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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn          07.11.2013 nr 11 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.00. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Maris Siilmann. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija Raun. 
Puudusid: Jekaterina Kantijevskaja. 
Külalised: Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Aire-Piret Pärn. 
 
PÄEVAKORD: 
1. EKL-KKK taotlused.  
2. Eesti Grifoonide TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
3. Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi taotlus EKL kasvatajakoolituse algkoolituse 

korraldamiseks. 
4. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
7. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 
8. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
9. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
1. EKL-KKK taotlused.  
 
1. 1. 6-kuulise võistluskeelu taotlemine saksa lambakoerale EST-03919/09. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kehtestada saksa lambakoerale EST-03918/09 

6-kuuline võistluskeeld kõikidel koeraspordialadel alates EKL juhatuse otsuse 
kuupäevast. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
1.2. Taotlus agility ajavõtusüsteemi ostmiseks EKL-ile (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 7.1., 

05.09.2013 (protokoll nr 9) kiita heaks firma Asper agility ajavõtusüsteemi 
pakkumine.  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
1.3. MTÜ Otsingukoerte Klubi taotlus IPO-R hindamisloengu lektori transpordi- ja 
majutuskulude kompenseerimiseks summas 294 € ja 50 senti. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida MTÜ Eesti Otsingukoerte 

Klubile IPO-R hindamisloengu lektori transpordi- ja majutuskulud summas 294 € ja 
50 senti (vastavalt esitatud kuludokumentidele). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 



EKL juhatuse protokoll nr 11, 07.11.2013 

 2 

 
1.4.  EKL 2014. aasta võistluste kalenderplaan 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2014. aasta võistluste 
kalenderplaan (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kehtestada saksa lambakoerale EST-03918/09 6-

kuuline võistluskeeld kõikidel koeraspordialadel alates EKL juhatuse otsuse kuupäevast. 
1.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 7.1., 05.09.2013 

(protokoll nr 9) kiita heaks firma Asper agility ajavõtusüsteemi pakkumine. 
1.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida MTÜ Eesti Otsingukoerte Klubile 

IPO-R hindamisloengu lektori transpordi- ja majutuskulud summas 294 € ja 50 senti 
(vastavalt esitatud kuludokumentidele). 

1.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2014. aasta võistluste kalenderplaan 
(lisa 1). 

 
2. Eesti Grifoonide TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Grifoonide TÜ (reg-kood: 80361226; aadress: Järveotsa tee 13-

32, 13520 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada Eesti Grifoonide TÜ (reg-kood: 80361226; aadress: Järveotsa tee 13-32, 

13520 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
3. Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi taotlus EKL kasvatajakoolituse algkoolituse 
korraldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi taotlus EKL kasvatajakoolituse 

algkoolituse korraldamiseks 2014. aasta kevad-talvel. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi taotlus EKL kasvatajakoolituse 

algkoolituse korraldamiseks 2014. aasta kevad-talvel. 
 
4. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

18.04.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS); (ii) 21.06.2015 I, 
II ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside 
Eesti TÜ); (iii) 27.06.2015 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: PKKK); (iv) 
28.06.2015 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: PKKK); (v) 21.08.2015 
inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ); (vi) 22.08.2015 
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retriiverite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kiharakarvaliste Retriiverite TÜ); 
(vii) 05.09.2015 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: PKKK); (viii) 28.11.2015 
kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Tiibeti Mastifite TÜ taotlus ning kinnitada do-khyi (tiibeti mastif) 

erinäituse kuupäevaks 17.05.2014 (varasema 24.05.2014 asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

4.1.1 18.04.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS);  
 21.06.2015 I, II ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja 
Kääbusmolosside Eesti TÜ);  
2.2.1. 27.06.2015 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: PKKK);  
2.2.2. 28.06.2015 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: PKKK);  
2.2.3. 21.08.2015 inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite 

erinäitus, Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ);  
2.2.4. 22.08.2015 retriiverite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kiharakarvaliste 

Retriiverite TÜ);  
2.2.5. 05.09.2015 kõikide tõugude näitus, Tallinn (korraldaja: PKKK);  
2.2.6. 28.11.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS). 

4.2. Rahuldada Eesti Tiibeti Mastifite TÜ taotlus ning kinnitada do-khyi (tiibeti mastif) 
erinäituse kuupäevaks 17.05.2014 (varasema 24.05.2014 asemel). 
 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
5.1. EKL poolt omistatud töötšempioni tiitlite kinnitamise aluste järelkontroll. 
 
Ettepanek: koerale EST-00613/08 ekslikult omistatud EST IPO CH ega koerale EST-

01716/10 ekslikult omistatud EST PJK CH tiitlit mitte tühistada. Otsuse motiveering: 
EKL-i juhatus on seisukohal, et koerale EST-00613/08 ekslikult omistatud tiitel EST 
IPO CH ning koerale EST-01716/10 ekslikult omistatud tiitel EST PJK CH tuleb jätta 
kehtima sõltumata asjaolust, et eelnimetatud tiitlid on kinnitatud lähtudes Eesti 
Kennelliidu poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi vanast redaktsioonist. 
Eelnimetatud tiitlite tühistamine võib endaga kaasa tuua kuluka ning pikaajalise 
kohtuvaidluse. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
 
5.2. EKL Büroo töötajate ametijuhendid. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad EKL büroo ametijuhendid: dokumendihaldur (lisa 2), 

klienditeenindaja (lisa 3), näituste sekretär (lisa 4), sekretär (lisa 5). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
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5.1. Koerale EST-00613/08 ekslikult omistatud EST IPO CH ega koerale EST-01716/10 
ekslikult omistatud EST PJK CH tiitlit mitte tühistada. 
Otsuse motiveering: EKL-i juhatus on seisukohal, et koerale EST-00613/08 ekslikult 
omistatud tiitel EST IPO CH ning koerale EST-01716/10 ekslikult omistatud tiitel EST 
PJK CH tuleb jätta kehtima sõltumata asjaolust, et eelnimetatud tiitlid on kinnitatud 
lähtudes Eesti Kennelliidu poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi vanast 
redaktsioonist. Eelnimetatud tiitlite tühistamine võib endaga kaasa tuua kuluka ning 
pikaajalise kohtuvaidluse. 

5.2. Kinnitada alljärgnevad EKL büroo ametijuhendid: dokumendihaldur (lisa 2), 
klienditeenindaja (lisa 3), näituste sekretär (lisa 4), sekretär (lisa 5). 

 
6. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
Marko Lepasaar andis ülevaate Jõulushow ja Gala Show ettevalmistustest. „Eesti Võitja 
2014“ näituse registreerimine avatakse detsembri alguses. 
 
Ettepanek: EKL liikmesorganisatsiooni poolt tema korraldatud näitustel vastu võetud EKL 

poolt vormistavate tšempionitiitlite tasu arveldus toimub ülekandega vastavalt EKL 
hinnakirjale. Dokumendid vastu võtnud liikmesorganisatsioon saab 
vormistuskuludena 10% kogusummast (v.a. juhul, kui dokumentide vastuvõtmisel 
küsitakse koera omanikult teenustasu). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. EKL liikmesorganisatsiooni poolt tema korraldatud näitustel vastu võetud EKL poolt 

vormistavate tšempionitiitlite tasu arveldus toimub ülekandega vastavalt EKL 
hinnakirjale. Dokumendid vastu võtnud liikmesorganisatsioon saab vormistuskuludena 
10% kogusummast (v.a. juhul, kui dokumentide vastuvõtmisel küsitakse koera omanikult 
teenustasu). 

 
7. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
7.1. Lõuna-Eesti Koertekeskuse poolt kevadel 2013 korraldatud kasvataja algkoolitus. 
 
Ettepanek: kompenseerida Lõuna-Eesti Koertekeskuse poolt veebruar-aprill 2013 korraldatud 

kasvataja algkoolitusega seotud kulud arve alusel kogusummas kuni 1 261  EUR. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
7.2. EKL infoboks Riias (Läti) toimuval rahvusvahelisel näitusel “Balti Võitja 2013” (09.-
10.11.2013). 
 
Ettepanek: lähetada Riias (Läti) toimuva rahvusvahelise näituse “Balti Võitja 2013” Eesti 

Kennelliidu infoboksi tööle Kalvo Kriisk ja Viljar Krohv. Kompenseerida sõidu- ja 
majutuskulud ning päevarahad originaalkuludokumentide alusel (08.-10.11.2013). 

Hääletamine: poolt – 4 
  vastu – 0 
  erapooletu – 2 
 
7.3. FCI ringkiri 4/2012 (tõugude ja tõuvariatsioonide ristamine). 
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Ettepanek: avaldada FCI ringkirjas 4/2012 toodud tõugude täisnimekiri EKL kodulehel. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
7.4. Moodustada komisjon näitusetoimkonna esimehe valimiseks. 
 
Ettepanek: moodustada komisjon  EKL näitusetoimkonna esimehe valimiseks koosseisus 

Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Astrid Lundava, Raija Raun.  
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
7.5. Kennelnime taotlemise kord. 
 
Ettepanek: alates 01.01.2015 on kennelnime taotlemise eelduseks EKL kasvatajakoolituse 

algkoolituse läbimine. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Kompenseerida Lõuna-Eesti Koertekeskuse poolt veebruar-aprill 2013 korraldatud 

kasvataja algkoolitusega seotud kulud arve alusel kogusummas kuni 1 261  EUR. 
7.2. Lähetada Riias (Läti) toimuva rahvusvahelise näituse “Balti Võitja 2013” Eesti 

Kennelliidu infoboksi tööle Kalvo Kriisk ja Viljar Krohv. Kompenseerida sõidu- ja 
majutuskulud ning päevarahad originaalkuludokumentide alusel (08.-10.11.2013). 

7.3.  Avaldada FCI ringkirjas 4/2012 toodud tõugude täisnimekiri EKL kodulehel. 
7.4. Moodustada komisjon  EKL näitusetoimkonna esimehe valimiseks koosseisus Kalvo 

Kriisk, Viljar Krohv, Astrid Lundava, Raija Raun. 
7.5. Alates 01.01.2015 on kennelnime taotlemise eelduseks EKL kasvatajakoolituse 

algkoolituse läbimine. 
 
8. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
8.1. Vladimir Tüvi kaebus. 
 
Ettepanek: teavitada avaldajat, et ostusumma osalist tagastamist saab nõuda vaid koera ostja 

ning et rahaliste vaidluste lahendamine ei kuulu EKL pädevusse. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei hääleta – 1  
 
8.2. Alaska Malamuutide Liidu päring kennelis Mutimuudid 23.01.2012 sündinud alaska 
malamuutide pesakonna DNA-põlvnemisuuringute kohta.  
 
Ettepanek: saata kasvatajale päring, kas kennelis Mutimuudid 23.01.2012 sündinud alaska 

malamuutide pesakond on DNA-põlvnemisuuringud läbinud. Teavitada kasvatajat, et 
kui hiljemalt 01.12.2013 ei ole DNA-põlvnemisuuringuid tehtud ning info selle kohta 
EKL büroole edastatud, võib EKL juhatus kaaluda kõnealuse pesakonna EKL 
tõuraamatust eemaldamist.  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
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  erapooletu – 0 
 
8.3. Sirje Veimanni avaldus seoses 03.10.2013 sündinud kaukaasia lambakoerte pesakonnaga.  
 
Ettepanek: paluda 30.08.2013 sündinud kaukaasia lambakoerte pesakonna ema EST-

03534/09 valdaja kommentaare EKL juhatusele antud pesakonna kohta laekunud 
avalduse osas. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 
8.4. Kennelis Mambo Show 11.01.2013 sündinud chihuahua pesakond.  
 
Ettepanek: teavitada kennelis Mambo Show 11.01.2013 sündinud chihuahuade pesakonna 

kasvatajat, et järelkontrollis on selgunud pesakonna mittevastavus EKL 
tõuraamatumäärusele. Mitte kohaldada kõrgendatud registreerimistasu, kuid kanda 
registris kasvataja isikukaardile tõuraamatumääruse rikkumine. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Teavitada avaldajat, et ostusumma osalist tagastamist saab nõuda vaid koera ostja ning et 

rahaliste vaidluste lahendamine ei kuulu EKL pädevusse. 
8.2. Saata kenneli Mutimuudid kasvatajale päring, kas 23.01.2012 sündinud alaska 

malamuutide pesakond on DNA-põlvnemisuuringud läbinud. Teavitada kasvatajat, et kui 
hiljemalt 01.12.2013 ei ole DNA-põlvnemisuuringuid tehtud ning info selle kohta EKL 
büroole edastatud, võib EKL juhatus kaaluda kõnealuse pesakonna EKL tõuraamatust 
eemaldamist.  

8.3. Paluda 30.08.2013 sündinud kaukaasia lambakoerte pesakonna ema EST-03534/09 
valdaja kommentaare EKL juhatusele antud pesakonna kohta laekunud avalduse osas. 

8.4. Teavitada kennelis Mambo Show 11.01.2013 sündinud chihuahuade pesakonna 
kasvatajat, et järelkontrollis on selgunud pesakonna mittevastavus EKL 
tõuraamatumäärusele. Mitte kohaldada kõrgendatud registreerimistasu, kuid kanda 
registris kasvataja isikukaardile tõuraamatumääruse rikkumine. 

 
9. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike hindamispädevused: (i) Helin Kasuk-

Tenson – austraalia lambakoer (342), kelpie (293), pikardia lambakoer (176), 
portugali lambakoer (93), austraalia terjer (8), bedlingtoni terjer (9), borderterjer 
(10), brasiilia terjer (341), cairni terjer (4), dandie dinmont`i terjer (168), iiri 
pehmekarvaline nisuterjer (40), jaapani terjer (259), lakelandi terjer (70), 
manchesteri terjer (71), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), parson russelli 
terjer (339), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246); ida-siberi laika (305), lapi 
porokoer (284), must norra põdrakoer (268), norbotteni spits (276), rootsi lapikoer 
(135),  soome lapikoer (189), soome püstkõrv (49), saarmakoer (294), baieri verekoer 
(217), bretooni liivakarva basset (36), bretooni liivakarva grifoon (66), gascogne`i 
sinine basset (35), gascogne`i suur sinine hagijas (22), hannoveri verekoer (213), 
normandia arteesia basset (34),  soome hagijas (51), vendeen`i keskmine grifoon (19), 
vendee`ni suur basset grifoon (33), vendeen`i suur grifoon (282), vendeen`i väike 
basset grifoon (67), verekoer (84), ariege`i linnukoer (177), bretooni spanjel (95), 
drenthe`i linnukoer (224),  iiri puna-valge setter (330), inglise pointer (1), pikardie 
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spanjel (108), pikardie sinine spanjel (106), pont-audemeri spanjel (114), prantsuse 
karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse spanjel (175), lhasa apso (227), 
lõvikoerake (233); (ii) Helle Viitkar – lhasa apso (227); lõvikoerake (233); (iii) Astrid 
Lundava – VIII rühma rühmakohtunik; (iv) Inga Siil – VIII rühma rühmakohtunik. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati:  
9.1. Kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike hindamispädevused:  

9.1.1. Helin Kasuk-Tenson – austraalia lambakoer (342), kelpie (293), pikardia lambakoer 
(176), portugali lambakoer (93), austraalia terjer (8), bedlingtoni terjer (9), 
borderterjer (10), brasiilia terjer (341), cairni terjer (4), dandie dinmont`i terjer (168), 
iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), jaapani terjer (259), lakelandi terjer (70), 
manchesteri terjer (71), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), parson russelli terjer 
(339), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246); ida-siberi laika (305), lapi porokoer 
(284), must norra põdrakoer (268), norbotteni spits (276), rootsi lapikoer (135),  
soome lapikoer (189), soome püstkõrv (49), saarmakoer (294), baieri verekoer (217), 
bretooni liivakarva basset (36), bretooni liivakarva grifoon (66), gascogne`i sinine 
basset (35), gascogne`i suur sinine hagijas (22), hannoveri verekoer (213), normandia 
arteesia basset (34),  soome hagijas (51), vendeen`i keskmine grifoon (19), vendee`ni 
suur basset grifoon (33), vendeen`i suur grifoon (282), vendeen`i väike basset grifoon 
(67), verekoer (84), ariege`i linnukoer (177), bretooni spanjel (95), drenthe`i linnukoer 
(224),  iiri puna-valge setter (330), inglise pointer (1), pikardie spanjel (108), pikardie 
sinine spanjel (106), pont-audemeri spanjel (114), prantsuse karmikarvaline linnukoer 
(107), prantsuse spanjel (175), lhasa apso (227), lõvikoerake (233);  

9.1.2. Helle Viitkar – lhasa apso (227); lõvikoerake (233);  
9.1.3. Astrid Lundava – VIII rühma rühmakohtunik;  

9.1.4. Inga Siil – VIII rühma rühmakohtunik. 
 
 
 
 
Astrid Lundava      Maris Siilmann 
Juhataja       Protokollija 
 


