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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
Tallinn         10.07.2014 nr 7 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 21.40. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Monica Kullarand, Raija 

Raun. 
Puudus: Maris Siilmann. 
Külalised: Margit Kattai (EKL büroo juhataja), Kristin Kerem (Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti 

Hirvekoerte TÜ), Aina Kornejeva, Aire-Piret Pärn, Kaire Rjadnev-Meristo 
(Mastifite TÜ), Jelena Vdovina. 

 
PÄEVAKORD: 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
2. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
3. Jelena Vdovina avaldus. 
4. Mastifite TÜ taotlus do-khyi (tiibeti mastif) erinäituse ning itaalia corsode erinäituse 

statuudi kinnitamiseks. 
5. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
6. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
7. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
8. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
9. EKL büroo töö korraldamisest. 
10. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
12. Esa Luukkala pöördumine. 
13. Eesti Jahikoerte TÜ avaldus jahikatsekohtunike põhikoolituse ametlikuks tunnustamiseks. 
14. Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
15. Eesti Hurtade Liidu taotlus maastikujooksuvõistluse tüübi muutmiseks. 
 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) FCI töökoerte komisjoni koolitusseminar Tallinnas. 
 
Aivo Oblikas andis lühiülevaate 15.-16.11.2014 Tallinnasse planeeritava FCI töökoerte 
komisjoni kohtunikekoolituse ettevalmistustest. 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et kuna lõplikult otsustatakse ürituse Tallinnas korraldamine FCI 
töökoerte komisjoni koosolekul Malmös (Rootsi) 13.-15.09.2014, siis jätkatakse teema 
käsitlemist pärast antud koosoleku toimumist, kui on selge, kas ja millist toetust EKL poolt 
oodatakse ja soovitakse. 
 
(ii) EKL teenuste hinnakirja täiendamine (üle 6-kuu vanuse pesakonna registreerimine). 
 
Ettepanek: lisada EKL teenuste hinnakirja kood 1012 „üle 6-kuuse pesakonna registreerimine 

(üks kutsikas) 100/200 EUR“. 
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Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) ČMKU ettepanek tšempionitiitlite lepingu täiendamiseks (VET CH tiitlite kinnitamine 

lihtsustatud korras). 
 
Ettepanek: saata Tšehhi Kennelliidule (ČMKU) omapoolne lepinguversioon, mis on analoogne 

praegu kehtiva EKL ja ČMKU vahel sõlmitud juunior- ja välimikutšempioni lihtsustatud 
korras kinnitamise lepinguga. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL uus põhikiri. 
 
EKL juhatuse palvel koostas Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit EKL uue 
põhikirja projekti. Projekt on EKL juhatuse liikmetele tutvumiseks laiali saadetud. 
 
(v) 13.12.2014 Tallinnas toimuva Jõulushow toimkonna esimehe leping. 
 
Ettepanek: sõlmida 13.12.2014 Tallinnas korraldatava Jõulushow toimkonna esimehe leping 

Marko Lepasaarega. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(vi) EKL-KKK taotlus 17.06.2014 toimunud katsekohtunike pädevuseksami korraldamise 

kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 17.06.2014 toimunud IPO 

katsekohtunike pädevuseksami korraldamise kulud kuluaruande ning originaal-
kuludokumentide alusel kogusummas 102.98 EUR lähtuvalt EKL-KKK poolt esitatud 
kulujaotuse nimekirjale. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(vii) EKL-KKK taotlus eripreemia määramiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning premeerida Marje Piiroja seoses väga eduka 

esinemisega Belgia Lambakoerte 2014. Aasta Maailmameistrivõistlustel Agilitys 150 
EUR-ise (neto) preemiaga. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(viii) EKL esindaja 13.-15.09.2014 Malmös (Rootsi) toimuval FCI töökoerte komisjoni 

koosolekul. 
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Ettepanek: lähetada EKL esindajana 13.-15.09.2014 Malmös (Rootsi) toimuvale FCI töökoerte 
komisjoni koosolekule Aivo Oblikas. Kompenseerida reisi- ja majutuskulud kogusummas 
kuni 550 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist.  

 
Otsustati: 
1.1. Lisada EKL teenuste hinnakirja kood 1012 „üle 6-kuuse pesakonna registreerimine (üks 

kutsikas) 100/200 EUR“. 
1.2. Saata Tšehhi Kennelliidule (ČMKU) omapoolne lepinguversioon, mis on analoogne praegu 

kehtiva EKL ja ČMKU vahel sõlmitud juunior- ja välimikutšempioni lihtsustatud korras 
kinnitamise lepinguga. 

1.3. Sõlmida 13.12.2014 Tallinnas korraldatava Jõulushow toimkonna esimehe leping Marko 
Lepasaarega. 

1.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 17.06.2014 toimunud IPO 
katsekohtunike pädevuseksami korraldamise kulud kuluaruande ning originaal-
kuludokumentide alusel kogusummas 102.98 EUR lähtuvalt EKL-KKK poolt esitatud 
kulujaotuse nimekirjale. 

1.5. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning premeerida Marje Piiroja seoses väga eduka 
esinemisega Belgia Lambakoerte 2014. Aasta Maailmameistrivõistlustel Agilitys 150 
EUR-ise (neto) preemiaga. 

1.6. Lähetada EKL esindajana 13.-15.09.2014 Malmös (Rootsi) toimuvale FCI töökoerte 
komisjoni koosolekule Aivo Oblikas. Kompenseerida reisi- ja majutuskulud kogusummas 
kuni 550 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
2. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi pöördumine. 
 
EKL juhatus on palunud avaldajal pöörduda Veterinaar- ja Toiduameti poole ning võtta nende 
spetsialistilt kirjalik koerte elutingimuste ülevaatamise akt. EKL juhatus jätkab teema 
käsitlemist pärast eelmainitud ülevaatusakti laekumist. 
 
(ii) LKD pöördumine seoses koerte omandiõigusega.  
 
EKL juhatus asus seisukohale, et EKL ei saa reglementeerida, millised omanikud märgitakse 
välisriigis toimuva näituse kataloogi. 
 
3. Jelena Vdovina avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt Jelena Vdovina avaldus ning registreerida kennelis Laring’s 

Brown 29.06.2014 sündinud karmikarvalise küülikutaksi pesakond (isa: EST-00629/06, 
ema: EST-02395/11) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010 ning kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada 
kasvatajat aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse kursuse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
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Otsustati: 
3.1. Rahuldada osaliselt Jelena Vdovina avaldus ning registreerida kennelis Laring’s Brown 

29.06.2014 sündinud karmikarvalise küülikutaksi pesakond (isa: EST-00629/06, ema: 
EST-02395/11) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010 ning kanda kasvataja 
isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat aasta 
jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse kursuse. 

 
4. Mastifite TÜ taotlus do-khyi (tiibeti mastif) erinäituse statuudi ja itaalia corsode 
erinäituse statuudi kinnitamiseks. 
 
EKL juhatus nentis, et mõlemas statuudis on mitmeid küsitavusi (puudub PI/PE valiku süsteem, 
puudub noorteklass, hinnatavate klasside järjestus ei vasta kehtivale EKL näituste eeskirjale, 
sõnastused mitmetimõistetavad). 
 
Paluti avaldajal teha statuudis vajalikud täiendused ja parandused ning otsustati teema 
käsitlemist jätkata pärast korrigeeritud statuutide esitamist. 
 
5. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Toimus arutelu Mastifite TÜ poolt esitatud näitusetaotluste üle. Nenditi, et esitatud taotlustest ei 
selgu üheselt, mis tõuge millistel näitustel hinnatakse ning paluti esitada korrigeeritud taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani 

alljärgnevad näitused: (i) 15.02.2015 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: 
Eesti Leonbergerite TÜ, registreerimine algab 13.09.2014); (ii) 15.02.2015 
newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi Koerte ja 
Landseeride TÜ, registreerimine algab 01.09.2014); (iii) 16.05.2015 kesk-aasia 
lambakoerte ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kesk-Aasia 
ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ, registreerimine algab 01.01.2015); (iv) VIII ja IX 
rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ, registreerimine algab 
30.01.2015); (v) 31.05.2015 jack russelli terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Jack Russell’i Terjerite TÜ, registreerimine algab 02.01.2015); (vi) 31.05.2015 
dobermannide erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Dobermanniühing, regisreerimine 
algab ); (vi) 31.05.2015 šnautserite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite 
Klubi, registreerimine algab 01.01.2015); (vii) 31.05.2015 newfoundlandi koerte 
erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi, registreerimine 
algab 01.12.2014); (viii) 03.07.2015 I rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Lamba- ja 
Karjakoerte Eesti TÜ, registreerimine algab 01.02.2015); (ix) 11.07.2015 welsh corgide 
(cardigan, pembroke) erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Corgi Klubi „Gigi“, 
registreerimine algab 01.04.2015); (x) 21.08.2015 labradori retriiverite ja 
siledakarvaliste retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ, 
registreerimine algab 01.02.2015); (xi) 22.08.2015 setterite erinäitus, Rapla mk 
(korraldaja: Eesti Setterite Klubi, registreerimine algab 01.03.2015); (xii) 23.08.2015 
šnautserite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi, registreerimine 
algab 25.05.2015), (xiii) 23.08.2015 berni alpi karjakoerte erinäitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ, registreerimine algab märtsis 2015); 
(xiv) 23.08.2015 siberi huskyde, samojeedi koerte ja grööni koerte erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Tõukoerte Kelguspordi Klubi, registreerimine algab 01.04.2015); 
(xv) 23.08.2015 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ, 
registreerimine algab 15.05.2015). 
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Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 

alljärgnevad näitused: (i) 09.01.2016 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: 
Pepi, registreerimine algab septembris 2015); (ii) 10.01.2016 kõikide tõugude näitus, 
Tartu mk (korraldaja: Pepi, registreerimine algab septembris 2015); (iii) 04.06.2016 
retriiverite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ, 
registreerimine algab jaanuaris 2016); (iv) 03.06.2016 iiri hundikoerte ja hirvekoerte 
erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ, 
registreerimine algab 01.01.2016); (v) 18.06.2016 kõikide tõugude näitus, Harju mk 
(korraldaja: Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi, registreerimine algab 01.02.2016); 
(vi) 19.06.2016 I, II ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja 
Kääbusmolosside Eesti TÜ, registreerimine algab veebruaris 2016); (vii) 19.06.2016 V 
ja X rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ, 
registreerimine algab 01.01.2016); (viii) 23.07.2016 kõikide tõugude näitus, Tartu mk 
(korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus, registreerimine algab märtsis 2016); (ix) 
24.07.2016 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 
märtsis 2016); (x) 26.11.2016 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva 
Koerakasvatajate Selts, registreerimine algab 01.07.2016); (xi) 27.11.2016 kõikide 
tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva Koerakasvatajate Selts, registreerimine algab 
01.07.2016). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ja kanda EKL 2016. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 06.02.2016 VIII ja IX rühma näitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverrite TÜ, registreerimine algab septembris 2015); (ii) 
06.02.2016 kuldsete retriiverite erinäitus VIII ja IX rühma näituste raames, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverrite TÜ, registreerimine algab septembris 2015). 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Ettepanek:  

(i) rahuldada Happy Dog taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste 
kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 20.02.2016 IX rühma näitus, Tartu mk 
(korraldaja: Happy Dog, registreerimine algab 01.10.2015); (ii) 21.02.2016 IX rühma 
näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog, registreerimine algab 01.10.2015). 

Hääletamine:  
poolt – 1 (Kalvo Kriisk) 

 
(ii) kuna Happy Dog ei ole põhikirjaliselt seotud ühegi konkreetse tõu ega tõurühmaga,, 
siis teha neile ettepanek korraldada (rühma)näitus mõnele sellisele FCI rühmale, kellele 
näitusi korraldatakse vähe. Juhul kui soovitakse korraldada siiski IX rühma näitust, 
jääb näitusetaotlus ootele kuni 01.07.2015 ning tuleb käsitlusele pärast seda, kui on 
selgunud, millised IX rühma tõugudega seotud ühingud soovivad 2016. aastal IX rühma 
näitust korraldada. 
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Hääletamine: 
 Poolt – 4 
 
 Vastu – 0 
 Erapooletu – 0 
 Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: rahuldada Narva Koerakasvatajate Klubi taotlus ning kanda EKL 2016. aasta 

näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 23.04.2016 rahvusvaheline näitus, 
Narva (korraldaja: Narva Koerakasvatajate Klubi, registreerimine algab 18.06.2015); 
(ii) 24.04.2016 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva Koerakasvatajate 
Klubi, registreerimine algab 18.06.2015). 

Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 4 
  Erapooletu – 1 
  Ei osalenud – 1  
 
Ettepanek: kinnitada iga aasta maikuu kolmas nädalavahetus EKL poolt korraldatavate 

ürituste nädalavahetuseks, kuhu ühegi teise organisatsiooni üritusi ei kinnitata. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused:  
5.1.1. 15.02.2015 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite TÜ, 

registreerimine algab 13.09.2014);  
5.1.2. 15.02.2015 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 

Newfoundlandi Koerte ja Landseeride TÜ, registreerimine algab 01.09.2014);  
5.1.3. 16.05.2015 kesk-aasia lambakoerte ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Tallinn 

(korraldaja: Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ, registreerimine algab 
01.01.2015);  

5.1.4. VIII ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ, registreerimine 
algab 30.01.2015);  

5.1.5. 31.05.2015 jack russelli terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Jack Russell’i 
Terjerite TÜ, registreerimine algab 02.01.2015);  

5.1.6. 31.05.2015 dobermannide erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Dobermanniühing, 
regisreerimine algab );  

5.1.7. 31.05.2015 šnautserite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi, 
registreerimine algab 01.01.2015);  

5.1.8. 31.05.2015 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Newfoundlandi Koerte Klubi, registreerimine algab 01.12.2014);  

5.1.9. 03.07.2015 I rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ, 
registreerimine algab 01.02.2015);  

5.1.10. 11.07.2015 welsh corgide (cardigan, pembroke) erinäitus, Harju mk (korraldaja: 
Eesti Corgi Klubi „Gigi“, registreerimine algab 01.04.2015);  

5.1.11. 21.08.2015 labradori retriiverite ja siledakarvaliste retriiverite erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ, registreerimine algab 01.02.2015);  
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5.1.12. 22.08.2015 setterite erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi, 
registreerimine algab 01.03.2015);  

5.1.13. 23.08.2015 šnautserite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi, 
registreerimine algab 25.05.2015),  

5.1.14. 23.08.2015 berni alpi karjakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Berni Alpi 
Karjakoerte TÜ, registreerimine algab märtsis 2015);  

5.1.15. 23.08.2015 siberi huskyde, samojeedi koerte ja grööni koerte erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Tõukoerte Kelguspordi Klubi, registreerimine algab 01.04.2015); 

5.1.16. 23.08.2015 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ, 
registreerimine algab 15.05.2015). 

5.2. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 
näitused:  
5.2.1. 09.01.2016 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 

septembris 2015);  
5.2.2. 10.01.2016 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi, registreerimine algab 

septembris 2015); 
5.2.3. 06.02.2016 VIII ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverrite 

TÜ, registreerimine algab septembris 2015);  
5.2.4. 06.02.2016 kuldsete retriiverite erinäitus VIII ja IX rühma näituste raames, Tallinn 

(korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverrite TÜ, registreerimine algab septembris 2015). 
5.2.5.  04.06.2016 retriiverite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ, 

registreerimine algab jaanuaris 2016);  
5.2.6. 03.06.2016 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri 

Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ, registreerimine algab 01.01.2016);  
5.2.7. 18.06.2016 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-Harju 

Koertekasvatajate Klubi, registreerimine algab 01.02.2016);  
5.2.8. 19.06.2016 I, II ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja 

Kääbusmolosside Eesti TÜ, registreerimine algab veebruaris 2016);  
5.2.9. 19.06.2016 V ja X rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti 

Hirvekoerte TÜ, registreerimine algab 01.01.2016);  
5.2.10. 23.07.2016 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Lõuna-Eesti 

Koertekeskus, registreerimine algab märtsis 2016);  
5.2.11. 24.07.2016 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi, registreerimine 

algab märtsis 2016);  
5.2.12. 26.11.2016 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva Koerakasvatajate 

Selts, registreerimine algab 01.07.2016);  
5.2.13. 27.11.2016 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva Koerakasvatajate 

Selts, registreerimine algab 01.07.2016). 
5.3. Mitte rahuldada Narva Koerakasvatajate Seltsi taotlust 2016. aastal rahvusvaheliste näituste 

korraldamiseks. 
5.4. Kuna Happy Dog ei ole põhikirjaliselt seotud ühegi konkreetse tõu ega tõurühmaga, siis 

teha neile ettepanek korraldada (rühma)näitus mõnele sellisele FCI rühmale, kellele näitusi 
korraldatakse vähe. Juhul kui soovitakse korraldada siiski IX rühma näitust, jääb 
näitusetaotlus ootele kuni 01.07.2015 ning tuleb käsitlusele pärast seda, kui on selgunud, 
millised IX rühma tõugudega seotud ühingud soovivad 2016. aastal IX rühma näitust 
korraldada. 

5.5. Kinnitada iga aasta maikuu kolmas nädalavahetus EKL poolt korraldatavate ürituste 
nädalavahetuseks, kuhu ühegi teise organisatsiooni üritusi ei kinnitata. 

 
6. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
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(i) 30.05.2014 Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ poolt korraldatud iiri hundikoerte 

ja hirvekoerte erinäitus. 
 
EKL juhatus arutas olukorda, kus kutsikaklassi ainsana registreerunud iiri hundikoera kutsikat 
hindas eelnevalt väljakuulutamata kohtunik, ehkki väljakuulutatud kohtunikul ei olnud koerte 
piirarv täis. EKL juhatus asus seisukohale, et kutsikate hinnata andmine eelnevalt 
väljakuulutamata kohtunikule olukorras, kus väljakuulutatud kohtunikule ei ole registreeritud 
rohkem koeri kui ta hinnata võib, ei ole korrektne. 
 
Ettepanek: edastada 30.05.2014 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäituse 

korraldustoimkonnale EKL juhatuse seisukoht, et kutsikate hinnata andmine eelnevalt 
väljakuulutamata kohtunikule olukorras, kus väljakuulutatud kohtunikule ei ole 
registreeritud rohkem koeri kui ta hinnata võib, ei ole korrektne. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: teha EKL-VKK-le ettepanek edaspidi mitte lubada EKL kohtunikel hinnata kutsikaid 

tõugudest, mille hindamispädevus neil veel puudub. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Edastada 30.05.2014 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäituse korraldustoimkonnale EKL 

juhatuse seisukoht, et kutsikate hinnata andmine eelnevalt väljakuulutamata kohtunikule 
olukorras, kus väljakuulutatud kohtunikule ei ole registreeritud rohkem koeri kui ta hinnata 
võib, ei ole korrektne. 

6.2. Teha EKL-VKK-le ettepanek edaspidi mitte lubada EKL kohtunikel hinnata kutsikaid 
tõugudest, mille hindamispädevus neil veel puudub. 

 
7. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Toimus arutelu 27.10.2014 Brnos (Tšehhi) toimuvale FCI üldkoosolekule EKL esindaja 
saatmise üle. Nenditi, et koosolekul osalemine on kindlasti vajalik, kuid konkreetse delegaadi 
nimi saadetakse pärast 16.09.2014 toimuvat EKL üldkoosolekut. 
 
8. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) rahvusvahelise näituse „Eesti Võitja 2014“ (31.05.-01.06.2014) toimkonna tulemustasud. 
 
Ettepanek: eraldada 31.05.-01.06.2014 Tallinnas korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti 

Võitja 2014” toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (summa sisaldab 
kõiki makse ning jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna 
esimehe poolt esitatud nimekirjale). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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(ii) 23.08.2014 ja 24.08.2014 Tallinnas korraldatavate rahvusvaheliste näituste TP/VSP 
auhinnad. 
 
Ettepanek: tellida 23.08.2014 ja 24.08.2014 Tallinnas korraldatavate rahvusvaheliste näituste 

TP/VSP auhindadeks võtmehoidja-taskulamp (kogus: 1 000 tk, hind: 1,19 EUR/tk) 
kogusummas 1 190+km ja hoidikus vihmakeep (kogus: 1 000 tk, hind: 0,99 EUR/tk) 
kogusummas 990 EUR+km. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Eraldada 31.05.-01.06.2014 Tallinnas korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 

2014” toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (summa sisaldab kõiki 
makse ning jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe 
poolt esitatud nimekirjale). 

8.2. Tellida 23.08.2014 ja 24.08.2014 Tallinnas korraldatavate rahvusvaheliste näituste TP/VSP 
auhindadeks võtmehoidja-taskulamp (kogus: 1 000 tk, hind: 1,19 EUR/tk) kogusummas 
1 190+km ja hoidikus vihmakeep (kogus: 1 000 tk, hind: 0,99 EUR/tk) kogusummas 990 
EUR+km. 

 
9. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) rahvusvahelisel näitusel „Maailmavõitja 2014“ Helsingis (Soome) töötav EKL infoboks. 
 
Ettepanek: tellida (i) EKL sümboolikaga pastakad (kogus: 1 000 tk, hind: 0,78 EUR/tk) 

kogusummas 775 EUR+km; (ii) EKL sümboolikaga šokolaadimedalid (kogus: 7 056 tk, 
hind: 0,20 EUR/tk, 4 matriitsi hinnaga 191,73 EUR) kogusummas 2 178,12+km. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL raamatupidamise sisekorra eeskiri. 
 
EKL juhatus nentis, et eeskirja projekti on veel olulisel määral vaja täiendada ja parandada ning 
käsitlemist jätkatakse pärast esialgsete ettepanekute sisseviimist. 
 
(iii) EKL büroo töö sisekorra eeskiri. 
 
EKL juhatus esitas omapoolsed ettepanekud EKL büroo töö sisekorra eeskirja osas (ületundide 
arvestamine ja tasustamine, näitusepäevadel graafiku koostamine ületunnitöö vältimiseks jm). 
Otsustati jätkata eeskirja käsitlemist EKL juhatuse augustis 2014 toimuval koosolekul. 
  
(iv) FCI päring seoses jack russelli terjerite ja parson russelli terjerite töökatsete nõude osas. 
 
FCI on saatnud küsimuse, kas jack russelli terjerid ja parson russelli terjerid on EKL-is 
töökatsega tõud. EKL büroo küsib FCI büroolt, kas need koerad saaksid taotleda nii C.I.B. kui 
C.I.E. tiitlit. 
 



EKL juhatuse protokoll nr 7, 10.07.2014 

10 
 

 (v) Svetlana Steptšenko avaldus pesakonna esimese hinnaga registreerimise tähtaja 
pikendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Svetlana Steptšenko taotlus ning pikendada kennelis Magic Madge 

30.03.2014 sündinud saksa väikese spitsi pesakonna (isa: EST-01290/13, ema: EST-
01280/11) esimese hinnaga registreerimise aega kuni 31.07.2014. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(vi) Olga Batassova avadus pesakonna esimese hinnaga registreerimise tähtaja pikendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Olga Batassova taotlus ning pikendada kennelis Kuldne Talisman 

01.04.2014 sündinud taksi pesakonna (isa: RKF2999696, ema: RKF3872008) esimese 
hinnaga registreerimise aega kuni 31.07.2014. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(vii) EKL büroo juhataja allkirjaõigus. 
 
Ettepanek: volitada EKL büroo juhatajat allkirjastama halduslepinguid ning näitustega seotud 

töövõtulepinguid. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(viii) EKL büroo juhataja teated. 

- EKL juhatuse esimees juhtis büroo juhataja tähelepanu sellele, et inventuuriga tuli 
tegeleda juuli alguses – kohe, kui büroo kollektiivpuhkuselt saabus. EKL juhatuse 
koosoleku toimumise hetkeks ei olnud inventuuri veel lõpetatud. 

- EKL büroo juhataja tõstatas FCI ringkirjade tõlkimise teema. EKL juhatus asus 
seisukohale, et kõik FCI ringkirjad on avaldatud FCI kodulehel ning nende eraldi eesti 
keelde tõlkimine/EKL lehel avaldamine ei ole mõttekas.  

- FCI on teinud ettepaneku avaldada FCI ringkirjas nr 25/2014 toodud loomade heaolu 
käsitlev tekst kõigi rahvusvaheliste näituste kataloogides. 

 
Otsustati: 
9.1. Tellida (i) EKL sümboolikaga pastakad (kogus: 1 000 tk, hind: 0,78 EUR/tk) kogusummas 

775 EUR+km; (ii) EKL sümboolikaga šokolaadimedalid (kogus: 7 056 tk, hind: 0,20 
EUR/tk, 4 matriitsi hinnaga 191,73 EUR) kogusummas 2 178,12+km. 

9.2. Rahuldada Svetlana Steptšenko taotlus ning pikendada kennelis Magic Madge 30.03.2014 
sündinud saksa väikese spitsi pesakonna (isa: EST-01290/13, ema: EST-01280/11) esimese 
hinnaga registreerimise aega kuni 31.07.2014. 

9.3. Rahuldada Olga Batassova taotlus ning pikendada kennelis Kuldne Talisman 01.04.2014 
sündinud taksi pesakonna (isa: RKF2999696, ema: RKF3872008) esimese hinnaga 
registreerimise aega kuni 31.072014. 

9.4. Volitada EKL büroo juhatajat allkirjastama halduslepinguid ning näitustega seotud 
töövõtulepinguid. 
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10. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
 
(i) EKL koerte silmauuringute päev Tallinnas, 12.06.2014. 
 
Ülle Kell on saatnud omapoolse kokkuvõtte 12.06.2014 toimunud silmauuringute päevast koos 
dr. Pietiläga (lisa 1). 
 
(ii) EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute teostamise kord. 
 
Toimus arutelu EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute teostamise korra üle. Nenditi, et selles 
ei ole täpselt ära toodud kordusuuringute tegemisele esitatavad nõuded. Otsustati teha EKL 
koerte liigeste düsplaasiauuringute usaldusarstidele ettepanek eeskirja täiendamiseks ning 
klausli lisamiseks, mille kohaselt enne EKL usaldusarsti poolt määratud kuupäeva 
kordusuuringute tegemisel on need mitteametlikud ega kuulu hindamisele. 
 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Kalvo Kriisk – eurasier (291), ida-siberi laika (305),  islandi 
lambakoer (289), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), lääne-siberi laika (306), 
kaana koer (273),  norra õuekoer (237), rootsi lapikoer (135), soome lapikoer (189), tai 
bangkaew koer (358), taiwani koer (348), vene-euroopa laika (304); (ii) Vera Smirnova –
ariege`i linnukoer (177), auvergne`i linnukoer (180),  bretooni spanjel (95), burgose 
linnukoer (90), pikardie spanjel (108), pikardie sinine spanjel (106), pont-audemeri 
spanjel (114), prantsuse gascogne`i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline linnukoer 
(107),  prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175); (iii) Marko Lepasaar 
– FCI IV rühma rühmakohtunik; (iv) Siret Lepasaar – FCI IV rühma rühmakohtunik. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
 (ii) EKL-KKK taotlus katsekohtunike kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL IPO katsekohtunikeks Marika 

Mikk ja Mari Ojarand. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
(iii) EKL-VKK pöördumine seoses Aire-Piret Pärna taotlusega. 
 
EKL juhatus nentis, et EKL-VKK eeskirjad ning reglemendid ei täpsusta, milliseid klasse 
kohtunik hindama peab neil viiel näitusel, mida ta vajab rahvusvahelise välimikukohtuniku 
staatuse saamiseks ning nenditi, et EKL-VKK eestseisus peab otsuste tegemisel lähtuma EKL 
välimikukohtunike reglemendis toodud sätetest. Samas asub EKL juhatus seisukohale, et taunib 
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JOKK-süsteemide kasutamist ning teeb EKL-VKK eestseisusele ettepanek vaadata üle EKL 
välimikukohtunike statuut ja teha sellesse vajadusel täiendusi-parandusi. 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
11.1.1. Kalvo Kriisk – eurasier (291), ida-siberi laika (305),  islandi lambakoer (289), lapi 
porokoer (284),  lääne-göta spits (14), lääne-siberi laika (306), kaana koer (273),  norra 
õuekoer (237), rootsi lapikoer (135), soome lapikoer (189), tai bangkaew koer (358), 
taiwani koer (348), vene-euroopa laika (304);  
11.1.2. Vera Smirnova –ariege`i linnukoer (177), auvergne`i linnukoer (180),  bretooni 
spanjel (95), burgose linnukoer (90), pikardie spanjel (108), pikardie sinine spanjel (106), 
pont-audemeri spanjel (114), prantsuse gascogne`i linnukoer (133), prantsuse 
karmikarvaline linnukoer (107),  prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel 
(175);  
11.1.3. Marko Lepasaar – FCI IV rühma rühmakohtunik;  
11.1.4. Siret Lepasaar – FCI IV rühma rühmakohtunik. 

11.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL IPO katsekohtunikeks Marika Mikk ja 
Mari Ojarand. 

 
12. Esa Luukkala pöördumine. 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt Esa Luukkala taotlus ning registreerida kennelis Way To 

Heaven sündinud  labradori retriiverite pesakond (sünniaeg: 26.05.2014, isa: EST-
03461/12, ema: EST-02772/12) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada 
kasvatajat aasta jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse kursuse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada osaliselt Esa Luukkala taotlus ning registreerida kennelis Way To Heaven 

sündinud  labradori retriiverite pesakond (sünniaeg: 26.05.2014, isa: EST-03461/12, ema: 
EST-02772/12) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja 
isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat aasta 
jooksul läbima EKL kasvatajakoolituse kursuse. 

 
13. Eesti Jahikoerte TÜ avaldus jahikatsekohtunike põhikoolituse ametlikuks 
tunnustamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning tunnustada ametlikuna Eesti Jahikoerte 

TÜ poolt 23.07.2014 korraldatav jahikatsekohtunike põhikoolitus. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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13.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning tunnustada ametlikuna Eesti Jahikoerte TÜ 
poolt 23.07.2014 korraldatav jahikatsekohtunike põhikoolitus. 

 
14. Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ühing on koosoleku toimumise hetkel alles Äriregistrisse kandmisel. EKL juhatus otsustas 
taotluse käsitlemist jätkata EKL juhatuse augustis 2014 toimuval koosolekul. 
 
15. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
(i) Eesti Hurtade Liidu taotlus maastikujooksuvõistluse tüübi muutmiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada 13.06.2014 toimunud EKL juhatuse elektrooniline hääletus:“rahuldada 

Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada 29.06.2014 korraldatava maastikujooksu 
tüübiks rahvuslik maastikujooksuvõistlus (varasema rahvusvahelise 
maastikujooksuvõistluse asemel). Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 0“. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada 29.06.2014 korraldatava 

maastikujooksu tüübiks rahvuslik maastikujooksuvõistlus (varasema rahvusvahelise 
maastikujooksuvõistluse asemel – otsuse aluseks on 13.06.2014 toimunud EKL juhatuse 
elektrooniline hääletus). 

 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 
 
 


