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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn           16.07.2015 nr 7 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.20. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk. 
Puudus: Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Inna Akimova (Tartu Spanjeliklubi), Kristin Kerem (EKL revisjonikomisjon), Indrek 

Korjus (Eesti Mastifite TÜ), Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar (EKL 
näitusetoimkonna esimees), Reet Lint, Maili Madrus (EKL revisjonikomisjon), 
Merike Moldau, Agne Mägi, Nyima, Katrin Raie (Eesti Hurtade Liit), Kaire Rjadnev-
Meristo (Mastifite TÜ), Roy Strider, Tõnu Tanvell (Mastifite TÜ), Helen Tonkson-
Koit (EKL volinike koosoleku juhataja), Margit Viilmaa (EKL-KKK eestseisus).  

 
A. EKL juhatuse 16.07.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Agne Mägi avaldus. 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 
8. MTÜ Koeraspordiklubi Topdog taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
9. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi muutmiseks. 
10. Katleen Lukini pöördumine. 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
A. EKL juhatuse 16.07.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse 16.07.2015 koosoleku päevakorra üle. Ühehäälselt otsustati 
päevakorda täiendavaid punkte mitte lisada. 
 
1. Agne Mägi avaldus. 
 
Toimus arutelu tekkinud olukorra ning selle võimalike lahenduste üle. EKL juhatus asus seisukohale, et 
korrektne on, kui kumbki kennel kasutab enda reklaamimisel ainult endale kuuluvat nime. 
 
EKL on esitanud FCI-le päringu, kas on olemas üldine praktika, kuidas lahendada olukordi, kus 
paralleelselt on kasutusel samasisulised kennelnimed tõlgetena erinevatesse keeltesse ja/või on tekkinud 
kaubamärgivaidlus firma ja FCI-s kinnitatud kennelnime omaniku vahel. Vastust alles oodatakse. 
 
Ettepanek: teha kennelnime Hõbevalge ning kennelnime Silverwhite omanikele ettepanek kasutada 

edaspidi oma kenneli tutvustamiseks ainult endale kuuluvat kennelnime. Paluda kenneli 
Silverwhite kodulehelt kustutada viited (kennel)nimele Hõbevalge. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Teha kennelnime Hõbevalge ning kennelnime Silverwhite omanikele ettepanek kasutada 

edaspidi oma kenneli tutvustamiseks ainult endale kuuluvat kennelnime. Paluda kenneli 
Silverwhite kodulehelt kustutada viited (kennel)nimele Hõbevalge. 

 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: (i) 16.01.2016 VIII ja IX rühma näitus, Vaimastvere (korraldaja: Tartu 
Spanjeliklubi; registreerimine algab 01.09.2015); (ii) 16.01.2016 IV, X ja V rühma 
alarühmade 6 ja 7 rühmanäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit; registreerimine 
algab 01.08.2015); (iii) 07.02.2016 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Leonbergerite TÜ; registreerimine algab oktoobris 2015); (iv) 26.03.2016 lhasa apsode, shih 
tzude, tiibeti terjerite ja tiibeti spanjelite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Nublu; 
registreerimine algab novembris 2015); (v) 26.03.2016 itaalia corsode erinäitus, Tallinn 
(korraldaja: Mastifite TÜ; registreerimine algab 01.08.2015); (vi) 26.03.2016 do-khyi (tiibeti 
mastif) erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ; registreerimine algab 01.08.2015); (vii) 
26.03.2016 mastifite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ; registreerimine algab 
01.08.2015); (viii) 16.04.2016 pekingi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Pekingi 
Koerte Klubi; registreerimine algab detsembris 2015); (ix) 30.04.2016 šveitsi alpi 
karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ; registreerimine 
algab 01.12.2015); (x) 14.05.2016 jahikoerte erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti 
Jahikoerte TÜ; registreerimine algab 01.02.2015); (xi) 14.05.2016 do-khyi (tiibeti mastif) 
erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Tiibeti Mastifite TÜ; registreerimine algab 
01.01.2016); (xii) 28.05.2016 kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ; registreerimine algab 
01.01.2016); (xiii) 05.06.2016 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Rottweileriühing; registreerimine algab 01.01.2016); (xiv) 05.06.2016 newfoundlandi koerte 
erinäitus,  Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi; registreerimine algab 
01.01.2016); (xv) 05.06.2016 dobermannide erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Dobermanniühing; registreerimine algab 01.03.2015); (xvi) 05.06.2016 põhjamaiste 
kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska Malamuutide Liit; registreerimine algab 
veebruaris 2016); (xvii) 19.06.2016 jack russelli terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: 
Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ; registreerimine algab 15.01.2016); (xviii) 02.07.2016 saksa 
bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing); (xix) 08.07.2016 I rühma näitus, 
Pärnu (korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ; registreerimine algab 01.02.2016); (xx) 
08.07.2016 austraalia karjakoerte erinäitus I rühma näituse raames, Pärnu (korraldaja: 
Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ; registreerimine algab 01.02.2016); (xxi) 06.08.2016 šveitsi 
valgete lambakoerte erinäitus, Pärnu mk (korraldaja: Eesti Valgete Lambakoerte TÜ; 
registreerimine algab 01.05.2016); (xxii) 19.08.2016 alaska makamuutide erinäitus, Harju 
mk (korraldaja: Alaska Malamuutide Liit; registreerimine algab aprillis 2016); (xxiii) 
19.08.2016 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing; registreerimine algab 
augustis 2015); (xxiv)19.08.2016 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji 
TÜ; registreerimine algab 15.05.2016); (xxv) 04.09.2016 II ja IX rühma näitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Bokseriühing). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
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  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kanda EKL 2016. aasta näituste 

kalenderplaani 17.01.2016 Vaimastveres toimuv VIII ja IX rühma näitus (registreerimine 
algab 01.09.2015). 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 1  
 
Ettepanek: rahuldada Happy Dog’i taotlus ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 

21.02.2016 Tartumaal toimuv IX rühma näitus (registreerimine algab 01.10.2015). 
Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 3 
 
Ettepanek: rahuldada Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu taotlus ning kanda EKL 2016. aasta 

näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 25.06.2016 saksa spitside erinäitus, Pärnu 
mk (registreerimine algab 01.02.2016); (ii) 08.07.2016 V ja IX rühma näitus, Pärnu mk 
(registreerimine algab 01.02.2016). 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1   
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Mopside TÜ taotlus ja kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani 

25.06.2016 Pärnumaal toimuv mopside erinäitus (registreerimine algab 01.02.2016). 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ taotlus ning kanda EKL 2016. aasta 

näituste kalenderplaani 17.07.2016 Tartumaal toimuv V ja VIII rühma näitus 
(registreerimine algab 01.02.2016). 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlus ning kanda EKL 2016. aasta kalenderplaani 

29.10.2016 Harjumaal toimuv IX rühma näitus ning selle raames toimuv chihuahuade 
erinäitus. 

Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

2.1.1. 16.01.2016 VIII ja IX rühma näitus, Vaimastvere (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi; 
registreerimine algab 01.09.2015);  

2.1.2. 16.01.2016 IV, X ja V rühma alarühmade 6 ja 7 rühmanäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Hurtade Liit; registreerimine algab 01.08.2015);  
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2.1.3. 17.01.2016 VIII ja IX rühma näitus, Vaimastvere (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi; 
registreerimine algab 01.09.2015);  

2.1.4. 07.02.2016  leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite TÜ; 
registreerimine algab oktoobris 2015)  

2.1.5. 26.03.2016 lhasa apsode, shih tzude, tiibeti terjerite ja tiibeti spanjelite erinäitus, Tallinn 
(korraldaja: Nublu; registreerimine algab novembris 2015);  

2.1.6. 26.03.2016 itaalia corsode erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ; registreerimine 
algab 01.08.2015);  

2.1.7. 26.03.2016 do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ; 
registreerimine algab 01.08.2015);  

2.1.8. 26.03.2016 mastifite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ; registreerimine algab 
01.08.2015);  

2.1.9. 16.04.2016 pekingi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Pekingi Koerte Klubi; 
registreerimine algab detsembris 2015);  

2.1.10. 30.04.2016 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi 
Karjakoerte TÜ; registreerimine algab 01.12.2015);  

2.1.11. 14.05.2016 jahikoerte erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ; 
registreerimine algab 01.02.2015);  

2.1.12. 14.05.2016 do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Tiibeti Mastifite 
TÜ; registreerimine algab 01.01.2016);  

2.1.13. 28.05.2016 kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ; registreerimine algab 01.01.2016);  

2.1.14. 05.06.2016 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Rottweileriühing; 
registreerimine algab 01.01.2016);  

2.1.15. 05.06.2016 newfoundlandi koerte erinäitus,  Harju mk (korraldaja: Eesti Newfoundlandi 
Koerte Klubi; registreerimine algab 01.01.2016);  

2.1.16. 05.06.2016 dobermannide erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Dobermanniühing; 
registreerimine algab 01.03.2015);  

2.1.17. 05.06.2016 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska 
Malamuutide Liit; registreerimine algab veebruaris 2016);  

2.1.18. 19.06.2016 jack russelli terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Jack Russelli 
Terjerite TÜ; registreerimine algab 15.01.2016);  

2.1.19.  25.06.2016 saksa spitside erinäitus, Pärnu mk (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside 
Ühing; registreerimine algab 01.02.2016);  

2.1.20. 25.06.2016 mopside erinäitus, Pärnu mk (korraldaja: Eesti Mopside TÜ; registreerimine 
algab 01.02.2016). 

2.1.21. 02.07.2016 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing);  
2.1.22. 08.07.2016 V ja IX rühma näitus, Pärnu mk (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside 

Ühing; registreerimine algab 01.02.2016); 
2.1.23.  08.07.2016 I rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ; 

registreerimine algab 01.02.2016);  
2.1.24. 08.07.2016 austraalia karjakoerte erinäitus I rühma näituse raames, Pärnu (korraldaja: 

Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ; registreerimine algab 01.02.2016);  
2.1.25. 17.07.2016 Tartumaal toimuv V ja VIII rühma näitus (registreerimine algab 01.02.2016). 
2.1.26. 06.08.2016 šveitsi valgete lambakoerte erinäitus, Pärnu mk (korraldaja: Eesti Valgete 

Lambakoerte TÜ; registreerimine algab 01.05.2016);  
2.1.27. 19.08.2016 alaska makamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska Malamuutide 

Liit; registreerimine algab aprillis 2016);  
2.1.28. 19.08.2016 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing; registreerimine 

algab augustis 2015);  
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2.1.29. 19.08.2016 basenjide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Basenji TÜ; registreerimine 
algab 15.05.2016);  

2.1.30. 04.09.2016 II ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing). 
2.2. Mitte rahuldada Happy Dog’i taotlust 21.02.2016 Tartumaal IX rühma näituse korraldamiseks. 
2.3. Mitte rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlust 29.10.2016 Harjumaal IX rühma näituse ning 

selle raames chihuahuade erinäituse korraldamiseks. 
 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Mastifite TÜ, Eesti Tiibeti Mastifite TÜ, Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi, Tartu Spanjeliklubi 
ning Eesti Lhasa Apso TÜ ühispöördumine  jt pöördumine seoses FCI juhatuse 18.-19.03.2015 
otsusega viie tõu päritolumaa muutmisega. 
 
18.-19.03.2015 tegi FCI juhatus otsuse, mille kohaselt kinnitati do-khyi (tiibeti mastif), shih tzu, tiibeti 
spanjeli, tiibeti terjeri ja lhasa apso standardijärgseks päritolumaaks Hiina. Otsusele ei eelnenud 
avalikku kõiki osapooli kaasavat arutelu. EKL juhatus asus seisukohale, et „kabinetivaikuses“ tehtavad 
otsused ei vasta heale tavale ning taolisele otsusele oleks pidanud eelnema avalik arutelu.  
 
Kuna tegemist on suurt rahvusvahelist vastukaja leidnud teemaga, peab EKL ametliku seisukoha 
kujundamisele eelnema laiemapõhjaline arutelu, kui see EKL juhatuses võimalik oleks. Eelnevast 
tulenevalt otsustas EKL juhatus edastada pöördumise seisukohavõtuks ning EKL ametliku seisukoha 
kujundamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
(ii) EKL 2014. aasta majandusaasta aruanne. 
 
EKL juhatuse liikmed, EKL revisjonikomisjoni liikmed, EKL volinike koosoleku juhataja ning 
EKL büroo juhataja arutasid EKL 2014. aasta majandusaasta aruande koostamisega seotud 
teemasid.  
 
(iii) Taotlus Marika Bernhardti registreerimiseks EUR W-15 näituse JH võistlusele EKL 
esindajana. 
 
Ettepanek: rahuldada Marika Bernhardti taotlus ning lubada tal osaleda 06.09.2015 Oslos (Norra) 

toimuva „Euroopa Võitja 2015“ raames korraldatava juuniorhändlerite võistluste finaalis 
EKL esindajana. EKL ei hüvita võistlusel osalemisega seotud kulusid. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) ajavahemikus 07.05.-16.07.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 07.05.-16.07.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada Marika Bernhardti taotlus ning lubada tal osaleda 06.09.2015 Oslos (Norra) 

toimuva „Euroopa Võitja 2015“ raames korraldatava juuniorhändlerite võistluste finaalis EKL 
esindajana. EKL ei hüvita võistlusel osalemisega seotud kulusid. 

3.2. Rahuldada ajavahemikus 07.05.-16.07.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
1). 
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4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) Rahvusvahelised näitused „Eesti Võitja 2015“ ning „Balti Võitja 2015“ . 
 
EKL näitusetoimkonna esimees andis lühiülevaate 30.-31.05.2015 toimunud rahvusvahelisest 
näitusest „Eesti Võitja 2015“ ning ettevalmistustest 22.-23.08.2015 toimuvaks rahvusvaheliseks 
näituseks „Balti Võitja 2015“. 
 
(ii) 30.-31.07.2016 Saaremaal toimuv kõikide tõugude näitus ning EKL-i tutvustav üritus. 
 
EKL korraldab 30.07.2016 Saaremaal kõikide tõugude näituse. 31.07.2016 on planeeritud 
korraldada samas kohas EKL-i ning tõukoeranduse tutvustamise päev. Toimus arutelu 31. juuli 
ürituse formaadi üle (loengud, koeraspordivõistlused vm). Heade mõtete koondamiseks soovib 
EKL juhatus kaasata 31.07.2016 ürituste etevalmistustesse ka EKL volinike meedia ja visiooni 
töörühmad. 
 
(iii) 10.-14.06.2015 Milanos (Itaalia) toimunud rahvusvahelisel näitusel „Maailmavõitja 2015“ tiitli 
võitnud koerte omanike premeerimine. 
 
EKL näitusetoimkonna esimees tegi ettepaneku premeerida „Maailmavõitja 2015“ näitusel tiitli 
võitnud koerte omanikke võimalusega registreerida see koer tasuta EKL poolt 22.-23.08.2015 
korraldatavale rahvusvahelisele näitusele „Balti Võitja 2015“. Toimus arutelu ettepaneku üle. 
Nenditi, et tõeäoliselt on need koerad „Balti Võitja 2015“ näitusele juba registreeritud, kuna 
viimase tavahinnaga registreerimise perioodi lõpuni on loetud päevad. 
 
Ettepanek: võimaldada registreerida tiitlid „World Hope-15“/WJW-15/WVW-15/WW-15 võitnud 

koerad tasuta 22.-23.08.2015 toimuvale  rahvusvahelise näitusele „Balti Võitja 2015“. 
Hääletamine: poolt – 3 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 3  
 
(iv) Intsident EKL rahvusvahelisel näitusel 30.05.2015 (jätkuv käsitlus). 
 
Intsidendiga seotud koera omanik on nõudnud selgitust, mis alusel otsustas EKL juhatus keelata 
bernhardiinil EST-01779/12 näitustel osalemise. EKL juhatus asus seisukohale, et EKL kohustus on 
tagada oma kalenderplaani kantud üritustel kohtunike, töötajate ning osalejate turvalisus. Näitustel ei 
peaks käima ning aretuses ei peaks osalema koer, kelle iseloom on antud tõu standardis kirjeldatud 
iseloomuga täielikus vastuolus. 
 
Ettepanek: täpsustada EKL juhatuse protokolli nr 6, 04.06.2015 p-s 1 bernhardiinide 

körungikohtunikke atesteeriva klubi nimi.  
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Täpsustada EKL juhatuse protokolli nr 6, 04.06.2015 p-s 1 bernhardiinide körungikohtunikke 

atesteeriva klubi nimi.  
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5. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) Agni Hõraku pöördumine. 
 
Nenditi, et EKL tõuraamatumääruse rikkumise kustutamiseks puudub alus – kasvataja on allkirjastanud 
EKL kasvatajakohustuslepingu ning seega peab olema pesakonna loovutamisele esitatavate nõuetega 
kursis. Samuti soovib EKL juhatus juhtida kasvataja tähelepanu sellele, et FCI ja EKL hea tava ning 
ühisväärtuste kohaselt ei saa tõukoerte kasvatamist käsitleda kasumit taotleva tegevusena. 
 
Ettepanek: Agni Hõraku taotlust EKL tõuraamatumääruse rikkumise kustutamiseks mitte 

rahuldada, kuna see ei ole põhjendatud. Kohustada Agni Hõrakut teavitama järgneva kolme 
aasta jooksul oma kennelnime all registreeritavate pesakondade sünnist EKL bürood 7 päeva 
jooksul alates pesakonna sünnist. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL büroo juhataja ja raamatupidaja puhkuste edasilükkamine. 
 
Ettepanek: lükata EKL büroo juhataja ning EKL raamatupidaja puhkused edasi kuni 01.07.2015. 
Elektrooniline hääletamine 22.06.2015: poolt – 7 
      Vastu – 0 
      Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
5.1. Agni Hõraku taotlust EKL tõuraamatumääruse rikkumise kustutamiseks mitte rahuldada, kuna 

see ei ole põhjendatud. Kohustada Agni Hõrakut teavitama järgneva kolme aasta jooksul oma 
kennelnime all registreeritavate pesakondade sünnist EKL bürood 7 päeva jooksul alates 
pesakonna sünnist. 

5.2. Lükata EKL büroo juhataja ning EKL raamatupidaja puhkused edasi kuni 01.07.2015 
(elektrooniline hääletus 22.06.2015). 

 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Kalvo Kriisk - alpi takshagijas (254), ameerika rebasehagijas (303), 
anglo-prantsuse väike hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), 
bosnia karmikarvaline hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine grifoon (19), arteesia 
hagijas (28), planitsa hagijas (279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), prantsuse 
must-valge hagijas (220), prantsuse oranž-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline 
hagijas (219), poola hagijas-gończy (354), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas 
(322), suur anglo-prantsuse must-valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge 
hagijas (324), gascogne’i suur hagijas (21), gascogne’i väike hagijas (21), gascogne’i 
sinine grifoon (32), gascogne’i suur sinine hagijas (22), gascogne’i väike sinine hagijas 
(31), bretooni liivakarva grifoon (66), niverne’i grifoon (17), haldeni hagijas (267), 
hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas (266), austria siledakarvaline hagijas 
(63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, karmikarvaline (198), ungari 
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hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas (151), itaalia hagijas, 
lühikarvaline (337), pesukarukoer (300), šveitsi berni madalajalgne hagijas (60), šveitsi 
juura madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), šveitsi šviitsi 
madalajalgne hagijas (60), poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas (154), 
poola hagijas (52), hispaania hagijas (204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), 
serbia kolmevärviline hagijas (229), slovaki hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia 
hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi 
šviitsi hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas (59), tirooli hagijas 
(68), westfaali takshagijas (100); (ii) Astrid Lundava – alpi takshagijas (254), ameerika 
rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle 
harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine 
grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas (279), dunker (203), inglise 
rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas (220), prantsuse oranž-valge hagijas 
(316), prantsuse kolmevärviline hagijas (219), poola hagijas-gończy (354), suur anglo-
prantsuse kolmevärviline hagijas (322), suur anglo-prantsuse must-valge hagijas (323), 
suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), gascogne’i suur hagijas (21), gascogne’i 
väike hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), gascogne’i suur sinine hagijas (22), 
gascogne’i väike sinine hagijas (31), bretooni liivakarva grifoon (66), niverne’i grifoon 
(17), haldeni hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas (266), 
austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, 
karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline 
hagijas (151), itaalia hagijas, lühikarvaline (337), pesukarukoer (300), šveitsi berni 
madalajalgne hagijas (60), šveitsi juura madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni 
madalajalgne hagijas (60), šveitsi šviitsi madalajalgne hagijas (60), poitevin (24), 
portselanhagijas (30), posavia hagijas (154), poola hagijas (52), hispaania hagijas (204), 
saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), serbia kolmevärviline hagijas (229), slovaki 
hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia hagijas (150), steiermarki karmikarvaline 
hagijas (62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi šviitsi hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), 
šveitsi luzerni hagijas (59), tirooli hagijas (68), westfaali takshagijas (100), gordoni setter 
(6), iiri punane setter (120), inglise setter (2), II rühma rühmakohtunik; (iii)  Linda Jürgens 
– eesti hagijas (000); (iv) Marko Lepasaar – hiina harjaskoer (288), tiibeti spanjel (231), V 
rühma rühmakohtunik; (v) Siret Lepasaar – kääbuspinšer (185); (vi) Aire-Piret Pärn – 
inglise mastif (264); (vii) Helen Tonkson-Koit –austraalia siiditerjer (236),  austraalia 
terjer (8), jack russell`i terjer (345), cairni terjer (4), yorkshire`i terjer (86); (viii) Kristin 
Kerem – rahvusvaheline kohtunik; (ix) Reet Lint – eesti hagijas (000). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: 
6.1.1. Kalvo Kriisk - alpi takshagijas (254), ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike 

hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline 
hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas 
(279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas (220), 
prantsuse oranž-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline hagijas (219), poola hagijas-
gończy (354), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), suur anglo-prantsuse must-
valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), gascogne’i suur hagijas 
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(21), gascogne’i väike hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), gascogne’i suur sinine 
hagijas (22), gascogne’i väike sinine hagijas (31), bretooni liivakarva grifoon (66), niverne’i 
grifoon (17), haldeni hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas 
(266), austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, 
karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas 
(151), itaalia hagijas, lühikarvaline (337), pesukarukoer (300), šveitsi berni madalajalgne 
hagijas (60), šveitsi juura madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), 
šveitsi šviitsi madalajalgne hagijas (60), poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas 
(154), poola hagijas (52), hispaania hagijas (204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), 
serbia kolmevärviline hagijas (229), slovaki hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia 
hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi šviitsi 
hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas (59), tirooli hagijas (68), 
westfaali takshagijas (100);  

6.1.2. Astrid Lundava – alpi takshagijas (254), ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse 
väike hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia 
karmikarvaline hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine grifoon (19), arteesia hagijas (28), 
planitsa hagijas (279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas 
(220), prantsuse oranž-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline hagijas (219), poola 
hagijas-gończy (354), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), suur anglo-
prantsuse must-valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), 
gascogne’i suur hagijas (21), gascogne’i väike hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), 
gascogne’i suur sinine hagijas (22), gascogne’i väike sinine hagijas (31), bretooni liivakarva 
grifoon (66), niverne’i grifoon (17), haldeni hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer 
(295), hygeni hagijas (266), austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas 
(152), itaalia hagijas, karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra 
lühikarvaline hagijas (151), itaalia hagijas, lühikarvaline (337), pesukarukoer (300), šveitsi 
berni madalajalgne hagijas (60), šveitsi juura madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni 
madalajalgne hagijas (60), šveitsi šviitsi madalajalgne hagijas (60), poitevin (24), 
portselanhagijas (30), posavia hagijas (154), poola hagijas (52), hispaania hagijas (204), saksa 
hagijas (299), schilleri hagijas (131), serbia kolmevärviline hagijas (229), slovaki hagijas 
(244), smålandi hagijas (129), serbia hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), 
šveitsi berni hagijas (59), šveitsi šviitsi hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni 
hagijas (59), tirooli hagijas (68), westfaali takshagijas (100), gordoni setter (6), iiri punane 
setter (120), inglise setter (2), II rühma rühmakohtunik;  

6.1.3. Linda Jürgens – eesti hagijas (000);  
6.1.4. Marko Lepasaar – hiina harjaskoer (288), tiibeti spanjel (231), V rühma rühmakohtunik;  
6.1.5. Siret Lepasaar – kääbuspinšer (185);  
6.1.6. Aire-Piret Pärn – inglise mastif (264);  
6.1.7. Helen Tonkson-Koit –austraalia siiditerjer (236),  austraalia terjer (8), jack russell`i terjer 

(345), cairni terjer (4), yorkshire`i terjer (86);  
6.1.8. Kristin Kerem – rahvusvaheline kohtunik;  
6.1.9. Reet Lint – eesti hagijas (000). 

 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) Kristel Vilbiksi pöördumine (jätkuv käsitlus). 
 
Taksi EST-03332/14 kasvataja edastas EKL-le koera registreerimistunnistuse koopia, mille EKL büroo 
edastab K. Vilbiksile. 
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Ettepanek: edastada avaldajale koera EST-03332/14 registreerimistunnistuse koopia. Teavitada 
avaldajat, et omandiõigusega seotud küsimused ei kuulu EKL juhatuse pädevusse. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) Eesti Chihuahua Klubi pöördumised. 
 
EKL juhatus on küsinud kennelite Paulen Family ja Smurff’s Dog omanikelt seletuskirjad, miks on 
nende kennelnimed märgitud Soome internetiportaalis müüdavate registreerimistunnistuseta 
kutsikate müügikuulutuste juurde. Mõlema kenneli omanike väitel ei olnud tegemist nende 
kasvandikega, vaid vahendati teistele inimestele kuuluvate kutsikate müüki. 
 
Ettepanek: juhtida kennelite Paulen Family ja Smurff’s Dog omanike tähelepanu sellele, et ilma 

tõutunnistuseta kutsikate müügi vahendamine ei ole eetiline. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) Läti Bernhardiinide Klubi pöördumine (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: paluda avaldajal edastada EKL-le bernhardiini MET.BH.8865/10 proovid DNA-

põlvnemisuuringu teostamiseks, mis on võetud vastavalt EKL tõukoerte 
DNA.põlvnemisuuringute teostamise juhendis esitatud nõuetele, ning tasuda DNA-
põlvnemisuuringute deposiit summas 250 EUR.  

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Edastada avaldajale koera EST-03332/14 registreerimistunnistuse koopia. Teavitada avaldajat, 

et omandiõigusega seotud küsimused ei kuulu EKL juhatuse pädevusse. 
7.2. Juhtida kennelite Paulen Family ja Smurff’s Dog omanike tähelepanu sellele, et ilma 

tõutunnistuseta kutsikate müügi vahendamine ei ole eetiline. 
7.3. Paluda avaldajal edastada EKL-le bernhardiini MET.BH.8865/10 proovid DNA-

põlvnemisuuringu teostamiseks, mis on võetud vastavalt EKL tõukoerte 
DNA.põlvnemisuuringute teostamise juhendis esitatud nõuetele, ning tasuda DNA-
põlvnemisuuringute deposiit summas 250 EUR. 

 
8. MTÜ Koeraspordiklubi Topdog taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada MTÜ Koeraspordiklubi Topdog (reg-kood: 80382205; aadress: Raja talu, 

Altja küla, Vihula vald, 45408 Lääne-Viru mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 4 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 2 
 
Otsustati: 
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8.1. Rahuldada MTÜ Koeraspordiklubi Topdog (reg-kood: 80382205; aadress: Raja talu, Altja 
küla, Vihula vald, 45408 Lääne-Viru mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 
9. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi 
muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning kinnitada saksa lambakoerte 

erinäituse statuudi muudatused (lisa 2). 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning kinnitada saksa lambakoerte 

erinäituse statuudi muudatused (lisa 2). 
 
10. Katleen Lukini avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Katleen Lukini avaldus ning määrata EKL juhatuse otsusega nr 4.1., 

12.02.2015 (protokoll nr 2) sätestatud näitustel händlerina osalemise keelu lõppkuupäevaks 
20.08.2015 (varasema 31.08.2015 asemel). 

 
Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 2 
   Erapooletu – 3 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
10.1. Katleen Lukini avaldust EKL juhatuse otsuse nr 4.1., 12.02.2015 (protokoll nr 2) muutmiseks 

mitte rahuldada. 
 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
Aire-Piret Pärn tegi lühikokkuvõtte 04.07.2015 ja 05.07.2015 Pärnus toimunud rahvusvahelise 
näituse vaatleja aruandest (näituse korraldamisel ja läbiviimisel olulisi probleeme ei täheldatud. 
Edaspidi tuleks näituse toimumiskoha aadress avaldada varakult, mitte paar nädalat enne näitust. 
Enam tuleks tähelepanu pöörata parkimisele ning toitlustusele). 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


