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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

 

Tallinn          08.06.2017 nr. 8 

 

Algus kell 18.00, lõpp kell 21.05. 

 

Juhatas: Astrid Lundava. 

Protokollis: Maris Siilmann. 

Osalesid: Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina Varik-Kilm. 

Külalised: Helen Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku juhataja), Kätlin Kull (Eesti 

Corgi Klubi „Gigi“), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), Piret 

Rosumovski (EKL liige), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), 

Aleksandr Andre (EKL-KKK eestseisuse esimees), Tõnu Väli (Eesti Jahikoerte 

TÜ), Aili Pärtel-Beljaev (Eesti Jahikoerte TÜ). 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. EKL-KKK taotlused: (i) normdokumendi „Lähetusse saatmise kord, selle 

vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur“ kinnitamiseks; (ii) normdokumendi „EKL 

toetus EKL koolitusalade meistrivõistluse (EMV) korraldamiseks“ tühistamine. 

2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 

3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 

4. EKL büroo juhataja sõnavõtt. 

5. EKL esindajate lähetused. 

6. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

8. Eesti Corgi Klubi „Gigi“ ja Margus Kase avaldus koerte MA-registrisse kandmiseks 

(jätkuv käsitlus). 

9. Helen Tonkson-Koiti pöördumine (jätkuv käsitlus). 

10. Agne Mägi avaldus. 

11. Ülle Kääri avaldus. 

12. Mairi Rumaski avaldused. 

13. Svetlana Balezina avaldus. 

14. Eesti Siberi Huskyde Ühingu ettepanek siberi huskyde registrisse kantavate värvuste 

kinnitamiseks. 

15. Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus (õigus pesakondade ülevaatamiseks). 

16. FCI 2020. Agility MM-i korraldustoimkonna esildis MM-i logo konkursi korra 

kinnitamiseks ja konkursi väljakuulutamiseks. 

17. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

18. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 

19. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 

 

1. EKL-KKK taotlused: (i) normdokumendi „Lähetusse saatmise kord, selle 

vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur“ kinnitamiseks; (ii) normdokumendi 

„EKL toetus EKL koolitusalade meistrivõistluse (EMV) korraldamiseks“ tühistamine. 

 

EKL juhatuse ning EKL allüksuste ümarlaual 14.03.2017 lepiti kokku, et EKL-KKK viib kõik 

lähetuste/hüvitustega seotud dokumendid omavahel kooskõlla ning esitab korrigeeritud 

dokumendid kinnitamiseks EKL juhatuse 30.03.2017 toimuvale töökoosolekule. Kahjuks ei 

ole käesoleva ajani dokumentide täispakett EKL juhatuseni jõudnud, vaid taotletud on ürituste 

kulude hüvitamise ühe korra tühistamist ning lähetuste uue korra kinnitamist (hetkel 

paralleelselt kehtivat kahte korda tühistamata). 
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Ettepanek: jätkata teema käsitlemist pärast seda, kui EKL-KKK on esitanud EKL juhatusele 

lähetuste/hüvitiste kompenseerimisega seotud dokumentide täispaketi.  

 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

1.1. Jätkata teema käsitlemist pärast seda, kui EKL-KKK on esitanud EKL juhatusele 

lähetuste/hüvitiste kompenseerimisega seotud dokumentide täispaketi. 

 

2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 

 

Moletais toimunud Balti Võitja näitusel kohtusid kõigi kolme Balti riigi kennelliitude 

esindajad ning EKL esindajale Marko Lepasaarele anti üle BALT W lipp, mis nüüd ripub 

nõupidamiste saali seinal. Järgmine BALT W näitus toimub 2018. augustis Eestis. 

 

3.EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) ajavahemikus 04.05.-08.06.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 

 

Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 04.05.-08.06.2017 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 1). 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

(ii) Eesti Beaglete TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 

Nenditi, et ühing on esitanud nii nõuetekohselt vormistatud dokumendid kui ka kirjaliku 

visiooni oma tulevasest koostööst EKL-iga. 

 

Ettepanek: rahuldada Eesti Beaglete TÜ (reg-kood: 80418067) taotlus EKL liikmeks 

astumiseks. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

(iii) arvata EKL liikmeskonnast välja ajavahemikus 01.03.-31.05.2017 liikmemaksu 

tähtajaliselt tasumata jätnud isikud. 

 

Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja ajavahemikus 01.03.-31.05.2017 liikmemaksu 

tähtajaliselt tasumata jätnud isikud (lisa 2). 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

3.1. Rahuldada ajavahemikus 04.05.-08.06.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 

3.2. Rahuldada Eesti Beaglete TÜ (reg-kood: 80418067) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

3.3. Arvata EKL liikmeskonnast välja ajavahemikus 01.03.-31.05.2017 liikmemaksu 

tähtajaliselt tasumata jätnud isikud (lisa 2). 
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4. EKL büroo juhataja sõnavõtt. 

 

(i) EKL registreerimistunnistuse blankett (jätkuv käsitlus). 

 

Toimus arutelu registreerimistunnistuse blanketi tagakülje kujunduse üle. Nenditi, et hetkel ei 

ole ühtselt sobivat lahendust veel leitud. Kiideti heaks EKL uue registreerimistunnistuse 

esikülg. 

 

Ettepanek: kinnitada EKL registreerimistunnistuse blanketi esikülg (lisa 3). Otsus jõustub 

alates 01.07.2017. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

(ii) ajakirja „Koer“ vahel olnud küsitlus paber- ja digiversiooni kohta. 

 

Koos ajakirjaga saadeti välja 1892 küsitluslehte, neist tagastati 252 vastust (s.o. 13%). 

Üksikuid sedeleid tuleb posti teel ilmselt veel mõne nädala jooksul. Tagastatud sedelite põhjal 

(ajakirja soovib paberkandjal 178 inimest, digiversioonina 52 inimest ning mõlemat 20 

inimest) on selge, et ajakirja paberkandjal väljaandmist tuleb jätkata. Paralleelselt võiks 

kasutusele võtta digiversiooni, avaldades laekuvad materjalid koheselt internetis ja seejärel 

paberkandjal ajakirjas. 

 

(iii) EKL 2017. a. eelarve täitmine seisuga 30.04.2017. 

 

Tulubaas on praegu täidetud 46%, kulud 32%. Tulude suurema % põhjustab see, et näituste 

registreerimistasud on juba laekunud, aga juunis-juulis 2017 toimuvate näituste kulud veel 

eelarve täitmises ei kajastu.  

 

Toimus arutelu EKL allüksuste poolt eelarveliste vahendite kasutamise üle. Murelikuks teeb 

EKL-VKK eelarve seis, kus kogu aasta peale ette nähtud 10 000 EUR-i asemel on aprilli kuu 

lõpu seisuga kulutatud 11 696 EUR. Vajalik on EKL-VKK nägemust selle kohta, kust nad 

planeerivad leida lisavahendeid. Kahjuks ei olnud EKL-VKK esimehel võimalik EKL 

juhatuse koosolekul osaleda. 

 

EKL-VKK on 05.06.2017 esitanud taotluse eelarvest täiendavate vahendite eraldamiseks 

kogusummas 3 000 EUR.  

 

Ettepanek: rahuldada EKL-VKK 05.06.2017 taotlus lisa-eelarvevahendite eraldamiseks (3 

000 EUR). 

Hääletamine: poolt – 0 

  vastu – 7 

  erapooletu – 0 

 

Ettepanek: peatada EKL-VKK poolt tehtud kulutuste väljamaksed ning kutsuda EKL-VKK 

esimees EKL juhatuse töökoosolekule. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

(iv) EKL volinike koosoleku poolt vastu võetud EKL kennelnimemäärus (hakkab kehtima 

01.07.2017). 
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Nii EKL juhatuse liikmetel kui EKL bürool on tekkinud mitmeid küsimusi seoses juulist 

kehtima hakkava EKL kennelnimemäärusega. Küsimused koondatakse ning edastatakse EKL 

volinike koosolekule ühtse dokumendina.  

 

Otsustati: 

4.1 Kinnitada EKL registreerimistunnistuse blanketi esikülg (lisa 3). Otsus jõustub alates 

01.07.2017. 

4.2 Mitte rahuldada EKL-VKK 05.06.2017 taotlust lisa-eelarvevahendite eraldamiseks. 

4.3 Peatada EKL-VKK poolt tehtud kulutuste väljamaksed ning kutsuda EKL-VKK esimees 

EKL juhatuse töökoosolekule. 

 

5. EKL esindajate lähetused. 

 

(i) FCI Euroopa sektsiooni üldkoosolek (28.08.2017 Kiyev, Ukraina). 

 

Ettepanek: lähetada Helen Tonkson-Koit 28.08.2017 Kiyevis, Ukrainas toimuvale FCI 

Euroopa sektsiooni üldkoosolekule. Reisi aeg 26.-28.08.2017. Kompenseerida sõidu- ja 

majutuskulud ning tasuda päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja originaal-

kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

(ii) FCI hurtade maastikujooksu Euroopa Meistrivõistlused 30.06.-02.07.2017 (Lotzwil, 

Šveits). 

Võistluste kodulehe (www.coursing2017.eu) järgi oli võistkondade registreerimise tähtaeg 

juba 22.05.2017. Avaldus võistkonna ja kapteni kinnitamiseks ning lähetamiseks jõudis EKL 

büroosse alles 08.06.2017. Kuigi võistkond vastab EKL-HRMKK taotluse järgi osalemise 

nõuetele, ei pea EKL juhatus korrektseks lähetada Eestit esindama EST-registris mitte olevat 

koera. Enne Eestit esindama minekut tuleb koer kanda EKL tõuraamatusse. 

 

Ettepanek: rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kinnitada Eesti võistkond soovitud 

koosseisus eeldusel, et whippet FI10706/16 Weikotin Jabberwock kantakse EKL 

tõuraamatusse enne FCI hurtade maastikujooksu 2017.a. Euroopa Meistrivõistlusi. 

Kinnitada võistkonna kapteniks Katrin Raie. Lähetada 30.06.-02.07.2017 Lotzwilis 

(Šveits) toimuvatele FCI hurtade maastikujooksu Euroopa Meistrivõistlustele Eestit 

esindav võistkond ja võistkonna kapten ning tasuda võistkonna stardimaksud, 

telkimiskohad, võistkonna T-särgid ning võistkonna kapteni reisi- ja majutuskulud ning 

päevarahad. Pidada kompenseeritavast summast kinni ettemaksuks olev summa 93.94€. 

Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 

"Koer" avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 

  vastu – 0 

  erapooletu – 1 

 

 (iii) FCI hurtade komisjoni koosolek 28.06.2017 (Lotzwil, Šveits). 

 

Ettepanek: lähetada 28.06.2017 Lotzwilis (Šveits) toimuvale FCI hurtade toimkonna 

koosolekule Iren Naarits ning kompenseerida sõidu- ja majutuskulud vastavalt 

reisifirma poolt esitatavale arvele eeldusel, et koos lähetatava võistkonna kuludega ei 

ületata 2017. a. eelarves EKL-HRMKK-le ette nähtud summat. Kompensatsioon 

http://www.coursing2017.eu/
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makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" avaldatava 

artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

5.1. Lähetada Helen Tonkson-Koit 28.08.2017 Kiyevis, Ukrainas toimuvale FCI Euroopa 

sektsiooni üldkoosolekule. Reisi aeg 26.-28.08.2017. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud 

ning tasuda päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel 

pärast ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist.  

5.2. Rahuldada EKL-HRMKK taotlus ning kinnitada Eesti võistkond soovitud koosseisus 

eeldusel, et whippet FI10706/16 Weikotin Jabberwock kantakse EKL tõuraamatusse enne 

FCI hurtade maastikujooksu 2017.a. Euroopa Meistrivõistlusi. Kinnitada võistkonna 

kapteniks Katrin Raie. Lähetada 30.06.-02.07.2017 Lotzwilis (Šveits) toimuvatele FCI 

hurtade maastikujooksu Euroopa Meistrivõistlustele Eestit esindav võistkond ja võistkonna 

kapten ning tasuda võistkonna stardimaksud, telkimiskohad, võistkonna T-särgid ning 

võistkonna kapteni reisi- ja majutuskulud ning päevarahad. Pidada kompenseeritavast 

summast kinni ettemaksuks olev summa 93.94 €. Kompensatsioon makstakse välja 

originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist. 

5.3 Lähetada 28.06.2017 Lotzwilis (Šveits) toimuvale FCI hurtade toimkonna koosolekule 

Iren Naarits ning kompenseerida sõidu- ja majutuskulud vastavalt reisifirma poolt 

esitatavale arvele eeldusel, et koos lähetatava võistkonna kuludega ei ületata 2017. a. 

eelarves EKL-HRMKK-le ette nähtud summat. Kompensatsioon makstakse välja originaal-

kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist. 

 

6. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

 

(i) EKL volinike 23.05.2017 koosolekult laekunud materjalid: EKL volinike koosoleku 

ettepanek eemaldada registrise koerad EST-04192/13, EST-04191/13 ja EST 04193/13. 

 

Vältimaks koerte EST-04192/MA13, EST-04191/MA13 ja EST 04193/MA13 aretuses 

kasutamist on EKL juhatus kandnud nad EKL mitte-aretuseks (MA) registrisse.  

(ii) EKL volinike 23.05.2017 koosolekult laekunud materjalid: vastused Aretusklubi Eesti 

Bernhardiin poolt esitatud küsimustele. 

EKL juhatus oli 2015.a. nõus rahuldama Läti Bernhardiinide Klubi taotluse pesakonna DNA-

põlvnemisuuringule suunamiseks eeldusel, et uuring viiakse läbi lähtuvalt EKL tõukoerte 

DNA-põlvnemisuuringute teostamise korrast. Läti Bernhardiinide Klubi ei avaldanud selleks 

soovi. EKL juhatus nentis, et käesoleva teema tõstatumisel küsiti ka EKL-TAN arvamust ning 

nemad märkisid omapoolses seisukohas, et kahe pikakarvalise bernhardiini kombinatsioonist 

lühikarvaliste bernhardiinide sündimine ei ole tõenäoline, aga samas mitte ka võimatu. 

Toimunud aktiivse arutelu käigus arutati erinevaid võimalusi leidmaks koera 

MET.BH.8865/10 KERTESI-BARSONY ASKAN järglaseid. Koosoleku külalise Piret 

Rosumovski väitel on eelnimetatud koera järeltulijaid registreeritud Belgias. Piret 

Rosumovski pakkus ka omapoolset abi koerte leidmiseks. Eelpool mainitud koera järglaste 

DNA-profiile saaks seejärel võrrelda EST-registris olevate koerte DNA profiilidega. 

 

Ettepanek: paluda Belgia Kennelliidult (Union Royale Cynologique Saint Hubert) abi koera 

MET.BH.8865/10 KERTESI-BARSONY ASKAN järglaste DNA-profiilide saamiseks. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 
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  erapooletu – 0 

 

(iii) EKL volinike 23.05.2017 koosolekult laekunud materjalid: EKL volinike koosoleku 

23.05.2017 seisukoht seoses Priit Tali ettepanekuga muuta EKL näituste eeskirja.  

EKL näituste eeskirja muutmine kuulub EKL volinike koosoleku pädevusse. Kuna EKL 

juhatus ei jõudnud nimetatud muudatusettepaneku osas otsusele, edastati EKL liikme 

ettepanekud EKL näituste eeskirja muutmiseks seisukohavõtuks EKL volinike koosolekule. 

Juhul, kui EKL volinike koosolek on taolise eeskirjamuudatusega põhimõtteliselt nõus, saab 

EKL juhatus konkreetselt sõnastatud eelnõu ette valmistada. 

(iv) Kristina Varik-Kilmi teabenõue.  

Ettepanek: asuda seisukohale, et EKL-VKK ja EKL volinike koosoleku otsused on omavahel 

vastuolus. EKL-VKK peaks oma tegevuses juhinduma EKL volinike koosoleku otsusest. 

Hääletamine: poolt – 6 

  vastu – 0 

 erapooletu – 0 

 ei hääleta – 1 (Kristina Varik-Kilm) 

Otsustati:  

6.1. Paluda Belgia Kennelliidult (Union Royale Cynologique Saint Hubert) abi koera 

MET.BH.8865/10 KERTESI-BARSONY ASKAN järglaste DNA-profiilide saamiseks. 

6.2. Asuda seisukohale, et EKL-VKK ja EKL volinike koosoleku otsused on omavahel 

vastuolus. EKL-VKK peaks oma tegevuses juhinduma EKL volinike koosoleku otsusest. 

 

7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

(i) Eesti Jahikoerte TÜ (EJTÜ) taotlus hindamiskeelu kehtestamiseks (Anneli Lints ja Ivar 

Lints). 

 

Kuulati Tõnu Väli, kes andis ülevaate EJTÜ poolsest sündmuste käigust. EJTÜ meelest on 

tegemist petuskeemiga, kus kohtunikuõiguste laiendamise eesmärgil on esitatud valeandmeid. 

Tekkinud olukord seaks kahtluse alla kogu kohtunike pädevuste saamise temaatika. Vastavalt 

Jahkohtuniku statuudi puntile 9.3.3. soovib EJTÜ peatada Anneli Lintsi ja Ivar Lintsi 

kohtunikuõigused. Otsuse langetamiseks peetud telefonikoosolekul osales neli EJTÜ juhatuse 

liiget, ühte juhatuse liiget ei kaasatud, kuna kahtlustatakse tema seotust petuskeemiga. 

 

EKL juhatus tuletas avaldajale meelde, et MTÜS § 29 lg 3 sätestab:„Käesoleva paragrahvi 

lõikes 1 sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui 

selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed ja põhikirjaga ei ole ette nähtud 

teisiti.“ 

 

Edasise arutelu käigus jõuti otsusele kutsuda osapooled (Eesti Jahikoerte TÜ, Anneli Lints, 

Ivar Lints) EKL juhatuse töökoosolekule. 

 

Ettepanek: vastata taotlejale, et elektroonilisel hääletusel peavad osalema ning otsuse poolt 

olema kõik juhatuse liikmed. 

Hääletamine: poolt – 6 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

  ei hääleta – 1 (Tõnis Türk) 

 

(ii) EKL-VKK taotlus EKL välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Helen Tonkson-Koit – inglise hurt – greyhound (158), vene hurt 

borsoi (193), whippet (162), itaalia väikehurt (200), saksa spits (97), FCI II rühma 

kohtunik; (ii) Marko Lepasaar – bernhardiin (61), schipperke (83), vene toy (352), 

papillon (77), FCI III rühma kohtunik; (iii) Inga Siil – taks (148); (iv) Linda Jürgens – 

bullterjer (11); (v) Dina Korna – siberi husky (270); (vi) Juta Haranen – 

kääbusbullterjer (359), bullterjer (11); (vii) Hedi Kumm – kääbusšnautser (183), siberi 

husky(270), lhasa apso (227). 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

7.1. Vastata Eesti Jahikoerte Tõuühingule, et elektroonilisel hääletusel peavad osalema ning 

otsuse poolt olema kõik juhatuse liikmed; 

7.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Helen Tonkson-Koit – inglise hurt – greyhound (158), vene hurt 

borsoi (193), whippet (162), itaalia väikehurt (200), saksa spits (97), FCI II rühma 

kohtunik; (ii) Marko Lepasaar – bernhardiin (61), schipperke (83), vene toy (352), papillon 

(77), FCI III rühma kohtunik; (iii) Inga Siil – taks (148); (iv) Linda Jürgens – bullterjer 

(11); (v) Dina Korna – siberi husky (270); (vi) Juta Haranen – kääbusbullterjer (359), 

bullterjer (11); (vii) Hedi Kumm – kääbusšnautser (183), siberi husky(270), lhasa apso 

(227). 

 

8. Eesti Corgi Klubi „Gigi“ ja Margus Kase avaldus koerte MA-registrisse kandmiseks 

(jätkuv käsitlus). 

 

Koerale EST-01620/15 on värvi väljaselgitamiseks tehtud geenitest (proovid võeti Tatari 

kliinikus, analüüsid tehti Laboklini laboris Saksamaal). Geenitesti vastuse tulemus on E-

lookuse genotüüp e/e.  

 

Ettepanek: kanda koer EST-01620/15 EKL mitte aretuseks (MA) registrisse. Kanda 

26.03.2017 sündinud pesakond (isa EST-01620/15, ema: EST-04184/14) EKL mitte 

aretuseks (MA) registrisse.  

Hääletamine: poolt – 5 

  vastu – 0 

  erapooletu – 2 (sh Kristina Varik-Kilm) 

 

Ettepanek: lubada kasvatajal loovutada 26.03.2017 sündinud pesakonna (isa EST-01620/15, 

ema: EST-04184/14) kutsikad uutele omanikele enne kutsikate EKL tõuraamatusse 

kandmist.  

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

8.1. Kanda koer EST-01620/15 EKL mitte aretuseks (MA) registrisse. Kanda 26.03.2017 

sündinud pesakond (isa EST-01620/15, ema: EST-04184/14) EKL mitte aretuseks (MA) 

registrisse. 

8.2. Lubada kasvatajal loovutada 26.03.2017 sündinud pesakonna (isa EST-01620/15, ema: 

EST-04184/14) kutsikad uutele omanikele enne kutsikate EKL tõuraamatusse kandmist. 

 

9. Helen Tonkson-Koiti pöördumine (jätkuv käsitlus). 
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Ettepanek: asuda seisukohale, et avalikus inforuumis ükskõik kelle solvamine ei vasta heale 

tavale ega ole aktsepteeritav. 

Hääletamine: poolt – 5 

  vastu – 0 

  erapooletu – 2 

 

Otsustati:  

9.1. EKL juhatus on seisukohal, et avalikus inforuumis ükskõik kelle solvamine ei vasta heale 

tavale ega ole aktsepteeritav. 

 

10. Agne Mägi avaldus. 

 

Ettepanek: vastata Agne Mägi avalduses esitatud küsimustele alljärgnevalt: 

1. Kenneltegevus ei tohi olla elatise teenimise allikaks. EKL juhatus omab 

ülevaadet ainult Agne Mägi poolt kennelnime Silverwhite all EKL registrisse 

kantavatest kutsikatest. Kuna EKL liikmetel puudub EKL ees majandustegevuse osas 

aruandekohuslus, siis ei saa EKL juhatus antud küsimuses oma seisukohta kujundada.  

2. EKL kasutab antud värvinimetusi vajadusel koerte registreerimistunnistustel.  

3. Jah, EKL tunnustab FCI liikmesriikide ja tema lepingupartnerite poolt 

väljastatud registreerimistunnistusi. 

Hääletamine: poolt – 6 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

  ei hääleta – 1 (Tõnis Türk)  

 

Otsustati:  

10.1 vastata Agne Mägi avalduses esitatud küsimustele alljärgnevalt: 

1. Kenneltegevus ei tohi olla elatise teenimise allikaks. EKL juhatus omab ülevaadet 

ainult Agne Mägi poolt kennelnime Silverwhite all EKL registrisse kantavatest 

kutsikatest. Kuna EKL liikmetel puudub EKL ees majandustegevuse osas 

aruandekohuslus, siis ei saa EKL juhatus antud küsimuses oma seisukohta kujundada.  

2. EKL kasutab antud värvinimetusi vajadusel koerte registreerimistunnistustel.  

3. Jah, EKL tunnustab FCI liikmesriikide ja tema lepingupartnerite poolt väljastatud 

registreerimistunnistusi. 

 

11. Ülle Kääri taotlus. 

 

Ettepanek: pikendada Ülle Käärile antud tähtaega EKL kasvatajakoolituse läbimiseks kuni 

31.12.2017.a. Juhul, kui koolitus selleks kuupäevaks läbitud ei ole, tühistatakse EKL 

juhatuse otsus nr 9, 10.03.2016 ning hiljemalt 31.01.2018 tuleb tasuda pesakonna 

registreerimistasu EKL hinnakirja kood 1061 alusel. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

11.1 Pikendada Ülle Käärile antud tähtaega EKL kasvatajakoolituse läbimiseks kuni 

31.12.2017.a. Juhul, kui koolitus selleks kuupäevaks läbitud ei ole, tühistatakse EKL 

juhatuse otsus nr 9, 10.03.2016 ning hiljemalt 31.01.2018 tuleb tasuda pesakonna 

registreerimistasu EKL hinnakirja kood 1061 alusel. 

 

12. Mairi Rumaski avaldused. 
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(i) DNA-põlvnemisuuringu kliiniku määramine. 

 

Ettepanek: määrata kennelis WILDGOLDENARYAT duubelpaaritusest sündinud kuldse 

retriiveri pesakonna (ema: EST-02703/13, isad: EST-01623/16 ja EST-03828/09) DNA-

põlvnemisuuringu jaoks proove võtvaks kliinikuks Janne Orro Loomakliinik. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

(ii) eriarvamus silmauuringutulemuse osas ning registrikande muutmine. 

 

Ettepanek: vastata avaldajale, et EKL registris kajastatakse avalikult kõik ametlike 

terviseuuringute tulemused ning neid ei muudeta. Kehtivaks tulemuseks on hiliseima 

kuupäevaga uuringutulemus. Avaldaja on oodatud osalema EKL juhatuse järgmisel 

töökoosolekul arutamaks teiste spetsialistide kaasamist koera EST-02839/16 

silmauuringuks. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

12.1. Määrata kennelis WILDGOLDENARYAT duubelpaaritusest sündinud kuldse retriiveri 

pesakonna (ema: EST-02703/13, isad: EST-01623/16 ja EST-03828/09) DNA-

põlvnemisuuringu jaoks proove võtvaks kliinikuks Janne Orro Loomakliinik. 

12.2. Vastata avaldajale, et EKL registris kajastatakse avalikult kõik ametlike terviseuuringute 

tulemused ning neid ei muudeta. Kehtivaks tulemuseks on hiliseima kuupäevaga 

uuringutulemus. Avaldaja on oodatud osalema EKL juhatuse järgmisel töökoosolekul 

arutamaks teiste spetsialistide kaasamist koera EST-02839/16 silmauuringuks. 

 

13. Svetlana Balezina avaldus. 

 

Ettepanek: registreerida kennelis WINTER’S 29.04.2017 sündinud vene toy pesakond (isa: 

EST-03769, ema: EST-03786/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. 

Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

Kohustada kasvatajat läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus. Juhul, kui koolitust 

õigeaegselt ei läbita, rakendada eelnimetatud pesakonna registreerimisel tagant järele 

EKL teenuste hinnakirja koodi 1060. 

Hääletamine: poolt – 5 

  vastu – 0 

  erapooletu – 1 

  ei hääleta – 1  

 

Otsustati:  

13.1 Registreerida kennelis WINTER’S 29.04.2017 sündinud vene toy pesakond (isa: EST-

03769, ema: EST-03786/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda 

kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada 

kasvatajat läbima aasta jooksul EKL kasvatajakoolitus. Juhul, kui koolitust õigeaegselt ei 

läbita, rakendada eelnimetatud pesakonna registreerimisel tagant järele EKL teenuste 

hinnakirja koodi 1060. 

 

14. Eesti Siberi Huskyde Ühingu ettepanek siberi huskyde registrisse kantavate värvuste 

kinnitamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Siberi Huskyde Ühingu ettepanek ning kasutada edaspidi EKL 

tõuraamatusse kantavate siberi huskyde pesakondade värvuste kirjeldamisel ühingu 

poolt soovitud värvuseid (lisa 4). 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

14.1. Rahuldada Eesti Siberi Huskyde Ühingu ettepanek ning kasutada edaspidi EKL 

tõuraamatusse kantavate siberi huskyde pesakondade värvuste kirjeldamisel ühingu poolt 

soovitud värvuseid. 

 

15. Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus (õigus pesakondade ülevaatamiseks). 

 

Ettepanek: rahuldada Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus ning edaspidi teavitada TÜ-d 

koheselt EKL büroosse laekuvast austraalia karjakoera pesakonna registreerimise 

avaldusest. Juhul, kui TÜ soovib pesakonna enne selle EKL tõuregistrisse kandmist 

üle vaadata, peab ta oma soovist teavitama kolme tööpäeva jooksul alates pesakonna 

registreerimise avalduse teatise laekumisest EKL bürood. 

Hääletamine: poolt – 6 

  vastu – 0 

  erapooletu – 1 

 

Otsustati:  

15.1 Rahuldada Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus ning edaspidi teavitada TÜ-d 

koheselt EKL büroosse laekuvast austraalia karjakoera pesakonna registreerimise 

avaldusest. Juhul, kui TÜ soovib pesakonna enne selle EKL tõuregistrisse kandmist üle 

vaadata, peab ta oma soovist teavitama kolme tööpäeva jooksul alates pesakonna 

registreerimise avalduse teatise laekumisest EKL bürood. 

 

16. FCI 2020. Agility MM-i korraldustoimkonna esildis MM-i logo konkursi korra 

kinnitamiseks ja konkursi väljakuulutamiseks. 

 

Kalvo Kriisk andis omapoolse ülevaate logo konkursi kohta. Toimus arutelu ürituse eelarve, 

tegevuste kava, vastutusalade jms üle. 

 

Ettepanek: paluda korraldustoimkonnal esitada tegevuskava ja eelarve (mõlemad aastate 

lõikes 2017-2020). Jätkata teema käsitlemist pärast lisamaterjalide laekumist. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

Otsustati:  

16.1 Paluda korraldustoimkonnal esitada tegevuskava ja eelarve (mõlemad aastate lõikes 

2017-2020). Jätkata teema käsitlemist pärast lisamaterjalide laekumist. 

 

17. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

Helen Tonkson-Koit juhtis tähelepanu olukorrale, kus EKL poolt korraldatavate 

rahvusvaheliste näituste „Eesti Võitja“ ning augustis toimuvate rahvusvahelis(t)e näitus(t)e 

nädalavahetustele (reede-esmaspäev) on hakatud taotlema hulganisti suuremahulisi 

rühmanäituseid. See võtab tõuühingutelt võimaluse korraldada erinäituseid. Juhatus asus 

seisukohale, et tähelepanu juhtimine võimalikule kitsaskohale on õigustatud ning kinnitas, et 

nimetatud nädalavahetustele näituste taotlemisel eelistatakse konkreetse tõu või alarühma 
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erinäituste taotlejaid – täna kinnitamisele tulevate 2019.a. näituste puhul kasutatakse just seda 

põhimõtet. 

 

(i) Eesti Valgete Lambakoerte TÜ taotlus 26.08.2017 korraldatava šveitsi valgete lambakoerte 

erinäituse toimumiskoha muutmiseks.  

 

Ettepanek: rahuldada taotlus ning lubada korraldada 26.08.2017 toimuv šveitsi valgete 

lambakoerte erinäitus Raplamaal (varasema Harjumaa asemel). Juhtida ühingu 

tähelepanu sellele, et näitusele registreerimise avamine enne, kui EKL juhatus on 

soovitud muudatuse kinnitanud, ei ole korrektne. 

Hääletamine: poolt – 7 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

 

(ii) klubi Happy Dog taotlus 28.07.2018 ja 29.07.2018 korraldatavate rahvuslike näituste 

toimumiskoha muutmiseks. 

 

Toimus arutelu selle üle, kas on mõistlik muuta näituste toimumiskohta, kui Lõuna-Eestis 

toimuvad nädal varem kaks kõikide tõugude näitust. 

 

Ettepanek: rahuldada klubi Happy Dog taotlus 28.07.2018 ja 29.07.2018 korraldatavate 

rahvuslike näituste toimumiskoha muutmiseks. 

Hääletamine: poolt – 0 

  vastu – 7 

  erapooletu – 0 

 

(iii) EKL liikmesorganisatsioonide 2019. aasta näitusetaotlused. 

- 12.01.2019 rahvuslik näitus, Tartu (korraldaja: Pepi):  

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 13.01.2019 rahvuslik näitus, Tartu (korraldaja: Pepi): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 02.02.2019 rahvuslik näitus, Valga (korraldaja: Happy Dog):  

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 03.02.2019 rahvuslik näitus, Valga (korraldaja: Happy Dog): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 09.-10.02.2019 rahvusvaheline näitus „Tallinn Winter Cup 2019“, Tallinn (korraldaja: 

Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 09.02.2019 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing): 

poolt – 7, vastu – 0, erapooletu – 0 

- 23.03.2019 rahvuslik näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi): 

poolt – 5, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääleta – 1 (Astrid Lundava) 

- 24.03.2019 rahvuslik näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi): 

poolt – 5, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääleta – 1 (Astrid Lundava) 

- 13.04.2019 puudlite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ):  

poolt – 7, vastu – 0, erapooletu – 0 

- 31.05.2019 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri 

Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ): 

poolt – 7, vastu – 0, erapooletu – 0 

- 31.05.2019 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska 

Malamuutide Liit): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1  
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- 31.05.2019 bulltüüpi terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Staffordshire’i 

Bullterjerite TÜ):  

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 02.06.2019 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 02.06.2019 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Rottweileriühing): 

poolt – 7, vastu – 0, erapooletu – 0 

- 15.06.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 

Klubi): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 16.06.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 

Klubi): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 21.06.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-Harju Koertekasvatajate 

Klubi): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 22.06.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-Harju Koertekasvatajate 

Klubi): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 29.06.2019 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 30.06.2019 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 20.07.2019 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 21.07.2019 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi):  

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 09.08.2019 samojeedi koerte erinäitus, Sagadi (korraldaja: Eesti Samojeedide TÜ): 

poolt – 7, vastu – 0, erapooletu – 0 

- 11.08.2019 V rühma 1., 2. ja 3. alarühma näitus, Sagadi (korraldaja: Eesti 

Samojeedide TÜ): 

poolt – 7, vastu – 0, erapooletu – 0 

- 16.08.2019 inglise buldogite ja kääbusmolosside erinäitus, Harju mk (korraldaja: 

Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ): 

poolt – 7, vastu – 0, erapooletu – 0 

- 24.08.2019 rahvuslik näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 25.08.2019 rahvuslik näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu): 

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

- 07.09.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 

Klubi):  

poolt – 6, vastu – 0, erapooletu – 1 

 

Otsustati:  

17.1. Rahuldada taotlus ning lubada korraldada 26.08.2017 toimuv šveitsi valgete 

lambakoerte erinäitus Raplamaal (varasema Harjumaa asemel). Juhtida ühingu tähelepanu 

sellele, et näitusele registreerimise avamine enne, kui EKL juhatus on soovitud muudatuse 

kinnitanud, ei ole korrektne. 

17.2. Mitte rahuldada klubi Happy Dog taotlust 28.07.2018 ja 29.07.2018 korraldatavate 

rahvuslike näituste toimumiskoha muutmiseks. 

17.3. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2019. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: 

17.3.1 12.01.2019 rahvuslik näitus, Tartu (korraldaja: Pepi):  

17.3.2 13.01.2019 rahvuslik näitus, Tartu (korraldaja: Pepi): 



EKL juhatuse protokoll nr 8, 08.06.2017 

 13 

17.3.3 02.02.2019 rahvuslik näitus, Valga (korraldaja: Happy Dog):  

17.3.4 03.02.2019 rahvuslik näitus, Valga (korraldaja: Happy Dog): 

17.3.5 09.-10.02.2019 rahvusvaheline näitus „Tallinn Winter Cup 2019“, Tallinn 

(korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi): 

17.3.6 09.02.2019 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing): 

17.3.7 23.03.2019 rahvuslik näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi): 

17.3.8 24.03.2019 rahvuslik näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi): 

17.3.9 13.04.2019 puudlite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ):  

17.3.10 31.05.2019 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk 

(korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ): 

17.3.11 31.05.2019 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: 

Alaska Malamuutide Liit): 

17.3.12 31.05.2019 bulltüüpi terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 

Staffordshire’i Bullterjerite TÜ):  

17.3.13 02.06.2019 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing): 

17.3.14 02.06.2019 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 

Rottweileriühing): 

17.3.15 15.06.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Põhja-Eesti 

Koertekasvatajate Klubi): 

17.3.16 16.06.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Põhja-Eesti 

Koertekasvatajate Klubi): 

17.3.17 21.06.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-Harju 

Koertekasvatajate Klubi): 

17.3.18 22.06.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-Harju 

Koertekasvatajate Klubi): 

17.3.19 29.06.2019 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog): 

17.3.20 30.06.2019 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Happy Dog): 

17.3.21 20.07.2019 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Lõuna-Eesti 

Koertekeskus): 

17.3.22 21.07.2019 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi):  

17.3.23 09.08.2019 samojeedi koerte erinäitus, Sagadi (korraldaja: Eesti 

Samojeedide TÜ): 

17.3.24 11.08.2019 V rühma 1., 2. ja 3. alarühma näitus, Sagadi (korraldaja: 

Eesti Samojeedide TÜ): 

17.3.25 16.08.2019 inglise buldogite ja kääbusmolosside erinäitus, Harju mk 

(korraldaja: Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ): 

17.3.26 24.08.2019 rahvuslik näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu): 

17.3.27 25.08.2019 rahvuslik näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu): 

17.3.28 07.09.2019 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Põhja-Eesti 

Koertekasvatajate Klubi):  

 

18. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 

 

(i) Eesti Retriiverite TÜ taotlus retriiverite katsete kuupäevade muutmiseks. 

 

Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada retriiverite tasemekatse 

toimumise kuupäevadeks 01.-02.07.2017 (varasema 02.07.2017 asemel). 

 

Hääletamine: poolt – 7 

   Vastu – 0 

   Erapooletu – 0  
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Otsustati: 

18.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada retriiverite tasemekatse 

toimumise kuupäevadeks 01.-02.07.2017 (varasema 02.07.2017 asemel). 

 

19. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 

 

(i) ESLÜ teade kohtunikumuudatusest 27.-28.05.2017 toimunud saksa lambakoerte 

erinäitusel. 

 

Ettepanek: teha näitusetoimkonnale märkus, et näituse korraldamisel tuleb järgida EKL poolt 

kinnitatud näituste eeskirju. Määrata ESLÜ poolt 29.-30.07.2017 korraldatava saksa 

lambakoerte erinäituse vaatlejaks Astrid Lundava. 

Hääletamine: poolt – 7 

   Vastu – 0 

   Erapooletu – 0  

 

(ii) 02.-04.06.2017 toimunud rühma- ja erinäituste kohta laekunud märgukirjad ja kaebused. 

 

Kutsuda juhatuse töökoosolekule märgukirjade ja kaebuste arutelule nii avaldajad kui ka 

vastavate näituste toimkondade esindajad. 

 

Otsustati:  

19.1 Teha ESLÜ näitusetoimkonnale märkus, et näituse korraldamisel tuleb järgida EKL 

poolt kinnitatud näituste eeskirju. Määrata ESLÜ poolt 29.-30.07.2017 korraldatava saksa 

lambakoerte erinäituse vaatlejaks Astrid Lundava. 

 

 

 

 

Astrid Lundava      Maris Siilmann 

juhataja       protokollija 

 


