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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          12.07.2012 nr 14 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 20.20. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsooo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Sulev 

Puumeister, Maris Siilmann. 
Külalised: Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Mare Meldre (Eesti 

Dobermanniühing), Alar Müürisepp (EKL volinike koosoleku juhataja), 
Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn (Inglise ja Prantsuse Buldogite Eesti TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL Juhatuse 12.07.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL-KKK taotlus EKL katsekohtunike hindamispädevuste muutmiseks.  
2. EKL büroo töö korraldamisest. 
3. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
4. Helle Kärdi teabenõuded (jätkuv käsitlus). 
5. Eesti Dobermanniühingu taotlus dobermannidele EST V CH tiitli kinnitamiseks 

tunnustatud töökatsete nimekirja muutmiseks. 
6. Eesti Dobermanniühingu ettepanek EKL tõuraamatumääruse täiendamiseks. 
7. Eesti Šnautserite Klubi taotlus suuršnautseritele EST V CH tiitli kinnitamiseks 

tunnustatud töökatsete nimekirja muutmiseks 
8. Aire-Piret Pärna ettepanek EKL liikmesorganisatsioonide aastategevuse koondaruande 

muutmiseks. 
9. Eesti Händlerite Klubi ettepanek EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise 

üldeeskirja muutmiseks. 
10. Marika Valge taotlus aretuseriloa andmiseks chihuahua (pk) EST-00979/11 paaritamiseks 

chihuahuaga (lk) EST-01719/11. 
11. Kuldar Salumetsa taotlus aretuseriloa andmiseks chihuahua (lk) EST-01400/10 

paaritamiseks chihuahuaga (pk). 
12. Aljona Janshina avaldus. 
13. Kristiin Keerniku taotlus aretuseriloa andmiseks saksa lambakoera EST-01800/03 

erandkorras paaritamiseks. 
14. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse kuupäeva 

muutmiseks.  
15. EKL 2013. aasta hurtade maastikujooksude kalenderplaan. 
16. Eesti Rottweileriühingu taotlus 09.09.2012 toimuma pidanud rottweilerite erinäituse 

ärajätmiseks. 
17. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
18. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
19. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 
20. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
A. EKL Juhatuse 12.07.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 12.07.2012 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 

Kristiin Keerniku taotlus aretuseriloa andmiseks saksa lambakoera EST-01800/03 
erandkorras paaritamiseks; (ii) Eesti Rottweileriühingu taotlus 09.09.2012 toimuma 
pidanud rottweilerite erinäituse ärajätmiseks.  
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Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 2 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 12.07.2012 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) Kristiin 

Keerniku taotlus aretuseriloa andmiseks saksa lambakoera EST-01800/03 erandkorras 
paaritamiseks; (ii) Eesti Rottweileriühingu taotlus 09.09.2012 toimuma pidanud 
rottweilerite erinäituse ärajätmiseks.  

 
1. EKL-KKK taotlus EKL katsekohtunike hindamispädevuste muutmiseks.  
 
EKL-KKK taotleb katsekohtunike hindamispädevuste nimekirja muutmist seoses uute FCI 
rahvusvahelise teenistuskoerte katsete ja rahvusvahelise jäljekoerte töökatse (IPO) eeskirjade 
kehtima hakkamise ning sellest tulenevalt seniste rahvuslike alade BH, FH1 ja FH2 eeskirjade 
kehtetuks muutmisega. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kustutada katsekohtunike Urve Lageda, Vilve 

Roosioksa, Tatjana Tšernjakova, Aivo Oblikase hindamispädevuste nimekirjast 
koolitusalad FH ja BH ning katsekohtuniku Kaidi Juuriku hindamispädevuste 
nimekirjast koolitusala BH. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 2 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kustutada EKL katsekohtunike Urve Lageda, Vilve 

Roosioksa, Tatjana Tšernjakova, Aivo Oblikase hindamispädevuste nimekirjast 
koolitusalad FH ja BH ning EKL katsekohtuniku Kaidi Juuriku hindamispädevuste 
nimekirjast koolitusala BH. 

 
2. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL büroo juhi konkurss. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate laekunud juhikandidaatide arvust ning konkursi edasisest 
ajakavast (intervjuude ajad kindlaks määratud ja kokku lepitud). 
 
(ii) uue töökoha lisamine EKL büroo struktuuri. 
 
Toimus arutelu EKL näitusesekretäri ametikoha üle (käesoleval hetkel näituse 
ettevalmistamisega seotud tegevus jagatud büroo erinevate töötajate vahel, tulevikus tegeleks 
üks inimene näitusega algusest lõpuni – alates kohtunike kutsumisest, registreerimiste 
kontrollimisest ja sisestamisest ning korralduslubade taotlemisest lõpetades näituse 
peasekretäri tööga). Nenditi, et taoline töökoht on vajalik ning kuna töö nõuab eelteadmisi ja 
–oskusi, tehakse suunatud tööpakkumine. 
Ettepanek: lisada alates 01.09.2012 EKL büroo struktuuri näitusesekretäri ametikoht. 

Töötada välja EKL näitusesekretäri ametijuhend (koordinaator: Astrid Lundava). 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
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  ei osalenud – 2 
 
Otsustati: 
2.1. Lisada alates 01.09.2012 EKL büroo struktuuri näitusesekretäri ametikoht. Töötada välja 

EKL näitusesekretäri ametijuhend (koordinaator: Astrid Lundava). 
 
Koosolekule saabus Jekaterina Kantijevskaja. 
 
3. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks Karoliina Kansi. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
3.1. Kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks Karoliina Kansi. 
 
Koosolekule saabus Jaana Aadamsoo. 
 
4. Helle Kärdi teabenõuded (jätkuv käsitlus). 
 
(i) Helle Kärdi teabenõue seoses EKL juhatuse otsusega nr. 5.2., 03.04.2012 (protokoll nr 9). 
 
Võeti Kristin Keremi selgitused 24.-25.03.2012 toimuma pidanud Moskva lähetusega seoses 
teadmiseks (K. Kerem oli haiguslehel ning kuna toonane juhatuse koosseis oli talle 
21.03.2012 umbusaldust avaldanud, ei pidanud ta end pädevaks EKL-i esindajana 
läbirääkimisi jätkata). 
 
Ettepanek: saata Helle Kärdile järelepärimine, kas 24.-25.03.2012 Moskva (Venemaa) 

lähetuse jaoks oli tehtud reisitõrkekindlustus. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kohustada edaspidi EKL poolt lähetusse saadetavaid inimesi võtma 

reisitõrkekindlustuse. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) Helle Kärdi teabenõue seoses 15.04.2012 Tallinnas korraldatud rahvusvahelisel näitusel 
„Tallinna Võitja 2012“ toimkonna ja hinnanud kohtunike vahel toimunud intsidendiga. 
 
Võeti Janusz Opara poolt saadetud selgitused teadmiseks (lisa 1). Nenditi, et tekkinud 
olukorda oleks saanud kohapeal paremini lahendada, kui oleks suuremat tähelepanu pööratud 
tekkinud kommunikatsiooniprobleemidele (kohtunikule arusaadavas keeles olukorra 
selgitamisele). Eelnevast tulenevalt sedastati, et kohtunikele Janusz ja Krystyna Oparale 
tuleks saata vabanduskiri olukorra kohese EKL poolse pädeva lahendamise ebaõnnestumise 
pärast. 
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Ettepanek: saata kohtunikele Janusz Opara ja Krystyna Opara vabanduskiri (koordinaator: 
Astrid Lundava). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et probleemse olukorra tekitamise süü lasub koerte omanikul 
Jadwiga Konkielil ning eelnevast tulenevalt on põhjendatud talle EKL näituste kalenderplaani 
kantud üritustel osalemise keelu kehtestamine. 
 
Ettepanek: määrata Jadwiga Konkielile aastane EKL kalenderplaani kantud näitustel 

osalemise keeld alates 12.07.2012. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Saata Helle Kärdile järelepärimine, kas 24.-25.03.2012 Moskva (Venemaa) lähetuse 

jaoks oli tehtud reisitõrkekindlustus. 
4.2. Kohustada edaspidi EKL poolt lähetusse saadetavaid inimesi võtma reisitõrkekindlustuse. 
4.3. Saata kohtunikele Janusz Opara ja Krystyna Opara vabanduskiri (koordinaator: Astrid 

Lundava). 
4.4. Määrata Jadwiga Konkielile aastane EKL kalenderplaani kantud näitustel osalemise keeld 

alates 12.07.2012. 
 
5. Eesti Dobermanniühingu taotlus dobermannidele EST V CH tiitli kinnitamiseks 
tunnustatud töökatsete nimekirja muutmiseks. 
 
Ettepanek: lisada dobermannidele EST V CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete 

nimekirja ZTP. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. Paluda Eesti 
Dobermanniühingul esitada täpne nimekiri, milliseid FCI teenistuskoerte katseid 
soovitatakse EST V CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja lisada. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Lisada dobermannidele EST V CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja 

ZTP.  
6.1.1. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule.  

5.2. Paluda Eesti Dobermanniühingul esitada täpne nimekiri, milliseid FCI teenistuskoerte 
katseid soovitatakse EST V CH tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirja 
lisada. 

 
6. Eesti Dobermanniühingu ettepanek EKL tõuraamatumääruse täiendamiseks. 
 
Ettepanek: edastada Eesti Dobermanniühingu ettepanek EKL uue tõuraamatumääruse 

väljatöötamise töörühmale. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 



EKL juhatuse protokoll nr 14, 12.07.2012 

 5 

Otsustati: 
6.1. Edastada Eesti Dobermanniühingu ettepanek EKL uue tõuraamatumääruse väljatöötamise 

töörühmale. 
 
7. Eesti Šnautserite Klubi taotlus suuršnautseritele EST V CH tiitli kinnitamiseks 
tunnustatud töökatsete nimekirja muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlus ning lisada  suuršnautseritele EST V CH 

tiitli kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirjas kuulekuskoolitus 1. aste hindele 
„hea“. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada Eesti Šnautserite Klubi taotlus ning lisada  suuršnautseritele EST V CH tiitli 

kinnitamiseks tunnustatud töökatsete nimekirjas kuulekuskoolitus 1. aste hindele „hea“. 
Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule.  

 
8. Aire-Piret Pärna ettepanek EKL liikmesorganisatsioonide aastategevuse 
koondaruande muutmiseks. 
 
Ettepanek: töötada välja uus EKL liikmesorganisatsioonide koondaruande blankett 

(koordinaator: Aire-Piret Pärn). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Töötada välja uus EKL liikmesorganisatsioonide koondaruande blankett (koordinaator: 

Aire-Piret Pärn). 
 
9. Eesti Händlerite Klubi ettepanek EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise 
üldeeskirja muutmiseks. 
 
Nenditi, et Eesti Händlerite Klubi ettepanek Eesti Juuniorhändlerite MV-le kvalifitseeruvate 
osalejate piirarvu kaotamiseks on põhjendatud, kuna osalemisõigus ei sõltu vastava 
juuniorhändleri vanemate „rahakoti paksusest“ (osalemine võimalikult paljudel näitustel). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Händlerite Klubi ettepanek ning muuta EKL juuniorhändlerite 

võistluste korraldamise üldeeskirja p 7.2. peale mida kõlab punkt 
alljärgnevalt:“Õiguse osaleda Eesti Meistrivõistlustel saavad kalendriaasta jooksul 
EKL ametlikku näituste kalenderplaani kantud rahvusvahelistelt ja rahvuslikelt 
näitustelt vähemalt 15 punkti kogunud juuniorhändlerid. Punkte arvestatakse 
vanuserühmas saavutatud I-IV koha eest pöördvõrdeliselt kohaga (I koht 4 p, II koht 3 
p jne).“ Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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9.1. Rahuldada Eesti Händlerite Klubi ettepanek ning muuta EKL juuniorhändlerite võistluste 
korraldamise üldeeskirja p 7.2. peale mida kõlab punkt alljärgnevalt:“Õiguse osaleda 
Eesti Meistrivõistlustel saavad kalendriaasta jooksul EKL ametlikku näituste 
kalenderplaani kantud rahvusvahelistelt ja rahvuslikelt näitustelt vähemalt 15 punkti 
kogunud juuniorhändlerid. Punkte arvestatakse vanuserühmas saavutatud I-IV koha eest 
pöördvõrdeliselt kohaga (I koht 4 p, II koht 3 p jne).“  

9.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
10. Marika Valge taotlus aretuseriloa andmiseks chihuahua (pk) EST-00979/11 
paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-01719/11. 
 
Olemas EKL aretustoimkonna ning Eesti Chihuahua Klubi toetavad seisukohad. 
 
Ettepanek: rahuldada Marika Valge taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) EST-

00979/11 paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-01719/11. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Marika Valge taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) EST-00979/11 

paaritamiseks chihuahuaga (lk) EST-01719/11. 
 
11. Kuldar Salumetsa taotlus aretuseriloa andmiseks chihuahua (lk) EST-01400/10 
paaritamiseks chihuahuaga (pk). 
 
Olemas EKL aretustoimkonna ning Eesti Chihuahua Klubi toetavad seisukohad. 
 
Ettepanek: rahuldada Kuldar Salumetsa taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (lk) EST-

01400/10 paaritamiseks chihuahuaga (pk). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Kuldar Salumetsa taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (lk) EST-

01400/10 paaritamiseks chihuahuaga (pk). 
 
12. Aljona Janshina avaldus. 
 
Toimus arutelu Aljona Janshina avalduse üle (HD/ED uuringu protesti lahendamine võttis 
erakordselt kaua aega). Nenditi, et viivitus tulenes eelkõige erinevate riikide usaldusarstide 
vahel tekkinud kommunikatsiooniprobleemidega. 
Ettepanek: tagastada avaldajale puusa- ja küünarliigeste düsplaasia astme määramise 

röntgenfilmide hindamise tasu (EKL teenuste hinnakirja kood 1033) ning puusa- ja 
küünarliigeste röntgenfilmide hindamise protesti kautsjon (EKL teenuste hinnakirja 
kood 1035). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 



EKL juhatuse protokoll nr 14, 12.07.2012 

 7 

Otsustati: 
12.1. Tagastada avaldajale puusa- ja küünarliigeste düsplaasia astme määramise 

röntgenfilmide hindamise tasu (EKL teenuste hinnakirja kood 1033) ning puusa- ja 
küünarliigeste röntgenfilmide hindamise protesti kautsjon (EKL teenuste hinnakirja kood 
1035). 

 
13. Kristiin Keerniku taotlus aretuseriloa andmiseks saksa lambakoera EST-01800/03 
erandkorras paaritamiseks. 
 
Olemas Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu toetav seisukoht. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et olukorras, kus antud emasel on juba elu jooksul olnud kolm 
pesakonda (kokku 23 kutsikaga) ei ole juba 9-aastase emase koera paaritamine põhjendatud. 
 
Ettepanek: rahuldada Kristiin Keerniku taotlus aretuseriloa andmiseks saksa lambakoera 

EST-01800/03 erandkorras paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 7 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Mitte rahuldada Kristiin Keerniku taotlust aretuseriloa andmiseks saksa lambakoera 

EST-01800/03 erandkorras paaritamiseks. 
 
14. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse kuupäeva 
muutmiseks.  
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning kinnitada saksa 

lambakoerte erinäituse uueks kuupäevaks 02.-04.08.2013 (varasema 24.-25.08.2013 
asemel). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning kinnitada saksa lambakoerte 

erinäituse uueks kuupäevaks 02.-04.08.2013 (varasema 24.-25.08.2013 asemel). 
 
15. EKL 2013. aasta hurtade maastikujooksude kalenderplaan. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada EKL 2013. aasta hurtade 

maastikujooksuvõistluste kalenderplaan. Edastada rahvusvaheliste 
maastikujooksuvõistluste kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
15.1. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada EKL 2013. aasta hurtade 

maastikujooksuvõistluste kalenderplaan.  
15.2. Edastada rahvusvaheliste maastikujooksuvõistluste kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 
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16. Eesti Rottweileriühingu taotlus 09.09.2012 toimuma pidanud rottweilerite erinäituse 

ärajätmiseks. 
 
Nenditi, et EKL juhatuse tähelepanu Eesti Rottweileriühingu soovile 09.09.2012 II ja IX 
rühma näituse raames toimuma pidanud rottweilerite erinäituse ärajätmiseks juhtis 
rühmanäituse korraldaja ning Eesti Rottweileriühingu vastavasisuline taotlus saadeti alles 
peale EKL-poolset järelepärimist. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Rottweileriühingu taotlus ning kustutada EKL näituste 

kalenderplaanist 09.09.2012 toimuma pidanud rottweilerite erinäitus. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
16.1. Rahuldada Eesti Rottweileriühingu taotlus ning kustutada EKL näituste kalenderplaanist 

09.09.2012 toimuma pidanud rottweilerite erinäitus. 
 
17. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Eesti Siberi Husky Ühing soovib korraldada siberi huskyde erinäitust samal kuupäeval Alaska 
Malamuutide Liidu poolt korraldatava põhjamaiste veokoerte erinäitusega (olemas on Alaska 
Malamuutide Liidu nõusolek nendega samal kuupäeval näituse korraldamiseks). Nenditi, et 
EKL näituste eeskiri ei näe sellit võimalust ette. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Siberi Husky TÜ taotlus ning kanda EKL 2013. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnev näitus: 04.05.2013 siberi huskyde erinäitus, Rapla mk. 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 7 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Rottweileriühingu taotlus ning kanda EKL 2013. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnev näitus: 02.06.2013 rottweilerite erinäitus, Tallinn. 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 6 
  erapooletu – 1 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ taotlus ning kanda EKL 2013. 

aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 16.06.2013 V rühma näitus. 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 6 
  erapooletu – 1 
 
Ettepanek: paluda Eesti Šnautserite Klubil täpsustada, kas nad tõesti soovivad korraldada 

ühel nädalavahetusel kahte II rühma näitust. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada MTÜ Happy Dog taotlus ning kanda EKL 2013. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnev näitus: 23.02.2013 IX rühma näitus, Tartu mk. Määrata 
näituse tugiisikuks Kalvo Kriisk. 
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Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ taotlus ning kanda 

EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 11.05.2013 kesk-aasia ja 
kaukaasia lambakoerte erinäitus, Tallinn. Määrata näituse vaatlejaks Sulev 
Puumeister. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

27.01.2013 retriiverite erinäitus, Narva (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ); (ii) 09. või 
10.02.2013 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite TÜ); 
(iii) 09. või 10.02.2013 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Newfoundlandi Koerte ja Landseerite TÜ); (iv) 09. või 10.02.2013 samojeedi koerte 
erinäitus, Lääne mk (korraldaja: Eesti Samojeedi Koerte TÜ); (v) 09.03.2013 do-khyi 
(tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn (Eesti Do-Khyi TÜ); (vi) 04.05.2013 põhjamaiste 
veokoerte erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Alaska Malamuutide Liit); (vii) 11.05.2013 
jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ); (viii) 31.05.2013 
chihuahuade erinäitus, Harju mk (Eesti Chihuahua Klubi); (ix) VIII ja IX rühma 
spanjelite erinäitus, Tallinn (Eesti Spanjelite TÜ); (x) prantsuse karja- ja 
karjakaitsekoerte erinäitus, Harju mk (Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte 
TÜ); (xi) 02.06.2013 dobermannide erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Dobermanniühing); (xii) 02.06.2013 IV rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Takside TÜ); (xiii) 02.06.2013 šnautserite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Šnautserite Klubi); (xiv) 15.06.2013 saksa bokserite erinäitus, Tallinn (korraldaja: 
Eesti Bokseriühing); (xv) 16.06.2013 jack russelli terjerite erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ); (xvi) 28.06.2013 bernhardiinide 
erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Bernhardiini TÜ);(xvii) 03.08.2013 labradori 
retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ); (xviii) 16.08.2013 
alaska malamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska Malamuutide Liit); (xix) 
08.09.2013 III rühma näitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ); (xx) 
08.09.2013 II ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing); (xxi) 
08.09.2013 saksa bokserite erinäitus – II ja IX rühma näituse raames – Tallinn 
(korraldaja: Eesti Bokseriühing). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Toimus arutelu EKL poolt 2014. aasta augustis korraldatavate näituste kuupäevade üle 
(ajavahe 08.-10.08.2014 Soomes Helsingis toimuva Maailmavõitja-2014 näitusega). 
Ettepanek: kanda EKL 2014. näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 23.08.2014 

rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: EKL); (ii) 24.08.2014 rahvusvaheline 
näitus, Tallinn (korraldaja: EKL). Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

05.07.2014 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK); (ii) 06.07.2014 
rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK). Edastada kuupäevad 
kinnitamiseks FCI-sse. 
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Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

08.11.2014 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus); (ii) 
09.11.2014 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). 
Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: paluda Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubil täpsustada, millist tüüpi näitust 

2014. aastaks taotletakse. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: paluda Narva KKS-il täpsustada oma 2014. aastaks taotletava rahvusvahelise 

näituse toimumiskoht ning rühmade jaotus. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
17.1. Mitte rahuldada Eesti Siberi Husky TÜ näitusetaotlust, kuna see oleks vastuolus EKL 

näituste eeskirjaga. 
17.2. Seoses toimkonnapoolse hoolimatu suhtumisega 09.09.2012 toimuma pidanud 

rottweilerite erinäituse korraldamisse, mitte rahuldada Eesti Rottweileriühingu taotlust 
02.06.2013 Tallinnas erinäituse korraldamiseks. 

17.3. Mitte rahuldada Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ näitusetaotlust, kuna see oleks 
vastuolus EKL näituste eeskirjaga. 

17.4. Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  
17.4.1. 27.01.2013 retriiverite erinäitus, Narva (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ);  
17.4.2. 23.02.2013 IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: MTÜ Happy Dog; EKL poolne 

näituse tugiisik: Kalvo Kriisk); 
17.4.3. 09. või 10.02.2013 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 

Leonbergerite TÜ);  
17.4.4.  09. või 10.02.2013 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 

Newfoundlandi Koerte ja Landseerite TÜ); 
17.4.5. 09. või 10.02.2013 samojeedi koerte erinäitus, Lääne mk (korraldaja: Eesti 

Samojeedi Koerte TÜ);  
17.4.6. 09.03.2013 do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn (Eesti Do-Khyi TÜ); 
17.4.7. 04.05.2013 põhjamaiste veokoerte erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Alaska 

Malamuutide Liit);  
17.4.8. 11.05.2013 jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ);  
17.4.9. 11.05.2013 kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: 

Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ; näituse vaatleja Sulev Puumeister); 
17.4.10. 31.05.2013 chihuahuade erinäitus, Harju mk (Eesti Chihuahua Klubi); 
17.4.11. VIII ja IX rühma spanjelite erinäitus, Tallinn (Eesti Spanjelite TÜ); 
17.4.12. prantsuse karja- ja karjakaitsekoerte erinäitus, Harju mk (Eesti Prantsuse Lamba- 

ja Karjakaitsekoerte TÜ);  
17.4.13. 02.06.2013 dobermannide erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 

Dobermanniühing);  
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17.4.14. 02.06.2013 IV rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Takside TÜ);  
17.4.15. 02.06.2013 šnautserite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi); 
17.4.16. 15.06.2013 saksa bokserite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing);  
17.4.17. 16.06.2013 jack russelli terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Jack 

Russelli Terjerite TÜ);  
17.4.18. 28.06.2013 bernhardiinide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Bernhardiini 

TÜ); 
17.4.19. 03.08.2013 labradori retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Retriiverite 

TÜ);  
17.4.20. 16.08.2013 alaska malamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska 

Malamuutide Liit);  
17.4.21. 08.09.2013 III rühma näitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ);  
17.4.22. 08.09.2013 II ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing);  
17.4.23. 08.09.2013 saksa bokserite erinäitus – II ja IX rühma näituse raames – Tallinn 

(korraldaja: Eesti Bokseriühing). 
17.5. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani (peale kuupäevade kinnitamist FCI 

poolt) alljärgnevad näitused:  
17.5.1. 23.08.2014 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: EKL);  
17.5.2. 24.08.2014 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: EKL); 
17.5.3. 05.07.2014 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK); 
17.5.4. 06.07.2014 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK); 
17.5.5. 08.11.2014 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus);  
17.5.6. 09.11.2014 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). 

17.6. Paluda Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubil täpsustada, millist tüüpi näitust 2014. 
aastaks taotletakse. 

17.7. Paluda Narva KKS-il täpsustada oma 2014. aastaks taotletava rahvusvahelise näituse 
toimumiskoht ning rühmade jaotus 

 
18. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Ostu- ja müügikuulutuste avaldamise kord Eesti Kennelliidu koduleheküljel. 
 
Ettepanek: asendada dokumendi „Ostu- ja müügikuulutuste avaldamise kord Eesti 

Kennelliidu kodulehel“ punktis 1.4. fraas „lisatakse koduleheküljele ühe nädala 
jooksul peale nende saabumist“ fraasiga „kolme tööpäeva jooksul peale pesakonna 
registreerimise avalduse ja vanemate dokumentide laekumist EKL büroosse“ ning 
kinnitada müügikuulutuse avaldamise tasuks 7 EUR/kuu. Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest.“ 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) EKL teenuste hinnakiri. 
 
Ettepanek: asendada EKL teenuste hinnakirjas koodides 1010 ja 1011 fraas „2 kuud“ 

fraasiga „3 kuud“. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kustutada EKL teenuste hinnakirjast viited märgistajatele. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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Ettepanek: lisada EKL teenuste hinnakirja rida „EKL koolitaja pädevuseksami tasu – 6 

EUR“. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) LKF-i ja LKD kiri EKL näituste eeskirja kohta. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate EKL poolsest vastusest LKF-i ja LKD nõudmisele lubada 
kõigile EKL kalenderplaani kantud näitustele peale 01.01.2012 Lätis ja Leedus sündinud 
kupeeritud koeri (EKL asus seisukohale, et taolise erandi tegemine ei ole põhjendatud). 
 
(iv) eesti hagija tunnustamisest FCI-s. 
 
Maris Siilmann andis lühiülevaate FCI standardite komisjoni poolt tehtud ettepanekutest ja 
soovitustest (standardile tuleb lisada eesti hagija pilt, juurde on vaja teha eesti hagija DVD-
sid, korrigeerida tuleb mõned keelelised vead jm). 
 
Ettepanek: volitada EKL eesti hagija töörühma juhti Maris Siilmanni tellima FCI standardite 

komisjoni poolt eesti hagija tõustandardi kohta tehtud soovituste sisseviimiseks 
vajalikud lisamaterjalid. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(v) EKL kontaktisik büroo ruumide valvet tagavas turvafirmas. 
 
Ettepanek: edastada EKL büroo ruumide valveteenust pakkuvale firmale uue EKL poolse 

kontaktisiku andmed. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(vi) ajavahemikus 07.06.-12.07.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 07.06.-12.07.2012 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisa ). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(vii) EKL juhatuse liikmete sõidukulude kompenseerimine. 
 
Ettepanek: hüvitada väljaspool Tallinnat elavatele EKL juhatuse liikmetele EKL juhatuse 

koosolekutel osalemisega seotud sõidukulud sõidupäeviku alusel 0,20 EUR/km. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
18.1. Asendada dokumendi „Ostu- ja müügikuulutuste avaldamise kord Eesti Kennelliidu 

kodulehel“ punktis 1.4. fraas „lisatakse koduleheküljele ühe nädala jooksul peale nende 
saabumist“ fraasiga „kolme tööpäeva jooksul peale pesakonna registreerimise avalduse ja 
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vanemate dokumentide laekumist EKL büroosse“ ning kinnitada müügikuulutuse 
avaldamise tasuks 7 EUR/kuu. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

18.2. Asendada hinnakirjas koodides 1010 ja 1011 fraas „2 kuud“ fraasiga „3 kuud“. 
18.3. Kustutada EKL teenuste hinnakirjast viited märgistajatele. 
18.4. Lisada EKL teenuste hinnakirja rida „EKL koolitaja pädevuseksami tasu – 6 EUR“. 
18.5. Volitada EKL eesti hagija töörühma juhti Maris Siilmanni tellima FCI standardite 

komisjoni poolt eesti hagija tõustandardi kohta tehtud soovituste sisseviimiseks vajalikud 
lisamaterjalid. 

18.6. Edastada EKL büroo ruumide valveteenust pakkuvale firmale uue EKL poolse 
kontaktisiku andmed. 

18.7. Rahuldada ajavahemikus 07.06.-12.07.2012 laekunud EKL liikmeks astumise taotlusd 
(lisa ). 

18.8. Hüvitada väljaspool Tallinnat elavatele EKL juhatuse liikmetele EKL juhatuse 
koosolekutel osalemisega seotud sõidukulud sõidupäeviku alusel 0,20 EUR/km. 

  
19. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt. 
 
(i) rahvusvaheline näitus „Võitja 2012“ Tallinnas, 02.-03.06.2012. 
 
Ettepanek: eraldada 02.-03.06.2012 korraldatud rahvusvahelise näituse toimkonna 

tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (antud summa sisaldab kõiki makse). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) rahvusvaheline näitus „Tallinna Võitja 2012“ Tallinnas, 14.-15.04.2012. 
 
Ettepanek: maksta Vilve Roosioksale 14.-15.04.2012 korraldatud rahvusvahelise näituse 

„Tallinna Võitja 2012“ kataloogi tehnilise toimetamise tasu. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) eesti hagijate osalemine Euroopa Võitja/Maailmavõitja näitustel. 
 
Ettepanek: kompenseerida kuni eesti hagijate FCI poolt tunnustatud tõu staatuse saamiseni 

EKL liikmete omanduses olevate eesti hagijate osalemistasu (esimese 
registreerimishinna ulatuses) Euroopa Võitja ning Maailmavõitja näitustel. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
  ei osalenud – 1 (Maris Siilmann) 
 
Otsustati: 
19.1. Eraldada 02.-03.06.2012 korraldatud rahvusvahelise näituse toimkonna tulemustasudeks 

10% antud näituse tulemist (antud summa sisaldab kõiki makse). 
19.2. Maksta Vilve Roosioksale 14.-15.04.2012 korraldatud rahvusvahelise näituse „Tallinna 

Võitja 2012“ kataloogi tehnilise toimetamise tasu. 
19.3. Kompenseerida kuni eesti hagijate FCI poolt tunnustatud tõu staatuse saamiseni EKL 

liikmete omanduses olevate eesti hagijate osalemistasu (esimese registreerimishinna 
ulatuses) Euroopa Võitja ning Maailmavõitja näitustel. 

 
20. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
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Toimus arutelu Eesti esindajate saatmise üle Eukanuba poolt korraldatavatele võistlustele 
ning uuenenud võistlusreeglite üle. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       protokollija  


