesti Yorkshire’i 
Terjerite TÜ),  Anne-Ly Palits (Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ), Siiri Palmiste (Eesti 
Bernhardiini TÜ), Ruta Peterson (Eesti Chow Chow Klubi), Aire-Piret Pärn, Katriin 
Salumaa (Eesti Saksa Lambakoerte Ühing), Külli Trauser (Eesti Bernhardiini TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 16.06.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Chow Chow Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks (jätkuv käsitlus). 
2. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
3. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi muutmiseks. 
4. Irina Nikonkova ja Jelena Jakovleva taotlus aretuseriloa saamiseks kääbustaksi EST-01968/15 

erandkorras paaritamiseks. 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
7. EKL esindajate lähetused. 
8. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
9. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
10. EKL vaidlusasjade materjalid. 
11. EKL karjakoerte kogu 2016. aasta eelarvetaotlus. 
12. Eesti Takside TÜ taotlus takside aretusülevaatuse eeskirja kinnitamiseks. 
13. Natalja Mamedova kaebus Eesti Chihuahua Klubi peale. 
14. Olga Batassova avaldus välismaal sündiva pesakonna EKL tõuraamatusse kandmiseks. 
15. Killu Ahi taotlus weimari linnukoera EST-02502/15 nime muutmiseks. 
16. Maris Siilmanni ja Marika Hiiemaa taotlus. 
17. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
18. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 

 
1. Eesti Chow Chow Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Toimus arutelu Eesti Chow Chow Klubi EKL liikmeks astumise taotluse ning 18. mail toimunud 
Eesti Chow Chow TÜ ja Eesti Chow Chow Klubi ümarlaua üle. EKL juhatus asus seisukohale, et 
ühele tõule kahe klubi loomine ei ole mõistlik. Nenditi, et kuna Eesti Chow Chow Klubi esindaja 
sõnul loodi klubi eelkõige chow chow omanike koondamiseks ning erinäituse korraldamiseks, ei 
ole EKL liikmeks mitteolemine nende tegevusele kuidagi takistuseks (v-a EKL kalenderplaani 
kantud näituse korraldamine).  
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Ettepanek: rahuldada Eesti Chow Chow Klubi (reg-kood 80397885; aadress: Nurme põik 6, Harku 
alevik, Harku vald, 76902 Harju maakond) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 1 
  Vastu – 3 
  Erapooletu – 2 
 
Otsustati: 
1.1. Mitte rahuldada Eesti Chow Chow Klubi (reg-kood 80397885; aadress: Nurme põik 6, Harku 

alevik, Harku vald, 76902 Harju maakond) taotlust EKL liikmeks astumiseks. 
 
2. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) Kaebus 05.06.2016 Eesti Yorkshire’I Terjerite TÜ poolt korraldatud III rühma näituse kohta. 
 
Toimus arutelu Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ poolt 05.06.2016 korraldatud III rühma näituse ja 
selle raames toimunud yorkshire’i terjerite erinäitusel ilmnenud probleemide üle (puudulikud 
kokkulepped Eesti Dobermanniühinguga, kellega jagati kohtunikke ja ringikorraldajaid, puudulik 
ringide tähistus ning infolaua töö, probleemid näitusel osalejatega suhtlemisel jm). EKL juhatus 
asus seisukohale, et Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ-le ei saa anda luba rühmanäituse korraldamiseks 
enne, kui korraldustoimkond on end olulisel määral täiendanud ning kaasab kellegi, kes näitust 
korrektselt läbi suudab viia. 
 
(ii) 03.-05.06.2016 Luigel toimunud rühma- ja erinäituste vaatlejate aruanded. 
 
Kuulati ära 03.-05.06.2016 Luigel toimunud rühma- ja erinäituste vaatlejate aruanded. Nenditi, et 
ehkki valdavas enamuses olid näitused läbi viidud korrektselt, andis tunda platsi üldkoordinaatori 
puudumine (puuduv platsiskeem). Samuti ei peaksid reedesel päeval näituste korraldajad kaaluma 
ajakava muutmist, kuna näitused lõppesid väga hilja. 
 
3. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi 
muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning lisada saksa lambakoerte 

erinäituse statuudi p 6.6.2. alljärgnev lause „Rohkem kui ühepäevase näituse puhul on 
näituse korraldajal õigus määrata klasside hindamisjärjekord“. Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning lisada saksa lambakoerte erinäituse 

statuudi p 6.6.2. alljärgnev lause „Rohkem kui ühepäevase näituse puhul on näituse korraldajal 
õigus määrata klasside hindamisjärjekord“. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 
4. Irina Nikonkova ja Jelena Jakovleva taotlus aretuseriloa saamiseks kääbustaksi EST-
01968/15 erandkorras paaritamiseks. 
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Avalduse rahuldamist ei toeta EKL teadus- ja aretusnõukogu. 
 
Ettepanek: rauldada Irina Nikonkova ja Jelena Jakovleva taotlus aretuseriloa andmiseks 

kääbustaksi EST-01968/15 erandkorraks paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 6 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Irina Nikonkova ja Jelena Jakovleva taotlust aretuseriloa andmiseks kääbustaksi EST-01968/15 

erandkorraks paaritamiseks mitte rahuldada. 
 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) rahvusvaheline näitus “Eesti Võitja 2016” (04.-05.06.2016). 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate näitusest (korraldamisel probleeme ei esinenud, tänu eri- ja 
rühmanäituste korraldamisele EKL näitusest eraldi, oli rahvusvahelisel näitusel piisavalt ruumi. 
Näituse tulem oli eelarves planeeritust oluliselt suurem).  
 
EKL juhatus asus seisukohale, et rühma- ja erinäituste EKL näitusega samal platsil 
mittekorraldamine on osutunud mõistlikuks lahenduseks ning EKL liikmesorganisatsioonidele 
tuleks saata  teavitus, et edaspidi EKL näitusega samal platsil rühma- ja erinäitusi korraldada ei saa. 
Rühma ja erinäituste korraldajatel on võimalik koopereeruda ning jagada näituseplatsi rendi- ja 
logistikakulusid. 
 
Ettepanek: eraldada 04.-05.06.2016 korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2016” 

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

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) kõikide tõugude näitus Kuressaares, 30.07.2016. 
 
Marko Lepasaar ja Ene Kaups andsid lühiülevaate Kuressaares 30.07.2016 korraldatava näituse 
ettevalmistamise ja logistikaga seotud temaatikast. Toimus arutelu näituse TP-auhinna üle 
(sooduskupong EKL poolt korraldatavale näitusele, Kuressaare või Saaremaateemaline meene vm). 
 
Ettepanek: kinnitada EKL poolt 30.07.2016 Kuressaares korraldatava kõikide tõugude TP-

auhinnaks Saaremaateemaline meene, 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) 20.08.2016 ja 21.08.2016 Tallinnas korraldatavad rahvusvahelised näitused. 
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Marko Lepasaar andis lühiülevaate näituste ettevalmistamisest (kummalegi näitusele registreerunud 
umbes 600 koera).  
 
(iv) Jõulushow 2016. 
 
Lähtuvalt sellest, et EKL revisjonikomisjon juhtis oma EKL volinike 24.05.2016 koosolekul peetud 
ettekandes tähelepanu kaaluda miinusürituste korraldamise mõistlikkust, palus Marko Lepasaar 
EKL juhatuse seisukohta, kas traditsiooniline kutsikate ja veteranide Jõulushow sel aastal 
korraldatakse. EKL juhatus asus seisukohale, et EKL on MTÜ ning peab oma tegevuses 
keskenduma mitte vaid tulupoolele, vaid oma liikmete heaolule. Eelnevast tulenevalt Jõulushow 
kutsikatele ja veteranidele kindlasti korraldatakse. 
 
Otsustati: 
5.1. Eraldada 04.-05.06.2016 korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2016” toimkondade 

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

5.2. Kinnitada EKL poolt 30.07.2016 Kuressaares korraldatava kõikide tõugude TP-auhinnaks 
Saaremaateemaline meene, 

 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) ajavahemikus 07.04.-16.06.2016 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 07.04.-16.06.2016 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL liikmete väljaarvamine (liikmelisus lõppenud ajavahemikus 01.03.-31.05.2016).  
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud ja organisatsioonid, elle liikmelisus on 

lõppenud ajavahemikus 01.03.-31.05.2016).  
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada ajavahemikus 07.04.-16.06.2016 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused (lisa 1). 
6.2. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud ja organisatsioonid, elle liikmelisus on lõppenud 

ajavahemikus 01.03.-31.05.2016).  
 
7. EKL esindajate lähetused. 
 
(i) EKL esindaja FCI Euroopa sektsiooni koosolekul Brüsselis (Belgia), 29.08.2016. 
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Ettepanek: lähetada EKL esindajana 29.08.2016 Brüsselis (Belgia) toimuvale FCI Euroopa 
sektsiooni koosolekule Helen Tonkson-Koit. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning 
maksta päevarahad (sõidupäevad ja kohalviibimine)50 EUR/päev. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) Eesti Hurtade Liidu taotlus 17.-19.06.2016  Velke Pole’s (Slovakkia) toimuva Hurtade 
Maastikujooksu EM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks ja lähetuskulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada Hurtade Maastikujooksu EM-i Eesti meeskond koosseisus: (i) vene hurt – 

borsoi EST-02749/14, omanik Inna Viks; (ii) vene hurt – borsoi EST-02750/14, omanik Inna 
Viks; (iii) vene hurt – borsoi EST-04005/11, omanik Inna Viks. Maksta välja avanss esitatud 
eelarve alusel kogusummas kuni 850 EUR meeskonna kapteni arveldusarvele. Hurtade 
Maastikujooksu EM-i Eesti meeskonna kapten kohustub toimetama originaal-
kuludokumendid EKL büroosse hiljemalt 13.07.2016 ning esitama toimunud ürituse kohta 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli.   

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL-KKK taotlus FCI 2016. aasta agility MM-I Eesti meeskonna kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2016. aasta agility MM-i Eesti 

meeskond lähtuvalt EKL-KKK eestseisuse 15.06.2016 esildisest. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iv) FCI hurtade komisjoni koosolek. 
Ettepanek: kinnitada elektrooniline hääletus rahuldada Iren Naaritsa taotlus ning lähetada Iren 

Naarits EKL esindajana 16.06.2016 Chata Mester’is (Slovakkias) toimuvale FCI hurtade 
komisjoni koosolekule. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning maksta need avansina 
välja piletite ja hotellibroneeringute alusel. Iren Naaritsal esitada üritust tutvustav artikkel, 
mis avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Lähetada EKL esindajana 29.08.2016 Brüsselis (Belgia) toimuvale FCI Euroopa sektsiooni 

koosolekule Helen Tonkson-Koit. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning maksta 
päevarahad (sõidupäevad ja kohalviibimine)50 EUR/päev. 

7.2. Kinnitada elektrooniline hääletus lähetada Hurtade Maastikujooksu EM-i Eesti meeskond 
koosseisus: (i) vene hurt – borsoi EST-02749/14, omanik Inna Viks; (ii) vene hurt – borsoi EST-
02750/14, omanik Inna Viks; (iii) vene hurt – borsoi EST-04005/11, omanik Inna Viks. Maksta 
välja avanss esitatud eelarve alusel kogusummas kuni 850 EUR meeskonna kapteni 
arveldusarvele. Hurtade Maastikujooksu EM-i Eesti meeskonna kapten kohustub toimetama 
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originaal-kuludokumendid EKL büroosse hiljemalt 13.07.2016 ning esitama toimunud ürituse 
kohta ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli.   

7.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2016. aasta agility MM-i Eesti meeskond 
lähtuvalt EKL-KKK eestseisuse 15.06.2016 esildisest. 

7.4. Kinnitada elektrooniline hääletus rahuldada Iren Naaritsa taotlus ning lähetada Iren Naarits 
EKL esindajana 16.06.2016 Chata Mester’is (Slovakkias) toimuvale FCI hurtade komisjoni 
koosolekule. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning maksta need avansina välja piletite ja 
hotellibroneeringute alusel. Iren Naaritsal esitada üritust tutvustav artikkel, mis avaldatakse EKL 
ajakirjas „Koer“. 

 
8. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
 
(i) Koostööleping firmaga Loom24. 
 
Loom24 on teinud EKL-le koostööettepaneku. Koostöölepingu kohaselt avaldavad partnerid oma 
kodulehtedel infot teise osapoole ürituste kohta on teevad koostööd EKL poolt korraldatavate 
ürituste laialdasemaks kajastamiseks (sh näitusel toimuvat tutvustavad lühiklipid). 
  
Ettepanek: volitada Astrid Lundavat allkirjastama Eesti Kennelliidu ja Loom24 vaheline 

koostööleping. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL blanketid. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad (täidetavas pdf-formaadis) blanketid: (i) EKL näitustele 

registreerimise avaldus ning lisavõistlustele registreerimise avaldus (eesti- ja 
inglisekeelne); (ii) EKL pesakonna registreerimise avaldus; (ii) EKL kasvatajaõiguste 
loovutamise blankett; (iii) tõukoera ostu-müügi lepingu blankett. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) Pärnu PKK 01.04.2016 saadetud tasaarveldusteatis. 
 
Pärnu PKK juhatuse liige Tõnis Türk teavitas EKL juhatust, et Pärnu PKK on EKL poolt saadetud 
saldoteatise kätte saanud ning ootab oma juriidilise esindaja poolset vastust. 
 
Otsustati teema käsitlemist jätkata pärast Pärnu PKK vastuse laekumist. 
 
(iii) Svetlana Tšerkassova taotlus 24.01.2016 sündinud yorkshire’i pesakonna (isa: EST-03822/14, 
ema EST-01816/14) esimese hinnaga registreerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Svetlana Tšerkassova taotlus ning registreerida 24.01.2016 sündinud 

yorkshire’i pesakond (isa: EST-03822/14, ema EST-01816/14) lähtuvalt EKL teenuste 
hinnakirja koodist 1010. 

Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 4 
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   Erapooletu – 2  
 
(iv) Irina Makarova avaldus kennelis Galsan Yang 27.01.2016 sündinud do-khyi (tiibeti mastif) 
pesakonna (isa RKF3227363, ema EST-00870/11) tavahinnaga registreerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Irina Makarova avaldus ning registreerida kennelis Galsan Yang 27.01.2016 

sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa RKF3227363, ema EST-00870/11) lähtuvalt 
EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kohustada kasvataja aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
8.1. Volitada Astrid Lundavat allkirjastama Eesti Kennelliidu ja Loom24 vaheline koostööleping. 
8.2. Kinnitada alljärgnevad (täidetavas pdf-formaadis) blanketid: (i) EKL näitustele registreerimise 

avaldus ning lisavõistlustele registreerimise avaldus (eesti- ja inglisekeelne); (ii) EKL pesakonna 
registreerimise avaldus; (ii) EKL kasvatajaõiguste loovutamise blankett; (iii) tõukoera ostu-
müügi lepingu blankett. 

8.3. Mitte rahuldada Svetlana Tšerkassova taotlust registreerida 24.01.2016 sündinud yorkshire’i 
pesakond (isa: EST-03822/14, ema EST-01816/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 
1010. 

8.4. Rahuldada Irina Makarova avaldus ning registreerida kennelis Galsan Yang 27.01.2016 
sündinud do-khyi (tiibeti mastif) pesakond (isa RKF3227363, ema EST-00870/11) lähtuvalt 
EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kohustada kasvataja aasta jooksul läbima EKL 
kasvatajakoolituse. 

 
9. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-KKK taotlus agilitykohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL agilitykohtunikeks Stefi Praakli, Elika 

Salonen, Indrek Tirmaste ning FCI agilitykohtunikuks Inga Järv. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
 (ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad hindamispädevused: (i) Dina 

Korna – bernhardiin (61) mõlemad karvatüübid, iiri pehemekarvaline nisuterjer (40), west 
highlandi terjer (85), saksa lühikarvaline linnukoer (119), welshi springerspanjel (126), FCI 
I rühma rühmakohtunik; (ii) Hedi Kumm – berni alpi karjakoer (45); (iii) Marko Lepasaar – 
west highlandi terjer (85), puudel (172) kõik värvused ja suurused, whippet (162); (iv) Siret 
Lepasaar – saksa lambakoer (166) mõlemad karvatüübid, inglise setter (2); (v) Reet Lint – 
leonberger (145); (vi) Astrid Lundava – saluki (269), FCI IX rühma rühmakohtunik; (vii) 
Aire-Piret Pärn – collie lühikarvaline (296); (viii) Helen Tonkson-Koit – dobermann (143), 
kääbusšnautser (183) kõik värvused, saksa bokser (144), bostoni terjer (140), FCI III rühma 
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rühmakohtunik; (ix) Kalvo Kriisk – FCI V rühma rühmakohtunik; (x) Linda Jürgens – FCI 
VII rühma rühmakohtunik. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL agilitykohtunikeks Stefi Praakli, Elika 

Salonen, Indrek Tirmaste ning FCI agilitykohtunikuks Inga Järv. 
9.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad hindamispädevused:  

9.2.1. Dina Korna – bernhardiin (61) mõlemad karvatüübid, iiri pehemekarvaline nisuterjer 
(40), west highlandi terjer (85), saksa lühikarvaline linnukoer (119), welshi springerspanjel 
(126), FCI I rühma rühmakohtunik;  

9.2.2. Hedi Kumm – berni alpi karjakoer (45);  
9.2.3. Marko Lepasaar – west highlandi terjer (85), puudel (172) kõik värvused ja suurused, 

whippet (162);  
9.2.4. Siret Lepasaar – saksa lambakoer (166) mõlemad karvatüübid, inglise setter (2);  
9.2.5. Reet Lint – leonberger (145);  
9.2.6. Astrid Lundava – saluki (269), FCI IX rühma rühmakohtunik;  
9.2.7. Aire-Piret Pärn – collie lühikarvaline (296);  
9.2.8. Helen Tonkson-Koit – dobermann (143), kääbusšnautser (183) kõik värvused, saksa 

bokser (144), bostoni terjer (140), FCI III rühma rühmakohtunik;  
9.2.9. Kalvo Kriisk – FCI V rühma rühmakohtunik;  
9.2.10. Linda Jürgens – FCI VII rühma rühmakohtunik. 

 
10. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
Toimus arutelu laekunud vaidlusasjade materjalide üle. Nenditi, et EKL saab pesakondi kontrollida 
eeldusel, et need ei ole veel EKL registrisse kantud. Samuti saab EKL rakendada sanktsioone vaid 
EKL liikmetele. 
 
11. EKL karjakoerte kogu (EKL-KAR) 2016. aasta eelarvetaotlus. 
 
Nenditi, et majandusaasta esimeses pooles ei ole reservfondist vahendite eraldamine mõistlik ning 
asuti seisukohale, et analoogselt teiste uute allüksustega saab EKL-KAR taotleda rahalisi vahendeid 
oma loomisele järgnevast eelarveaastast. 
 
Ettepanek: teavitada EKL-KAR-i, et allüksus saab esitada eelarveliste vahendite taotluse alates 

2017. aasta EKL eelarvest. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
Otsustati: 
11.1. Teavitada EKL-KAR-i, et allüksus saab esitada eelarveliste vahendite taotluse alates 2017. 

aasta EKL eelarvest. 
 
12. Eesti Takside TÜ taotlus takside aretusülevaatuse eeskirja kinnitamiseks. 
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Ettepanek: tunnustada Eesti Takside TÜ poolt korraldatud aretusülevaatusel saadud positiivset 
tulemust võrdväärsena EKL poolt tunnustatud näitustel saadava näitusehindega. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
12.1. Tunnustada Eesti Takside TÜ poolt korraldatud aretusülevaatusel saadud positiivset tulemust 

võrdväärsena EKL poolt tunnustatud näitustel saadava näitusehindega. 
 
13. Natalja Mamedova kaebus Eesti Chihuahua Klubi peale. 
 
Ettepanek: saata Eesti Chihuahua Klubile märgukiri, et EKL registris avaldatud terviseuuringute 

tulemused on ametlikult kehtivad ja klubi nende kohta lisadokumente nõuda ei või. 
Registreerida kennelis Magic Show 19.03.2016 sündinud chihuahua pesakond (isa EST-
00860/16, ema EST-00696/13) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
13.1. Saata Eesti Chihuahua Klubile märgukiri, et EKL registris avaldatud terviseuuringute 

tulemused on ametlikult kehtivad ja klubi nende kohta lisadokumente nõuda ei või.  
13.2. Registreerida kennelis Magic Show 19.03.2016 sündinud chihuahua pesakond (isa EST-

00860/16, ema EST-00696/13) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. 
 
14. Olga Batassova avaldus välismaal sündiva pesakonna EKL tõuraamatusse kandmiseks. 
 
Ettepanek: Olga Batassova avaldust küülikutaksi EST-03843/13 välismaal sündiva pesakonna EKL 

tõuraamatusse kandmiseks mitte rahuldada, kuna selleks puudub alus. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
14.1. Olga Batassova avaldust küülikutaksi EST-03843/13 välismaal sündiva pesakonna EKL 

tõuraamatusse kandmiseks mitte rahuldada, kuna selleks puudub alus. 
 
15. Killu Ahi taotlus weimari linnukoera EST-02502/15 nime muutmiseks. 
 
Toimus arutelu, kas ja kuidas on võimalik (edaspidi) kontrollida, et kutsika nime osana ei kasutata 
mõnd FCI poolt kinnitatud kennelnime. Nenditi, et selline kontrollimine on ebamõistlik, kuna 
kennelnimena on kasutusel mitmed omadus- ja nimisõnad erinevates keeltes. 
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Ettepanek: seoses Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland nõudmisega koera nime 
muutmiseks, rahuldada Killu Ahi taotlus ning kinnitada weimari linnukoera EST-02502/15 
uueks nimeks Thunder (varasema Thunder At Felisin asemel). 

 
Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 2  
 
Otsustati: 
15.1. Seoses Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland nõudmisega koera nime 

muutmiseks, rahuldada Killu Ahi taotlus ning kinnitada weimari linnukoera EST-02502/15 
uueks nimeks Thunder (varasema Thunder At Felisin asemel). 

 
16. Maris Siilmanni ja Marika Hiiemaa taotlus. 
 
Ettepanek: rahuldada Maris Siilmanni ning Marika Hiiemaa taotlus ja registreerida kennelis 

Sakste 19.04.2016 sündinud eesti hagija pesakond (isa: 816-VL-14/0005-4/EH, ema: EST-
03869/U12) lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-le 1.3.1. Kuna pesakond on sündinud enne 
vastava punkti lisamist EKL tõuraamatumäärusesse, mitte nõuda paaritusest eelnevalt 
teavitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
16.1. Rahuldada Maris Siilmanni ning Marika Hiiemaa taotlus ja registreerida kennelis Sakste 

19.04.2016 sündinud eesti hagija pesakond (isa: 816-VL-14/0005-4/EH, ema: EST-03869/U12) 
lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-le 1.3.1. Kuna pesakond on sündinud enne vastava punkti 
lisamist EKL tõuraamatumäärusesse, mitte nõuda paaritusest eelnevalt teavitamist. 

 
17. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) Eesti Jack Russelli TÜ taotlus 19.06.2016 toimuva jack russelli terjerite erinäituse toimumiskoha 
muutmiseks: elektroonilise hääletamise kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada elektrooniline hääletus ning lubada 19.06.2016 toimuv jack russelli terjerite 

erinäitus korraldada Kiilis (varasema Saue asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) Tartu Spanjeliklubi pöördumine seoses klubi 2017. aasta näitusetaotlustega. 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste 

kalenderplaani 14.01.2017 ja 15.01.2017 Vaimastveres toimuvad VIII ja IX rühma näitused. 
Hääletamine: poolt – 3 
   Vastu – 3 
   Erapooletu – 0  



EKL juhatuse protokoll nr 6, 16.06.2016 

11 
 

 
Ettepanek: teha Tartu Spanjeliklubile ettepanek korraldada näitus kahepäevasena, kus üks rühm 

hinnatakse ühel ja teine teisel päeval. 
Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
   Ei osalenud – 2 (Kalvo Kriisk, Kristina Varik-Kilm). 
 
(iii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused.  
 
Ettepanek: rahuldada EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused ja kanda EKL näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 12.02.2017 samojeedi koerte erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Samojeedi Koerte TÜ; registreerimine algab oktoobris 2016); (ii) 
27.05.2017 kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kesk-
Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ; registreerimine algab veebruaris 2017); (iii) 
03.06.2017 III rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi; 
registreerimine algab veebruaris 2017); (iv) 03.06.2017 chihuahuade erinäitus (korraldaja: 
Eesti Chihuahua Klubi; registreerimine algab jaanuaris 2017); (v) 03.06.2017 cavalier king 
charles spanjelite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite 
TÜ; registreerimine algab jaanuaris 2017); (vi) 04.06.2017 rottweilerite erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Rottweileriühing; registreerimine algab jaanuaris 2017); (vii) 04.06.2017 
berni alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ; 
registreerimine algab veebruaris 2017); (viii) 04.06.2017 VI rühma näitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ; registreerimine algab veebruaris 2017); (ix) 
18.08.2017 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ, registreerimine 
algab juunis 2017); (x) 04.06.2017 takside erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Takside TÜ; 
registreerimine algab detsembris 2016). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: paluda Alaska Malamuutide Liidul täpsustada taotletavate näituste kuupäevad ja 

tüübid. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Toimus arutelu mitme rühma näituse korraldamise mõistlikkuse üle. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani 11.06.2017 

Harjumaal toimuv III, IV, VI, VII ja VIII rühma näitus, (korraldaja: Lääne-Harju 
Koertekasvatajate Klubi; registreerimine algab veebruaris 2017); 

Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 2  
 
Otsustati: 
17.1. Kinnitada elektrooniline hääletus ning lubada 19.06.2016 toimuv jack russelli terjerite 

erinäitus korraldada Kiilis (varasema Saue asemel). 
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17.2. Teha Tartu Spanjeliklubile ettepanek korraldada näitus jaanuariks 2017 taotletud VIII ja IX 
rühma näitus kahepäevasena, kus üks rühm hinnatakse ühel ja teine teisel päeval. 

17.3. Rahuldada EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused ja kanda EKL näituste 
kalenderplaani alljärgnevad näitused:  
17.3.1. 12.02.2017 samojeedi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Samojeedi Koerte 

TÜ; registreerimine algab oktoobris 2016); 
17.3.2. 27.05.2017 kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 

Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ; registreerimine algab veebruaris 2017); 
17.3.3. 03.06.2017 III rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi; 

registreerimine algab veebruaris 2017): 
17.3.4. 03.06.2017 chihuahuade erinäitus (korraldaja: Eesti Chihuahua Klubi; registreerimine 

algab jaanuaris 2017); 
17.3.5. 03.06.2017 cavalier king charles spanjelite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Cavalier 

King Charles Spanjelite TÜ; registreerimine algab jaanuaris 2017); 
17.3.6. 04.06.2017 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Rottweileriühing; 

registreerimine algab jaanuaris 2017); 
17.3.7. 04.06.2017 berni alpi karjakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Berni Alpi 

Karjakoerte TÜ; registreerimine algab veebruaris 2017); 
17.3.8. 04.06.2017 VI rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ; 

registreerimine algab veebruaris 2017); 
17.3.9. 04.06.2017 takside erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Takside TÜ; registreerimine algab 

detsembris 2016); 
17.3.10. 11.06.2017 III, IV, VI, VII ja VIII rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-Harju 

Koertekasvatajate Klubi; registreerimine algab veebruaris 2017); 
17.3.11. 18.08.2017 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ, registreerimine 

algab juunis 2017). 
17.4. Paluda Alaska Malamuutide Liidul täpsustada taotletavate näituste kuupäevad ja tüübid. 
 
18. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
(i) EKL-KKK taotlus Eesti Dobermanniühingu IPO MV kuupäeva muutmiseks (01.-02.10.2016 
varasema 18.-19.09.2016 asemel). 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Eesti Dobermanniühingu poolt 

korraldatava Dobermannide IPO MV kuupäevaks 01.-02.10.2016 (varasema 18.-19.09.2016 
asemel). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) Eesti Retriiverite TÜ taotlus katsekuupäevade kinnitamiseks: 17.07.2016 tõukatse dummyga, 
17.07.2016 tõukatse saagiga, 03.09.2016 retriiverite tasemekatse, 04.09.2016 retriiverite 
tasemekatse, 10.09.2016 tõukatse dummyga, 10.09.2016 tõukatse saagiga. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad katsekuupäevad: 

17.07.2016 tõukatse dummyga, 17.07.2016 tõukatse saagiga, 03.09.2016 retriiverite 
tasemekatse, 04.09.2016 retriiverite tasemekatse, 10.09.2016 tõukatse dummyga, 
10.09.2016 tõukatse saagiga. 

Hääletamine: poolt – 6 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL-KKK taotlus klubi “Säde” poolt korraldatava agilityvõistluse kuupäeva muutmiseks 

(20.11.2016  varasema 17.09.2016 asemel). 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada klubi “Säde” poolt korraldatava 

agilityvõistluse kuupäevaks 20.11.2016.2016 (varasema 17.09.2016 asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
18.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Eesti Dobermanniühingu poolt korraldatava 

Dobermannide IPO MV kuupäevaks 01.-02.10.2016 (varasema 18.-19.09.2016 asemel). 
18.2. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad katsekuupäevad: 

17.07.2016 tõukatse dummyga, 17.07.2016 tõukatse saagiga, 03.09.2016 retriiverite 
tasemekatse, 04.09.2016 retriiverite tasemekatse, 10.09.2016 tõukatse dummyga, 10.09.2016 
tõukatse saagiga. 

18.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada klubi “Säde” poolt korraldatava agilityvõistluse 
kuupäevaks 20.11.2016.2016 (varasema 17.09.2016 asemel). 

 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 


