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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          09.09.2015 nr 9 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 21.00. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, 

Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Maret Kärdi (A. Mägi volitatud esindaja), Helle Kärdi-Paabo (A. Mägi volitatud 

esindaja), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Reet Lint (A. Mägi 
volitatud esindaja), Merike Moldau (A. Mägi volitatud esindaja), Agne Mägi, Aire-
Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent, A. Mägi volitatud esindaja).  

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 09.09.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Ülevaade EKL volinike 08.09.2015 koosolekust. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated.. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. EKL büroo töö korraldamisest.  
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
6. EKL vaidlusasjade materjalid. 
7. Lääne-Harju KK taotlus kasvatajakoolituse korraldamiseks oktoobris-novembris 2015. 
8. Mihhail Knuti taotlus tõunimetuse korrigeerimiseks EKL tõuregistris ja kodulehel. 
9. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
11. Eesti Retriiverite TÜ taotlus ametlike tõukatsete kuupäevade kinnitamiseks. 
12. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
 
A. EKL juhatuse 09.09.2015 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 09.09.2015 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 

Mihhail Knuti taotlus tõunimetuse korrigeerimiseks EKL tõuregistris ja kodulehel; (ii) Eesti 
Retriiverite TÜ taotlus ametlike tõukatsete kuupäevade kinnitamiseks; (iii) Eesti Ameerika 
Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 09.09.2015 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Mihhail Knuti 

taotlus tõunimetuse korrigeerimiseks EKL tõuregistris; (ii) Eesti Ameerika Staffordshire’i 
Terjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks; (iii) Eesti Retriiverite TÜ taotlus ametlike 
tõukatsete kuupäevade kinnitamiseks.  

 
1. Ülevaade EKL volinike 08.09.2015 koosolekust. 
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A. Lundava andis lühiülevaate EKL volinike 08.09.2015 koosolekul käsitletud teemadest (kinnitati 
EKL 2014. aasta majandusaasta aruanne, EKL volinikud hindasid EKL juhatuse esimese tööaasta 
rahuldavaks). 
 
Toimus arutelu volinike koosolekul tõstatatud EKL juhatuse senise tööga mitterahulolemise üle. T. 
Türk põhjendas omapoolset rahulolematust sellega, et EKL juhatus ei tegele piisavalt 
finantsplaneerimise ja normdokumentide loomisega, vaid aeg kulub liikmete avalduste (näiteks 
eriload, näitusetaotlused, märgukirjad jm) käsitlemisele, millega võiksid tegeleda EKL büroo ning 
EKL teadus- ja aretusnõukogu. Samuti puudub EKL juhatusel ülevaade (mõnede) allüksuste 
tegevusest. Nenditi, et EKL juhatuse järgmisel töökoosolekul tuleb täpsemalt panna paika EKL 
juhatuse järgneva (pool)aasta tööplaan ning leppida kokku prioriteetides. 
 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) EKL poolt 2016. aastal korraldatavate rahvusvaheliste näituste registreerimistasud. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2016“ 

registreerimistasud: (i) mitte EKL-liikmele (esimene registreerimisperiood): koer 40 EUR, 
soodushind alates II koerast 38 EUR, kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (ii) mitte EKL-
liikmele (teine registreerimisperiood): koer 50 EUR, soodushind alates II koerast 48 EUR, 
kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (iii) soodushind EKL liikmele (esimene periood): koer 30 
EUR, soodushind alates II koerast 28 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR; (iv) 
soodushind EKL liikmele (teine periood): koer 40 EUR, soodushind alates II koerast 38 EUR, 
kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR. Paaride võistlus (kogu registreerimisaja vältel kõigile 
osalejatele) 10 EUR. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad EKL poolt korraldatavate rahvusvaheliste välinäituste 

registreerimistasud: (i) mitte EKL-liikmele (esimene registreerimisperiood): koer 40 EUR, 
soodushind alates II koerast 38 EUR, kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (ii) mitte EKL-
liikmele (teine registreerimisperiood): koer 55 EUR, soodushind alates II koerast 53 EUR, 
kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (iii) soodushind EKL liikmele (esimene periood): koer 27 
EUR, soodushind alates II koerast 25 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR; (iv) 
soodushind EKL liikmele (teine periood): koer 42 EUR, soodushind alates II koerast 40 EUR, 
kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR. Paaride võistlus (kogu registreerimisaja vältel kõigile 
osalejatele) 10 EUR. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Eri- ja rühmanäituste korraldamine EKL näitusega samal territooriumil. 
 
22.-23.08.2015 Kalevi staadionil korraldatud rahvusvaheline näitus „Balti Võitja 2015“ näitas 
selgelt, et eri- ja rühmanäituste mahutamine EKL näitusega samale territooriumile ei ole enam 
mõistlik, kuna nendel osalejate arv muudab EKL enda näitusega seotud logistika väga keeruliseks 
(probleemid parkimise ja osaleja telkidega, samuti ringide mahutamisega staadionile). Eelnevast 
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tulenevalt võiksid EKL näitustega samal ajal toimuvate eri- ja rühmanäituste korraldajad kaaluda 
üheskoos näituseplatsi rentimist. Eri- ja rühmanäituste korraldajate koopereerumist võiks (vähemalt 
alguses) aidata koordineerida EKL. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL poolt korraldatavate näitustega samal ajal toimuvate rühma- ja 

erinäitustele eraldi ühise platsi leidmise ning sellega seotud teemade koordinaatoriks Kalvo 
Kriisk. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL näituse- ja koolitusplats. 
 
Arvestades kenneltegevuse aktiivset arengut on taas tõstatunud vajadus kaaluda EKL-le maatüki 
soetamist, kuhu saaks ehitada välja näituste ja eksamite/võistluste korraldamiseks sobilik plats. 
Nenditi, et teemaga tuleb väga aktiivselt tegeleda, kuna Kalevi staadion läheb 2017. aasta lõpust 
remonti ning alternatiivse rahvusvahelise näituse korraldamiseks sobiva platsi leidmine Tallinnast 
või selle lähiümbrusest on keeruline. Toimus arutelu platsile esitatavate nõudmiste (sise- või 
välisruumid, suurus, asukoht) ning sellega kaasnevate kulude (soetamine, taristu väljaehitamine, 
igakuised halduskulud) üle. Asuti seisukohale, et käesoleval hetkel puuduvad EKL-il vahendid 
suuremate siseruumide ehitamiseks ja/või haldamiseks ning keskenduda tuleb väliplatsi leidmisele 
.Nenditi, et alustada tuleb täpse lähteülesande koostamisest ning sellega on lubanud tegeleda Viljar 
Krohv.  
 
(iv) 12.12.2015 toimuva Juuniorhändlerite 2015. aasta Eesti Meistrivõistluse finaali vahetustõug. 
 
Ettepanek: kinnitada Eesti 2015. aasta Juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistluse finaali 

vahetustõuks labradori retriiver. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
 (v) 0 rühm rahvusvahelisel näituse lõppvõistlustel. 
 
FCI näituste eeskirja kohaselt ei või FCI poolt mittetunnustatud tõud osaleda rahvusvaheliste 
näituste rühmavõistlustel (Group Competitions). Toimus arutelu, kas 
beebi/kutsika/veterani/kasvatajaklassi/järglasteklassi/paaride võistluse BIS on rühmavõistlus FCI 
mõistes või ei. Erinevad Eesti näitusekorraldajad on tõlgendanud terminit „Group Competition“ 
erinevalt. Vaja oleks ühtset (poliitilist) seisukohta. Mitte-FCI tõugudest koerte lubamine 
eelnimetatud BIS-võistlustele võimaldab samas tutvustada väliskohtunikele eesti hagijat. 
 
Ettepanek: mitte käsitleda beebi/kutsika/juuniori/veterani/kasvatajaklassi/järglasteklassi/ 

paaridevõistluse BIS-võistlusi rühmavõistlustena FCI mõistes. Eelnevast tulenevalt lubada 
rahvusvahelistel näitustel osaleda eelnimetatud BIS-võistlustel EKL poolt tunnustatud tõuge. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
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2.1. Kinnitada alljärgnevad rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2016“ registreerimistasud: (i) 
mitte EKL-liikmele (esimene registreerimisperiood): koer 40 EUR, soodushind alates II koerast 
38 EUR, kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (ii) mitte EKL-liikmele (teine 
registreerimisperiood): koer 50 EUR, soodushind alates II koerast 48 EUR, kutsikas 30 EUR, 
veteran 35 EUR; (iii) soodushind EKL liikmele (esimene periood): koer 30 EUR, soodushind 
alates II koerast 28 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR; (iv) soodushind EKL liikmele 
(teine periood): koer 40 EUR, soodushind alates II koerast 38 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 
EUR. Paaride võistlus (kogu registreerimisaja vältel kõigile osalejatele) 10 EUR. 

2.2. Kinnitada alljärgnevad EKL poolt korraldatavate rahvusvaheliste välinäituste 
registreerimistasud: (i) mitte EKL-liikmele (esimene registreerimisperiood): koer 40 EUR, 
soodushind alates II koerast 38 EUR, kutsikas 30 EUR, veteran 35 EUR; (ii) mitte EKL-liikmele 
(teine registreerimisperiood): koer 55 EUR, soodushind alates II koerast 53 EUR, kutsikas 30 
EUR, veteran 35 EUR; (iii) soodushind EKL liikmele (esimene periood): koer 27 EUR, 
soodushind alates II koerast 25 EUR, kutsikas 20 EUR, veteran 25 EUR; (iv) soodushind EKL 
liikmele (teine periood): koer 42 EUR, soodushind alates II koerast 40 EUR, kutsikas 20 EUR, 
veteran 25 EUR. Paaride võistlus (kogu registreerimisaja vältel kõigile osalejatele) 10 EUR. 

2.3. Kinnitada EKL poolt korraldatavate näitustega samal ajal toimuvate rühma- ja erinäitustele 
eraldi ühise platsi leidmise ning sellega seotud teemade koordinaatoriks Kalvo Kriisk. 

2.4. Kinnitada Eesti 2015. aasta Juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistluse finaali vahetustõuks 
labradori retriiver. 

2.5. Mitte käsitleda beebi/kutsika/juuniori/veterani/kasvatajaklassi/järglasteklassi/ paaridevõistluse 
BIS-võistlusi rühmavõistlustena FCI mõistes. Eelnevast tulenevalt lubada rahvusvahelistel 
näitustel osaleda eelnimetatud BIS-võistlustel EKL poolt tunnustatud tõuge. 

 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) ajavahemikus 13.08.-09.09.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 13.08.-09.09.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Aivo Oblikase raamatu „Nõuandeid koeraomanikule“ tutvustamine ajakirjas „Koer“. 
 
EKL atesteeritud koolitaja ning katsekohtunik A. Oblikas sooviks oma äsjailmunud raamatut 
„Nõuandeid koeraomanikule“ tutvustada EKL ajakirjas „Koer“. Toimus arutelu, mis formaadis 
tutvustus olla võiks (tasuline või tasuta reklaamtekst, artikkel, rubriik „ilmunud raamatud“ vm). 
Asuti seisukohale, et kuna tegemist on esimese Eesti/EKL omaautori selleteemalise väljaandega, on 
raamatu ajakirjas tutvustamine kindlasti kohane ja vajalik. Tutvustus võiks ilmuda intervjuuna 
autoriga. 
 
Ettepanek: avaldada Aivo Oblikase raamatu „Nõuandeid koeraomanikule“ tutvustamiseks 

ajakirjas „Koer“3/2015 intervjuu raamatu autoriga. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
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(iii) Patendiameti vastus EKL koostööettepanekule. 
 
A. Lundava luges ette Patendiameti vastuse EKL poolt saadetud koostööettepanekule. KaMS § 9 
lg-s 1 ja § 10 loetelus puuduvad erisused FCI poolt registreeritud kennelnimede kaubamärgina 
registreerimise kohta. Seega käsitleb ja hindab Patendiamet kaubamärkide ekspertiisi tegemisel 
kennelnimesid samadel alustel teiste tõenditega. Eelnevast tulenevalt ei näe Patandiamet küll 
otseseid kootöösuundi, kuid on nõus siiski EKL esindajatega kohtuma. 
 
Toimus arutelu Patendiameti vastuse üle. Kuna mitmed EKL juhatuse liikmed ja volinikud olid 
Patendiametiga kohtumisest huvitatud, tehakse Patendiameti esindaja(te)le ettepanek kohtuda 
23.09.2015. 
 
Ettepanek: korraldada Patendiametiga kohtumine koostöövõimaluste arutamiseks 23.09.2015 

(koordinaator: Tõnis Türk). 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL ja Pärnu PKK vaheline EKL kataloogiprograami kasutamise leping. 
 
03.06.2015 toimunud EKL volinike koosolekul kasutas M. Kärdi päevakorra p-i 4 raames tehtud 
ettekandes koerte omanike andmeid, mis tema väitel olid EKL andmebaasist võetud. EKL büroo 
nimetatud andmeid väljastanud ei ole. Registripäringute kontrollimisel selgus, et lisaks volinike 
koosolekul mainitud koertele on samal ajal tehtud Pärnu PKK ja EKL vahelises 
kataloogiprogrammis andmete sisestajana märgitud A. Miglai kasutajatunnusega sisselogimisel 
päringuid veel mitme koera kohta, kellest ükski ei osalenud Pärnu PKK poolt 04.07.2015 ja 
05.07.2015 korraldatud rahvusvahelistel näitustel. EKL juhatus on teemat oma töökoosolekutel 
korduvalt käsitlenud, paludes nii Pärnu PKK-lt kui A. Miglailt selgitusi, miks ja mis alusel 
nimetatud päringud tehti. Pärnu PKK teavitas EKL juhatust, et nende andmetel taolisi päringuid 
tehtud ei ole. A. Miglai ei ole talle saadetud päringutele vastanud. Lähtuvalt EKL ja Pärnu PKK 
vahel sõlmitud EKL kataloogiprogrammi kasutamise lepingule on andmete kolmandatele 
osapooltele avaldamine ning kataloogiprogrammi mittesihtotsarbeline kasutamine keelatud ja 
sellise tegevusega kaasnevad leppetrahvid. 
 
Toimus aktiivne ning intensiivne arutelu, millal ja mis alusel kontrollitakse EKL 
kataloogiprogrammi kaudu põhjendamatute päringute tegemist ning millised on sihipärased 
päringud. Samuti selle üle, kas ja kuidas on tõendatav, et A. Miglai edastas 03.06.2015 toimunud 
EKL volinike koosoleku ettekandes kasutatud andmed M. Kärdile. 
 
M. Kärdi teavitas EKL juhatust, et päringud EKL registrist oli teinud tema isiklikult, sattudes arvuti 
juurde ajal, kui EKL kataloogiprogrammi oli A. Miglai kasutajatunnustega sisse logitud. Kuna ta 
seda ei märganud, tegi M. Kärdi kataloogiprogrammist päringud, mida kasutas oma 03.06.2015 
volinike koosoleku ettekandes. Pärnu PKK realiikmena ei olnud tal võimalik teada EKL ja Pärnu 
PKK vahelisi EKL kataloogiprogrammi kasutamise lepingu tingmusi.  
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada ajavahemikus 13.08.-09.09.2015 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 

1). 
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3.2. Avaldada Aivo Oblikase raamatu „Nõuandeid koeraomanikule“ tutvustamiseks ajakirjas 
„Koer“3/2015 intervjuu raamatu autoriga. 

3.3. Korraldada Patendiametiga kohtumine koostöövõimaluste arutamiseks 23.09.2015 
(koordinaator: Tõnis Türk). 

 
4. EKL büroo töö korraldamisest.  
 
(i) EKL raamatupidaja konkurss. 
 
Ettepanek: sõlmida EKL raamatupidaja tööleping Signe Šadeikoga. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
(ii) EKL asjaajamiskorra projekt. 
 
EKL volinike koosoleku põhikirja ja normatiivaktide töörühmale on tutvumiseks ning omapoolsete 
(täiendus)ettepanekute tegemiseks edastatud EKL asjaajamiskorra projekt. Esmaseid ettepanekuid 
oodatakse 25. septembriks k.a. 
 
Otsustati: 
4.1. Sõlmida EKL raamatupidaja tööleping Signe Šadeikoga. 
 
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK eestseisuse taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL 

välimikukohtunike hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – ameerika staffordshire`i terjer 
(286), kääbusbullterjer (359); (ii) Dina Korna – beauceron (44), samojeedi koer (212), 
gordoni setter (6), inglise setter (2), papillon ja phalene (77); (iii) Kalvo Kriisk – ameerika 
akita (344), basset hound (163), eesti hagijas (000); (iv) Siret Lepasaar – saksa jahiterjer 
(103), vene hurt (193), FCI III rühma rühmakohtunik; (v) Astrid Lundava – saksa 
lühikarvaline linnukoer (119), FCI VI rühma rühmakohtunik; (vi) Anne Klaas – FCI X 
rühma rühmakohtunik. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-VKK eestseisuse taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
6.1.1. Linda Jürgens – ameerika staffordshire`i terjer (286), kääbusbullterjer (359);  
6.1.2. Dina Korna – beauceron (44), samojeedi koer (212), gordoni setter (6), inglise setter (2), 

papillon ja phalene (77);  
6.1.3. Kalvo Kriisk – ameerika akita (344), basset hound (163), eesti hagijas (000);  
6.1.4. Siret Lepasaar – saksa jahiterjer (103), vene hurt (193), FCI III rühma rühmakohtunik;  
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6.1.5. Astrid Lundava – saksa lühikarvaline linnukoer (119), FCI VI rühma rühmakohtunik;  
6.1.6. Anne Klaas – FCI X rühma rühmakohtunik. 

 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 
 
(i) kennelis Rewal’s Phoenyx 19.05.2015 sündinud dobermanni pesakond (isa: LŠVKD2682/10, 
ema: MET.DOB.9163/09). 
 
EKL esindajana käis pesakonda enne registreerimist üle vaatamas. Selgus, et enamus kutsikaid oli 
loovutatud enne pesakonna EKL tõuraamatusse kandmist. Seega ei vastanud pesakond EKL 
tõuraamatumääruse p-le 1.5. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse elektrooniline hääletus ning registreerida kennelis Rewal’s 

Phoenyx 19.05.2015 sündinud dobermanni pesakond (isa: LŠVKD2682/10, ema: 
MET.DOB.9163/09) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirjast 1060. Kanda kasvataja isikukaardile 
märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL revisjonikomisjoni liikme Kristin Keremi päring. 
 
Ettepanek: edastada avaldajale alljärgnevad vastused tema poolt esitatud küsimustele: (i) näitusel 

osaleja võib ringis ringipersonalile esitada koera hambatrauma tõendi. Vead, millega koer 
näitustel osaleda ei või, on sätestatud EKL näituste eeskirja p-ga 5.3.; (ii) näitusel osalemise 
keeld hõlmab endas keeldu registreerida koeri ning osaleda oma koertega EKL 
kalenderplaani kantud näitustele (sh. kasvataja- ja järglasteklass ning paaride võistlus), 
näituse territooriumil viibimist pealtvaataja ja/või händlerina. EKL juhatus teeb EKL volinike 
koosolekule ettepaneku lisada eeltoodud täpsustus ka EKL näituste eeskirja; (iii) näituse juba 
väljakuulutatud ajakava võib muuta näituse peasekretäri ja/või toimkonna otsusega force 
majore’i korral. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 1  
 
(iii) Agne Mägi pöördumine seoses kennelnimega Silverwhite. 
 
/Teema käsitlemine kuulutati kinniseks – arutelul osalesid EKL juhatuse liikmed ning A. Mägi ja 
tema volitatud esindajad ja U. Koovi esindajad/. 
 
EKL juhatus kuulas ära U. Koovi volitatud esindaja seisukohad: U. Koov on oma kenneli 
rahvusvaheliseks tutvustamiseks alates aastast 2010 – st. enne kennelnime Silverwhite kinnitamist – 
kasutanud domeeninime www.silverwhite.eu. A. Mägi poolt kasutusele võetud analoogse nimega 
koduleht, kus vahe vaid domeenilaiendis, on tekitanud segadust, mistõttu otsustati kodulehena 
kasutatav nimi registreerida kaubamärgina; samuti A. Mägi ja tema volitatud esindajate seisukohad: 
vastavalt FCI eeskirjadele saab igal inimesel olla ainult üks kennelnimi ning tegemist ei ole 
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vaidlusega, kes millist domeeni kasutada võib, vaid kennelnime kasutamise õigusega ja selle 
piiramisega. 
 
U. Koovi esindaja pöördub vaidlusküsimuse lahendamiseks pöördunud kohtusse ning otsuse, kellel 
õigus, saab langetada vaid kohus. 
 
Kuna kennelnimede (rahvusvahelise) kaitse teema on jätkuvalt aktuaalne, edastab EKL juhatus 
teema arutamiseks EKL volinike koosoleku liikmete kaasamise töörühmale. 
 
Otsustati: 
6.1. Kinnitada EKL juhatuse elektrooniline hääletus ning registreerida kennelis Rewal’s Phoenyx 

19.05.2015 sündinud dobermanni pesakond (isa: LŠVKD2682/10, ema: MET.DOB.9163/09) 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirjast 1060. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

6.2. Edastada avaldajale alljärgnevad vastused tema poolt esitatud küsimustele:  
6.2.1. näitusel osaleja võib ringis ringipersonalile esitada koera hambatrauma tõendi. Vead, 

millega koer näitustel osaleda ei või, on sätestatud EKL näituste eeskirja p-ga 5.3.;  
6.2.2. näitusel osalemise keeld hõlmab endas keeldu registreerida koeri ning osaleda oma koertega 

EKL kalenderplaani kantud näitustele (sh. kasvataja- ja järglasteklass ning paaride võistlus), 
näituse territooriumil viibimist pealtvaataja ja/või händlerina. EKL juhatus teeb EKL volinike 
koosolekule ettepaneku lisada eeltoodud täpsustus ka EKL näituste eeskirja;  

6.2.3. näituse juba väljakuulutatud ajakava võib muuta näituse peasekretäri ja/või toimkonna 
otsusega force majore’i korral. 

 
7. Lääne-Harju KK taotlus kasvatajakoolituse korraldamiseks oktoobris-novembris 2015. 
 
Ettepanek: rahuldada Lääne-Harju KK taotlus ning lubada neil korraldada oktoobris-novembris 

2015 EKL kasvatajakoolitus. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada Lääne-Harju KK taotlus ning lubada neil korraldada oktoobris-novembris 2015 

EKL kasvatajakoolitus. 
 
8. Mihhail Knuti taotlus tõunimetuse korrigeerimiseks EKL tõuregistris ja kodulehel. 
 
Ettepanek: rahuldada Mihhail knuti taotlus ning korrigeerida lähtuvalt tõustandardile EKL 

tõuregistris ning kodulehel tõunimetus: vene must terjer (varasemalt must terjer). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada Mihhail knuti taotlus ning korrigeerida lähtuvalt tõustandardile EKL tõuregistris 

ning kodulehel tõunimetus: vene must terjer (varasemalt must terjer). 
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9. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Kuna lisamaterjalid laekusid 08.09.2015 otsustati jätkata teema arutelu EKL juhatuse oktoobris 
2015 toimuval koosolekul. 
 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani 23.-24.09.2017 

Tallinnas toimuv rahvusvaheline näitus (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate 
Klubi; registreerimine algab 23.07.2017). Edastada kuupäev kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 2 (sh. A. Lundava). 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani 23.-24.09.2017 

Tallinnas toimuv rahvusvaheline näitus (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate 
Klubi; registreerimine algab 23.04.2017). Edastada kuupäev kinnitamiseks FCI-le. 

 
11. Eesti Retriiverite TÜ taotlus ametlike tõukatsete kuupäevade kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada ametlikeks retriiverite tõukatsete 

(saagiga/dummyga) korraldamise kuupäevadeks 24.-25.10.2015, Ellamaa. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada ametlikeks retriiverite tõukatsete 

(saagiga/dummyga) korraldamise kuupäevadeks 24.-25.10.2015, Ellamaa. 
 
12. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
(i) EKL-KKK eestseisuse taotlus tühistada 09.05.2015 TSKK poolt korraldatud KK eksami 
tulemused. 
 
Eksam pidi algselt toimuma 03.05.2015, kuid 02.05.2015 saatsid korraldajad EKL-KKK 
eestseisusele meili teel taotluse kuupäeva muutmiseks seoses kohtuniku töölähetusega. EKL-KKK 
eestseisus vastas meilile 08.05.2015, kuid vastus ei jõudnud (tehnilistel põhjustel) õigeaegselt 
korraldajateni. Kõigil nimetatud eksamil tulemuse saanud koertel võimaldas TSKK osaleda 
järgmisel KK eksamil ning kõik esimesel eksamil postitiivse tulemuse saanud koerad on ka sealt 
positiivse tulemuse saanud. 
 
Toimus arutelu EKL-KKK eestseisuse töö efektiivsuse (6 päeva meili saatmise ja sellele vastamise 
vahel) ning tulemuste tühistamise aluse üle – kuna EKL-KKK käsitleb eksamit mitteametlikuna, ei 
ole EKL juhatusel võimalik tulemusi tühistada. Nenditi, et samuti oleks ebaõiglane karistada 
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eksamil osalenud koeraomanikke korraldaja ning EKL-KKK eestseisuse vahel tekkinud infosulu 
eest. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning tühistada TSKK poolt 09.05.2015 korraldatud KK 

eksami tulemused, kuna eksam ei olnud nõuetekohaselt taotletud. Kohustada korraldajat 
tegema eksamil osalenud koerte võistlusraamatusse korrigeerimiskanded. 

Hääletamine: poolt – 0 
  Vastu – 6 
  Erapooletu – 1 
 
(ii) 08.08.2015 Sulbis toimunud kõikide tõugude näitusele registreeritud EKL näitusekeeldu omava 
isiku kasvatajaklass. 
 
Korraldaja on esitanud omapoolsed selgitused (kasvatajaklass registreeriti näitusele garantiikirja 
alusel. Kuna registris konkreetselt kasvatajaklassi juures näitusekeelu märget ei ole, kanti see 
kogemata kataloogi). 
 
Ettepanek: paluda Kagu-Eesti Kennelklubil tulevikus eksponentide kataloogiprogrammi kandmisel 

pöörata kehtestatud näitusekeeldudele hoolikamalt tähelepanu. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 2  
 
(iii) 01.08.2015 ja 02.08.2015 Ülenurmel toimunud kõikide tõugude näitused. 
 
Korraldaja on esitanud tõendusmaterjali, mis näitab, et kõnealused näitusel osalenud, kuid kataloogi 
mittekantud koerad olid registreeritud näitusele õigeaegselt ning puudusid kataloogist tehnilise 
eksimuse tõttu. Sama kehtib ka näitusel kataloogis märgitust erinevas klassis osalenud koera puhul. 
 
(iv) 25.05.2014 toimunud inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite 
erinäituse kataloogi kantud koer LV-32761/14. 
 
Korraldaja on esitanud omapoolsed selgitused (näitusekataloogi kanti ekslikult sellise koera 
andmed, kes reaalselt antud näitusel ei osalenudki. Hiljem korraldatud näituste puhul ei märgatud, 
et sünniaeg on ebakorrektselt sisestatud). 
 
Otsustati jätkata teema arutelu EKL juhatuse järgmisel töökoosolekul. 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 


