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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 
Tallinn          05.12.2013 nr 12 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.00. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija 

Raun, Maris Siilmann. 
Külalised: Tatiana Karaulova, Vicky Korju (Eesti Jäljekoerte Klubi), Natalja Potaptšuk, Aire-

Piret Pärn, Margit Raudsepp (Pärnu PKK), Vasilina Savinova. 
 
PÄEVAKORD: 
1. Natalja Potaptšuki avaldus. 
2. Eesti Jäljekoerte Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine: 
7. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
8. EKL-KKK taotlus paranduste tegemiseks SK uute eeskirjadega seotud üleminekutes uute 

eeskirjade järgsetesse võistlusklassidesse. 
9. Tatjana Karaulova avaldus. 
10. Pärnu PKK taotlus tiitli „Pärnu Võitja“ statuudi kinnitamiseks. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
12. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 

1. Natalja Potaptšuki avaldus. 

 
Ettepanek: rahuldada avaldus ning registreerida kennelis Hunter Dy 15.09.2013 sündinud vene 

spanjeli pesakond (isa: EST-03796/U12, ema: EST-03553/U05) vene spanjeli pesakond 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge 
EKL tõuaamatumääruse rikkumise kohta. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada avaldus ning registreerida kennelis Hunter Dy 15.09.2013 sündinud vene spanjeli 

pesakond (isa: EST-03796/U12, ema: EST-03553/U05) vene spanjeli pesakond lähtuvalt EKL 
teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL tõuaamatumääruse 
rikkumise kohta. 

 

2. Eesti Jäljekoerte Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 

 
Ettepanek: edastada Eesti Jäljekoerte Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks Eesti Jahikoerte TÜ-

le, kuna põhikirjaliselt  on tegemist Eesti Jahikoerte TÜ  bilansis oleva organisatsiooniga. 



EKL juhatuse protokoll nr 12, 05.12.2013 

 2

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Edastada Eesti Jäljekoerte Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks Eesti Jahikoerte TÜ-le, 

kuna põhikirjaliselt  on tegemist Eesti Jahikoerte TÜ  bilansis oleva organisatsiooniga. 
 

3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) EKL näitusetoimkonna ettepanek EKL kalenderplaani kantud üritustel osalemise keelu 
kehtestamiseks. 
 
Ettepanek: kehtestada Evgenia Eremenkole (Peterburg, Venemaa) tähtajatu keeld EKL 

kalenderplaani kantud üritustel osalemiseks, kuniks antud isik on täitnud EKL ees oma 
rahalised kohustused. Teavitada otsust FCI-d ning RKF-i. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL 2013. aasta juuniorhändlerite MV vahetustõug. 
 
Ettepanek: kinnitada Eesti juuniorhändlerite 2013. aasta meistrivõistluste vahetustõuks 

dalmaatsia koer. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL 2013. aasta juuniorhändlerite MV auhind. 
 
Ettepanek: saata Eesti juuniorhändlerite 2013. aasta meister Eesti esindajana rahvusvahelise 

näituse „Maailmavõitja 2014“ raames  08.-10.08.2014 Helsingis (Soome) toimuvale 
juuniorhändlerite võistlusele. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) Ringikorraldajate töötasud EKL poolt korraldatavatel näitustel. 
 
Ettepanek: alates 01.01.2014 on EKL näitusetoimkonna poolt korraldatavatel näitustel 

ringikorraldaja netotöötasu 35 EUR/päev. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Kehtestada Evgenia Eremenkole (Peterburg, Venemaa) tähtajatu keeld EKL kalenderplaani 

kantud üritustel osalemiseks, kuniks antud isik on täitnud EKL ees oma rahalised kohustused. 
Teavitada otsust FCI-d ning RKF-i. 
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3.2. Kinnitada Eesti juuniorhändlerite 2013. aasta meistrivõistluste vahetustõuks dalmaatsia koer. 
3.3. Saata Eesti juuniorhändlerite 2013. aasta meister Eesti esindajana rahvusvahelise näituse 

„Maailmavõitja 2014“ raames  08.-10.08.2014 Helsingis (Soome) toimuvale juuniorhändlerite 
võistlusele. 

3.4. Alates 01.01.2014 on EKL näitusetoimkonna poolt korraldatavatel näitustel ringikorraldaja 
netotöötasu 35 EUR/päev. 

 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 
(i) FCI näituste komisjoni koosolek Pariisis (Prantsusmaa) 01.-02.02.2014. 
 
Ettepanek: rahuldada Marko Lepasaare taotlus ning kompenseerida 01.-02.02.2014 Pariisis 

(Prantsusmaa) FCI näituste komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja 
majutuskulud ning päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja originaal-
kuludokumentide alusel peale lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL näitusetoimkonna esimehe konkurss. 
 
Laekusid kolme kandidaadi taotlused (Mihhail Knut, Marko Lepasaar, Tõnis Türk), mis kõik 
vastasid nõuetele. Vestlused peeti kõigi kolme kandidaadiga (komisjon: Kalvo Kriisk, Viljar 
Krohv, Astrid Lundava, Raija Raun). Vestluste alusel tunnistati sobivaimaks näitusetoimkonna 
esimehe kandidaadiks Marko Lepasaar. 
 
Ettepanek: kinnitada ajavahemikuks 2015-2018 EKL näitusetoimkonna esimeheks Marko 

Lepasaar. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-KKK taotlus FCI 2014. aasta IPO-FH MM-i Eesti meeskonna ja kapteni kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2014. aasta IPO-FH MM-i meeskond 

alljärgnevad koosseisus: Merike Kungla koeraga EST-01721/10, Aarne Väli EST-
04024/09, kapten Aivo Oblikas. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) EKL-KKK taotlus 10.11.2013 toimunud SK koolitajate pädevuseksamiga seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 10.11.2013 toimunud SK koolitajate 

pädevuseksamiga seotud kulud originaalkuludokumentide ja arve alusel kogusummas kuni 
105,45 EUR. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
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  erapooletu – 0 
 
(v) EKL-VKK taotlus 02.-03.11.2013 ja 04.12.2013 toimunud välimikukohtunike 
pädevuseksamite korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 02.-03.11.2013 ja 04.12.2013 

toimunud välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Kalvo 
Kriisk – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 35 EUR (1 päev); (iii) Maret Kärdi – 35 
EUR (1 päev); (iv) Reet Lint – 146 EUR (2 päeva ja sõidukompensatsioon 380 km); (v) 
Astrid Lundava – 35 EUR (1 päev); (vi) Iren Naarits – 35 EUR (1 päev); (vii) Anne Sume 
– 146 EUR (2 päeva ja sõidukompensatsioon 380 km). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vi) Tõustandardite tõlkimine. 
 
Ettepanek: kinnitada saksa lambakoera (166) tõustandardi tõlge. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: paluda EKL-VKK seisukohta, millisena nad näeksid uute standardite tõlkimist, juba 

tõlgitud standarditesse muudatuste sisseviimist ning tellitud tõlgete ülevaatamist. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) EKL infoboks 13.-15.12.2013 Helsingis (Soome) toimuvatel rahvusvahelistel näitustel. 
 
Ettepanek: lähetada 13.-15.12.2013 Helsingis (Soome) toimuvatele rahvusvahelistele näitustele 

EKL infoboksi tööle Lea Aljas, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Astrid Lundava, 
Alar Müürisepp, Raija Raun. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad 
originaalkuludokumentide alusel. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: registreerida infoboksis koeri rahvusvahelisele näitusele „Tallinna Võitja 2014“ 

esimese hinnaga. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(viii) EKL-RKK taotlus 23.-24.11.2013 toimunud ringikorraldajate põhikursusega seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kompenseerida 23.-24.11.2013 korraldatud 

ringikorraldajate põhikoolituse lektori sõidu- ja päevarahad kogusummas 144 EUR.  
Hääletamine: poolt – 7 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ix) EKL büroo juhi konkurss. 
 
Laekus 99 kandideerimisavaldust. Peale CV-dega tutvumist ning vestlusi kandidaatidega 
tunnistati sobivaimaks EKL büroo juhi kandidaadiks Margit Kattai. 
 
Ettepanek: sõlmida EKL büroo juhataja tööleping Margit Kattaiga (alates 01.02.2014). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(x) Ajavahemikus 03.10.-05.12.2013 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 03.10.-05.12.2013 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(xi) EKL juhatuse esimehe teated. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate alljärgnevatest teemadest: 

- 21.12.2013 Tallinnas Saku Suurhallis toimuva Jõulushow BIS-ringi kujunduselementide 
jaoks on võetud hinnapakkumine firmalt ShiShi (erinevas suuruses kunstkuused); 

- EKL kodulehele tuleks lisada meeldetuletus kasvatajatele, et kõik kutsikad peavad 
registreerimiseni viibima Eesti Vabariigi territooriumil kasvataja valduses ning kutsikad 
tuleb loovutada koos registreerimistunnistusega.  

 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Marko Lepasaare taotlus ning kompenseerida 01.-02.02.2014 Pariisis 

(Prantsusmaa) FCI näituste komisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud 
ning päevarahad. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel peale 
lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

4.2. Kinnitada ajavahemikuks 2015-2018 EKL näitusetoimkonna esimeheks Marko Lepasaar. 
4.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2014. aasta IPO-FH MM-i meeskond 

alljärgnevad koosseisus: Merike Kungla koeraga EST-01721/10, Aarne Väli EST-04024/09, 
kapten Aivo Oblikas. 

4.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 10.11.2013 toimunud SK koolitajate 
pädevuseksamiga seotud kulud originaalkuludokumentide ja arve alusel kogusummas kuni 
105,45 EUR. 

4.5. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 02.-03.11.2013 ja 04.12.2013 toimunud 
välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Kalvo Kriisk – 35 EUR 
(1 päev); (ii) Jelena Kruus – 35 EUR (1 päev); (iii) Maret Kärdi – 35 EUR (1 päev); (iv) Reet 
Lint – 146 EUR (2 päeva ja sõidukompensatsioon 380 km); (v) Astrid Lundava – 35 EUR (1 
päev); (vi) Iren Naarits – 35 EUR (1 päev); (vii) Anne Sume – 146 EUR (2 päeva ja 
sõidukompensatsioon 380 km). 

4.6. Kinnitada saksa lambakoera (166) tõustandardi tõlge. 
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4.7. Paluda EKL-VKK seisukohta, millisena nad näeksid uute standardite tõlkimist, juba tõlgitud 
standarditesse muudatuste sisseviimist ning tellitud tõlgete ülevaatamist. 

4.8. Lähetada 13.-15.12.2013 Helsingis (Soome) toimuvatele rahvusvahelistele näitustele EKL 
infoboksi tööle Lea Aljas, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Astrid Lundava, Alar 
Müürisepp, Raija Raun. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad 
originaalkuludokumentide alusel. 

4.9. Registreerida infoboksis koeri rahvusvahelisele näitusele „Tallinna Võitja 2014“ esimese 
hinnaga. 

4.10. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kompenseerida 23.-24.11.2013 korraldatud 
ringikorraldajate põhikoolituse lektori sõidu- ja päevarahad kogusummas 144 EUR. 

4.11. Sõlmida EKL büroo juhataja tööleping Margit Kattaiga (alates 01.02.2014). 
4.12. Rahuldada ajavahemikus 03.10.-05.12.2013 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 

 
(i) EKL büroo lahtiolekuajad aastavahetusel. 
 
Seoses Jõulushow ja Gala Show korraldamisega peaks olema EKL büroo suletud 23. detsembril. 
Pühadevälised kuupäevad, mil EKL büroo võiks klientidele avatud olla on 27.12.2013, 30.-
31.12.2013 ning 02.-03.01.2014. Neist kuupäevadest kaks on reedesed päevad, mil büroo on 
klienditeeninduseks suletud. Peaaegu kõigil EKL büroo töötajatel on 2012. aastast saada 
puhkusepäevi, mis aeguvad jaanuariga 2014. Sellest tulenevalt võiks lubada EKL büroo 
kollektiivpuhkusele ajavahemikuks 23.12.2013-05.01.2014. 
 
Ettepanek: lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele ajavahemikuks 23.12.2013-05.01.2014. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL büroo töötajate jõulutoetus. 
 
Ettepanek: määrata kõigile EKL büroo töötajatele jõulutoetus pooleteise kuupalga ulatuses.  
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL paberkandjal registreerimistunnistustele kantavad tiitlid. 
 
Ettepanek: kanda EKL paberkandjal registreerimistunnistusele välimikutiitlitest edaspidi ainult 

alljärgnevad (täis-, juunior- ja veteran)tiitlid: (i) riigi võitjatiitel, (ii) riigi tšempionitiitel, 
(iii) FCI sektsioonide võitjatiitlid, (iv) BALT W tiitel, (v) NORD W, (vi) EKL poolt 
korraldatavate näituste ametlikud tiitlid, (vii) C.I.E, C.I.B. 

 
 Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) Olga Gorbatšjova taotlus pesakonna registreerimistähtaja pikendamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Olga Gorbatšjova taotlus ning pikendada kennelis Estet Classic 17.08.2013 
sündinud inglise hurda pesakonna (isa: AG04460003, ema: EST-02148/09) esimese 
hinnaga registreerimise aega kuni 01.02.2014. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) Margus Kase taotlus pesakonna registreerimistähtaja pikendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Margus Kase taotlus ning pikendada kennelis Rajaleidja 21.09.2013 

21.09.2013 sündinud lääne-siberi laika pesakonna (isa: EST-03846/09, ema: EST-
02446/E13) esimese hinnaga registreerimise aega kuni 01.02.2014. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Lubada EKL büroo kollektiivpuhkusele ajavahemikuks 23.12.2013-05.01.2014. 
5.2. Määrata kõigile EKL büroo töötajatele jõulutoetus pooleteise kuupalga ulatuses. 
5.3. kanda EKL paberkandjal registreerimistunnistusele välimikutiitlitest edaspidi ainult 

alljärgnevad (täis-, juunior- ja veteran)tiitlid: (i) riigi võitjatiitel, (ii) riigi tšempionitiitel, (iii) 
FCI sektsioonide võitjatiitlid, (iv) BALT W tiitel, (v) NORD W, (vi) EKL poolt korraldatavate 
näituste ametlikud tiitlid, (vii) C.I.E, C.I.B. 

5.4. Rahuldada Olga Gorbatšjova taotlus ning pikendada kennelis Estet Classic 17.08.2013 
sündinud inglise hurda pesakonna (isa: AG04460003, ema: EST-02148/09) esimese hinnaga 
registreerimise aega kuni 01.02.2014. 

5.5. Rahuldada Margus Kase taotlus ning pikendada kennelis Rajaleidja 21.09.2013 21.09.2013 
sündinud lääne-siberi laika pesakonna (isa: EST-03846/09, ema: EST-02446/E13) esimese 
hinnaga registreerimise aega kuni 01.02.2014. 

 
6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 
(i) EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks 

Evelyn Eelma, Aili Kivinurm, Kadri Ann Prass, Kristiine Uspenski. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus atesteeritud koolitajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL atesteeritud SK koolitajateks Eliko Melb ja Helena Trus. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 
hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – alaska malamuut (243), foksterjer karmikarvaline 
(169), siberi husky (270), šoti terjer (73); (ii) Helin Kasuk-Tenson – iiri glen of imaali 
terjer (302), pesukarukoer (300), rodeesia ridgeback (146), saksa ohtekarvaline linnukoer 
(232); taani-rootsi õuekoer (356); tiibeti terjer (209); (iii) Anne Klaas – taani-rootsi 
õuekoer (356); (iv) Dina Korna – austraalia alambakoer (342),  berni alpi karjakoer (45), 
Ciobanese Romanesc de Bucovina (357), kuldne retriiver (111), labradori retriiver (122); 
(v) Kalvo Kriisk – cavalier king charles spanjel (136); saksa ohtekarvaline linnukoer 
(232); (vi) Jelena Kruus – akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), lapi 
porokoer (284),  lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu karvutu 
koer, keskmine (310),   peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), soome 
lapikoer (189),  vaaraokoer (248), taani-rootsi õuekoer (356), tai bangkaew koer (358), 
taiwani koer (348); (vii) Maret Kärdi – foksterjer, siledakarvaline (12), iiri terjer (139), 
welshi terjer (78); (viii) Marko Lepasaar –akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer 
(289), kääbusbullterjer (359),  lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), peruu karvutu 
koer, suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   peruu karvutu koer, väike (310), 
rootsi lapikoer (153), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), taani-rootsi õuekoer (356); 
soome lapikoer (189), tai bangkaew koer (358), taiwani koer (348); (ix) Siret Lepasaar – 
foksterjer, karmikarvaline (169), kääbusbullterjer (359), saksa ohtekarvaline linnukoer 
(232), taani-rootsi õuekoer (356); (x) Reet Lint - taani-rootsi õuekoer (356); (xi) Astrid 
Lundava - akita (255), Ciobanese Romanesc de Bucovina (357), eurasier (291),  islandi 
lambakoer (289), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur 
(310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   peruu karvutu koer, väike (310), rootsi 
lapikoer (153), soome lapikoer (189), vaaraokoer (248), taani-rootsi õuekoer (356), tai 
bangkaew koer (358), taiwani koer (348); (xii) Alar Müürisepp - Ciobanese Romanesc de 
Bucovina (357); (xiii) Iren Naarits – vaaraokoer (248); (xiv) Inga Siil - saksa 
ohtekarvaline linnukoer (232); (xv) Vera Smirnova -  Ciobanese Romanesc de Bucovina 
(357); (xvi) Anne Sume - taani-rootsi õuekoer (356); (vii) Helle Viitkar - praha rotipüüdja 
(000), brüsseli griffon (80). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Maret Kärdi FCI III rühma kohtunikuks. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Maret Kärdi FCI rahvusvaheliseks 

üldkohtunikuks. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Evelyn 

Eelma, Aili Kivinurm, Kadri Ann Prass, Kristiine Uspenski. 
6.2. Kinnitada EKL atesteeritud SK koolitajateks Eliko Melb ja Helena Trus. 
6.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike hindamispädevused:  
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6.3.1. Linda Jürgens – alaska malamuut (243), foksterjer karmikarvaline (169), siberi husky 
(270), šoti terjer (73);  

6.3.2. Helin Kasuk-Tenson – iiri glen of imaali terjer (302), pesukarukoer (300), rodeesia 
ridgeback (146), saksa ohtekarvaline linnukoer (232); taani-rootsi õuekoer (356); tiibeti 
terjer (209);  

6.3.3. Anne Klaas – taani-rootsi õuekoer (356);  
6.3.4. Dina Korna – austraalia alambakoer (342),  berni alpi karjakoer (45), Ciobanese 

Romanesc de Bucovina (357), kuldne retriiver (111), labradori retriiver (122);  
6.3.5. Kalvo Kriisk – cavalier king charles spanjel (136); saksa ohtekarvaline linnukoer (232);  
6.3.6. Jelena Kruus – akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), lapi porokoer (284),  

lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   
peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), soome lapikoer (189),  vaaraokoer 
(248), taani-rootsi õuekoer (356), tai bangkaew koer (358), taiwani koer (348);  

6.3.7. Maret Kärdi – foksterjer, siledakarvaline (12), iiri terjer (139), welshi terjer (78);  
6.3.8. Marko Lepasaar –akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), kääbusbullterjer 

(359),  lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu 
karvutu koer, keskmine (310), peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), saksa 
ohtekarvaline linnukoer (232), taani-rootsi õuekoer (356); soome lapikoer (189), tai 
bangkaew koer (358), taiwani koer (348);  

6.3.9. Siret Lepasaar – foksterjer, karmikarvaline (169), kääbusbullterjer (359), saksa 
ohtekarvaline linnukoer (232), taani-rootsi õuekoer (356);  

6.3.10. Reet Lint - taani-rootsi õuekoer (356);  
6.3.11. Astrid Lundava - akita (255), Ciobanese Romanesc de Bucovina (357), eurasier (291),  

islandi lambakoer (289), lapi porokoer (284), lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, 
suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310), peruu karvutu koer, väike (310), rootsi 
lapikoer (153), soome lapikoer (189), vaaraokoer (248), taani-rootsi õuekoer (356), tai 
bangkaew koer (358), taiwani koer (348);  

6.3.12. Alar Müürisepp - Ciobanese Romanesc de Bucovina (357);  
6.3.13. Iren Naarits – vaaraokoer (248);  
6.3.14. Inga Siil - saksa ohtekarvaline linnukoer (232);  
6.3.15. Vera Smirnova -  Ciobanese Romanesc de Bucovina (357);  
6.3.16. Anne Sume - taani-rootsi õuekoer (356); (vii) Helle Viitkar - praha rotipüüdja (000), 

brüsseli griffon (80). 
6.4. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Maret Kärdi FCI III rühma kohtunikuks. 
6.5. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Maret Kärdi FCI rahvusvaheliseks 

üldkohtunikuks. 
 
7. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 

 
(i) Sirje Veimanni pöördumine. 
 
Ettepanek: teha ettepanek, et kutsika kiibib Annika Anton, kes seejärel edastab EKL kutsikate 

kiibinumbritest teavitamise lehe koos kiibinumbriga  Sirje Veimanile. Sirje Veiman 
registreerib selle alusel 30.08.2013 sündinud kaukaasia lambakoerte pesakonna (ema: 
EST-03534/09). EKL ei sekku rahalistesse- ega omandivaidlustesse. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) Alaska Malamuutide Liidu taotlus (jätkuv käsitlus). 
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Kutsuda kennel Mutimuudi omanikud EKL juhatuse 09.01.2014 toimuvale koosolekule. 
 
Otsustati: 
7.1. Teha ettepanek, et kutsika kiibib Annika Anton, kes seejärel edastab EKL kutsikate 

kiibinumbritest teavitamise lehe koos kiibinumbriga  Sirje Veimanile. Sirje Veiman registreerib 
selle alusel 30.08.2013 sündinud kaukaasia lambakoerte pesakonna (ema: EST-03534/09). 
EKL ei sekku rahalistesse- ega omandivaidlustesse. 

 
8. EKL-KKK taotlus paranduste tegemiseks SK uute eeskirjadega seotud üleminekutes uute 

eeskirjade järgsetesse võistlusklassidesse. 

 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada SK klasside üleminekureeglitesse tehtud 

täiendused (lisa 2). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada SK klasside üleminekureeglitesse tehtud 

täiendused (lisa 2). 
 

9. Tatjana Karaulova avaldus. 

 
Toimus arutelu, kas kolmandate isikute andmeid sisaldava avalduse koopia väljastamine on 
õigustatud ning kas EKL juhatuse sarnastes otsustes peaks (edaspidi) kajastama isikuid nimeliselt 
või tuleks piirduda ainult koerte andmetega. 
 
Ettepanek: taotletud koopiat avaldusest mitte väljastada, kuna see sisaldab kolmandaid isikuid 

puudutavaid andmeid. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: paluda AKI seisukohta EKL juhatuse protokollides isikute nimede avaldamise kohta. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Taotletud koopiat avaldusest mitte väljastada, kuna see sisaldab kolmandaid isikuid 

puudutavaid andmeid. 
9.2. Paluda AKI seisukohta EKL juhatuse protokollides isikute nimede avaldamise kohta. 
 

10. Pärnu PKK taotlus tiitli „Pärnu Võitja“ statuudi kinnitamiseks. 

 
Ettepanek: rahuldada Pärnu PKK taotlus ning kinnitada ametliku tiitlina „Pärnu Võitja – 

aastaarv“ . 
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Hääletamine: poolt – 3 
  vastu – 2 
  erapooletu – 2 
 
Otsustati: 
10.1. Pärnu PKK taotlust tiitli „Pärnu Võitja“ statuudi kinnitamiseks mitte rahuldada. 
 

11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 29.05.2015 

iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja 
Šoti Hirvekoerte TÜ); (ii) 06.06.2015 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Yorkshire’i Terjerite Klubi); (iii) 20.06.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk 
(korraldaja: Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi); (iv) 21.06.2015  V ja X rühma näitus, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
11.1. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

11.1.1. 29.05.2015 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri 
Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ);  

11.1.2. 06.06.2015 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi);  
11.1.3. 20.06.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Lääne-Harju 

Koertekasvatajate Klubi);  
11.1.4. 21.06.2015  V ja X rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti 

Hirvekoerte TÜ). 
 
11. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 

 
(i) EKL-RKK pöördumine seoses 06.-07.07.2013 Pärnus toimunud rahvusvaheliste näitustega. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning saata 05.-06.07.2014 Pärnus toimuvatele 

rahvusvahelistele näitustele kaks vaatlejat: EKL juhatuse poolt ning EKL-RKK poolt. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 (ii) Narvas 30.11.2013 korraldatud näitusel ühest tõust teise üleviimine. 
 
30.11.2013 Narvas toimunud kõikide tõugude näitusel viidi 9-kuune toypuudel üle 
kääbuspuudliks (EKL eeskirja kohaselt toimub puudlite ühest tõuvariatsioonist teise üleviimine 
alates 15. elukuust). Paluda näituse toimkonna ning kõnealuses ringis töötanud personali kirjalik 
selgitus, mille alusel koer ühest tõust teise üle viidi. 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning saata 05.-06.07.2014 Pärnus toimuvatele 

rahvusvahelistele näitustele kaks vaatlejat: EKL juhatuse poolt ning EKL-RKK poolt. 
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Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija  


