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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn          13.03.2014 nr 3 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija Raun, Maris 

Siilmann. 
Puudus: Jaana Aadamsoo. 
Külalised: Alina Eidemiller (Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“), Margit Kattai 

(EKL büroo juhataja), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Alar 
Müürisepp (EKL volinike koosoleku juhataja). 

 
PÄEVAKORD:  
1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
2. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
8. Eesti Retriiverite TÜ taotlus labradori retriiverite aretuserinõuete muutmiseks. 
9. Inge Metsa taotlus. 
10. Riina Tamme taotlus. 
11. EKL tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise kord (jätkuv käsitlus). 
12. Eesti Bassetite TÜ taotlus 22.08.2014 korraldatava VI ja VII rühma näituse toimumiskoha 

muutmiseks. 
13. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
14. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

24.01.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade 
Klubi „Lucky“); (ii) 25.01.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-
Virumaa Koerasõprade Klubi „Lucky“). 

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1  
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 15.02.2015 

samojeedi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti  Samojeedide TÜ). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
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Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

02.05.2015 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); (ii) 03.05.2015 
kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); (iii) 17.10.2015 kõikide 
tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); (iv) 18.10.2015 kõikide tõugude 
näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK).  

Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 21.08.2015 VI ja 

VII rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bassetite TÜ) 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Grifoonide TÜ taotlust IX rühma (v-a puudlid) erinäituse 

korraldamiseks, kuna see on vastuolus EKL näituste eeskirja p-ga 2.5.2. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ taotlust V, VIII ja IX rühma 

näituse korraldamiseks, kuna see on vastuolus EKL näituste eeskirja p-ga 2.4.2. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Toimus arutelu Pärnu PKK poolt varasemalt korraldatud rahvusvaheliste näituste kohta 
laekunud märkuste üle. Otsustati taotleda FCI-lt näitusekuupäevade kinnitamist, kuid 
määratleda 09.07.2016 ja 10.07.2016 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste korraldaja 
pärast 05.07.2014 ja 06.07.2014 Pärnus korraldatavate rahvusvaheliste näituste toimumist. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 06.-

07.02.2016 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 
Klubi); (ii) 09.07.2016 rahvusvaheline näitus, Pärnu; (iii) 10.07.2016 rahvusvaheline 
näitus, Pärnu; (iv) 05.11.2016 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti 
Koertekeskus); (v) 06.11.2016 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti 
Koertekeskus). Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
1.1. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

1.1.1. 24.01.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade 
Klubi „Lucky“);  

1.1.2. 25.01.2015 kõikide tõugude näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade 
Klubi „Lucky“); 
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1.1.3. 15.02.2015 samojeedi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti  Samojeedide TÜ); 
1.1.4. 02.05.2015 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK);  
1.1.5. 03.05.2015 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK);  
1.1.6. 21.08.2015 VI ja VII rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bassetite TÜ); 
1.1.7. 17.10.2015 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK); 
1.1.8. 18.10.2015 kõikide tõugude näitus, Rakvere (korraldaja: Rakvere KSK).  

1.2. Mitte rahuldada Eesti Grifoonide TÜ taotlust IX rühma (v-a puudlid) erinäituse 
korraldamiseks, kuna see on vastuolus EKL näituste eeskirja p-ga 2.5.2. 

1.3. Mitte rahuldada Eesti Ameerika Kokkerspanjelite TÜ taotlust V, VIII ja IX rühma näituse 
korraldamiseks, kuna see on vastuolus EKL näituste eeskirja p-ga 2.4.2. 

1.4. Kanda EKL 2016. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused ning edastada 
kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse.:  

1.4.1. 06.-07.02.2016 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: Põhja-Eesti 
Koertekasvatajate Klubi);  
1.4.2. 09.07.2016 rahvusvaheline näitus, Pärnu;  
1.4.3. 10.07.2016 rahvusvaheline näitus, Pärnu;  
1.4.4. 05.11.2016 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus);  
1.4.5. 06.11.2016 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus).  

 
2. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Toimus temperamentne arutelu, kuidas peaksid EKL volinike otsused/seisukohad jõudma EKL 
juhatuseni (EKL volinike koosoleku juhataja ettekanne, EKL volinike kirjalik esildis EKL 
juhatusele vm). 
 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) Rahvusvaheline näitus „Tallinna Võitja 2014“ 12.-13.04.2014. 
 
Ettepanek: tellida rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2014“ tiitliauhindadeks 1 000 tk 
EKL 25. juubeliaasta logoga nahast maiusekotti. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) kohtunike kulude kompenseerimine EKL poolt korraldatavatel näitustel. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näitusetoimkonna ettepanek ning edaspidi maksta EKL poolt 

korraldatavatel näitustel kohtunike kuluhüvitised välja ümardatuna ülespoole täis viie-
euroni. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) Eesti kohtunike päevarahad EKL poolt korraldatavatel näitustel. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näitusetoimkonna ettepanek ning edaspidi maksta EKL poolt 

korraldatavatel näitustel Eesti kohtunikele päevarahad alljärgnevalt: (i) kuni 40 
koera/päev – 50 EUR/päev; (ii) 41 või rohkem koera/päev – 85 EUR/päev. 
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Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Tellida rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2014“ tiitliauhindadeks 1 000 tk EKL 25. 

juubeliaasta logoga nahast maiusekotti. 
3.2. Kinnitada EKL näitusetoimkonna ettepanek ning edaspidi maksta EKL poolt 

korraldatavatel näitustel kohtunike kuluhüvitised välja ümardatuna ülespoole täis viie-
euroni. 

3.3. Kinnitada EKL näitusetoimkonna ettepanek ning edaspidi maksta EKL poolt 
korraldatavatel näitustel Eesti kohtunikele päevarahad alljärgnevalt: (i) kuni 40 koera/päev – 
50 EUR/päev; (ii) 41 või rohkem koera/päev – 85 EUR/päev. 

 
4. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL teenuste hinnakirja täpsustamine. 
 
Kuna hetkel ei ole kõigile alati üheselt mõistetav, et SERT-maks tuleb tasuda kõigi 
näitusekataloogi kantud eksponentide (sh. kasvatajad, järglased, paarid) eest, tuleks asendada 
EKL hinnakirja koodis 1053 termin „koer“ terminiga „eksponent“. 
 
Ettepanek: täpsustada EKL teenuste hinnakirja kood 1053, pärast mida kõlab see alljärgnevalt 

„EKL liikmesorganisatsiooni sertifikaadiõigusega näituse tasu (iga näitusekataloogis 
registreeritud eksponendi eest, välja arvatud händlerite lisavõistlused) 1.- €“. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK taotlus 01.-02.03.2014 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamite 

vastuvõtmisega seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 01.-02.03.2014 toimunud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) 
Jelena Kruus – 100 EUR (2 päeva); (ii) Reet Lint – 50 EUR (1 päev); (iii) Astrid 
Lundava – 100 EUR (2 päeva); (iv) Inga Siil – 100 EUR (2 päeva); (v) Anne Sume – 
100 EUR (2 päeva). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-KKK taotlus FCI SK komisjonil osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Helena Trus’ile 12.-13.04.2014 

Brüsselis (Belgia) toimuval FCI SK komisjoni koosolekul osalemise kulud kogusummas 
kuni 477 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide alusel 
pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
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  Erapooletu – 0 
 
(iv) Eesti Tiibeti Mastifite Päästeselts. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate oma kohtumisest Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi 
esindajatega. Päästeselts edastab nimekirja do-khyi (tiibeti mastif) registrinumbrite ja 
kiibinumbritega (koos algdokumentidega) EKL büroole, kes saab hetkel puuduvad 
kiibinumbrid EKL registrisse lisada. Samas sooviks Päästeselts saada EKL-ilt do-khyi (tiibeti 
mastif) omanike andmeid. 
 
Toimus arutelu, kas ja mis tingimustel võib EKL inimeste nimesid teisele organisatsioonile 
edastada. Nenditi, et taolise info edastamist (inimese nimi ilma kontaktandmeteta) võib tulla 
kõne alla vaid EKL liikmesorganisatsiooni puhul. Otsustati teha Andmekaitseinspektsioonile 
vastavasisuline päring. 
 
(v) EKL ajakiri „Koer“. 
 
Astrid Lundava andis ülevaate oma kohtumisest EKL ajakirja „Koer“ toimetaja Vilve 
Roosioksaga (ajakirja honorarid on püsinud muutumatuna 2004. aastast saadik; ajakirja 
toimetuskolleegiumi asemele võiks luua asetoimetaja koha; tuleks analüüsida, kas ajakirja 
paberkandjal väljaandmine on mõttekas või võiks tulevikus üle minna ainult elektroonilisel 
kujul levitatavale formaadile). 
 
Toimus arutelu EKL ajakirja „Koer“ avaldamisformaadi üle. Otsustati 2014. aastal anda välja 
ajakirja paralleelselt elektroonilisel kujul ja paberkandjal ning aasta lõpus liikmetelt küsida, kes 
soovib edaspidi ajakirja veel paberkandjal saada. 
 
(vi) EKL-KKK eestseisuse administratiivne toetamine. 
 
Toimus arutelu hetkel EKL-KKK poolt hallatava koolitustulemuste andmebaasi EKL büroo 
haldusalasse ületoomise üle. Nenditi, et on vaja teha EKL büroo tööanalüüs vaatamaks, kas 
andmebaasi haldamise saab lisada juba olemasoleva töötaja kohustuste hulka, või on vaja luua 
selleks osalise tööajaga koht. 
 
(vii) Tõugude- ja tõuvariatsioonide ristamisest teavitamine. 
 
Toimus arutelu EKL tõuraamatumääruse p 6.2. üle. Eesti Chihuahuade Klubi on pöördunud 
EKL poole ettepanekuga, et tõud, kelle pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab 
tõendi tõuühing/klubi, ei peaks tõu/tõuvariatsiooni ristamisest enam eelnevalt EKL bürood 
teavitama.  
 
Ettepanek: tõud, kelle pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab tõendi tõuühing 

või –klubi, ei pea tõu/tõuvariatsiooni ristamisest eelnevalt EKL bürood teavitama. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(viii) EKL büroo juhataja volitamine. 
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Ettepanek: volitada EKL büroo juhatajat kinnitama kuni 700 EUR suuruseid arveid. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Täpsustada EKL teenuste hinnakirja kood 1053, pärast mida kõlab see alljärgnevalt „EKL 

liikmesorganisatsiooni sertifikaadiõigusega näituse tasu (iga näitusekataloogis registreeritud 
eksponendi eest, välja arvatud händlerite lisavõistlused) 1.- €“. 

4.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 01.-02.03.2014 toimunud 
välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Jelena 
Kruus – 100 EUR (2 päeva); (ii) Reet Lint – 50 EUR (1 päev); (iii) Astrid Lundava – 100 
EUR (2 päeva); (iv) Inga Siil – 100 EUR (2 päeva); (v) Anne Sume – 100 EUR (2 päeva). 

4.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Helena Trus’ile 12.-13.04.2014 
Brüsselis (Belgia) toimuval FCI SK komisjoni koosolekul osalemise kulud kogusummas 
kuni 477 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

4.4. Tõud, kelle pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab tõendi tõuühing või –
klubi, ei pea tõu/tõuvariatsiooni ristamisest eelnevalt EKL bürood teavitama. 

4.5. Volitada EKL büroo juhatajat kinnitama kuni 700 EUR suuruseid arveid. 
 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL-i, Eesti Loomakaitse Seltsi ja Royal Canin Eesti kampaania “Koerista oma koera 

järelt”. 
 
Margit Kattai andis lühiülevaate EKL, Eesti Loomakaitseseltsi ja Royal Canin Eesti 
planeeritavast ühiskampaaniast “Korista oma koera järelt” (EKL ja Royal Canin Eesti jagavad 
oma näitustel/üritustel osalejatele tasuta kakakotihoidjaid ja kakakotte, Eesti Loomakaitse Seltsi 
vabatahtlikud juhivad inimeste tähelepanu prügikastide olemasolule ning vajadusel jagavad 
kakakotte). 
 
Ettepanek: tellida EKL näitustel jagamiseks 8 000 plastmassist kakakotihoidikut. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL 25. juubeliaasta logo. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL 25. juubeliaasta logo (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL kinkekotid. 
 
Ettepanek: kinnitada elektrooniline hääletus:“Tellida 500 EKL 25. juubeliaasta logoga 

kinkekotti kogumaksumusega 1 821 EUR ning 1 000 EKL tavalogoga kinkekotti 
kogumaksumusega 764 EUR.” 
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Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL näituste BIS-ringide aiad. 
 
Ettepanek: kinnitada elektrooniline hääletus:”Tellida EKL näitustel BIS-ringi ümbritsemiseks 

valged piirdeaiad kogumaksumusega 2 588 EUR.” 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(v) EKL büroo kollektiivpuhkus. 
 
Ettepanek: lubada EKL büroo ajavahemikuks 16.06.-02.07.2014 kollektiivpuhkusele. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(vi) Laura Jürimäe taotlus pesakonna registreerimistähtaja pikendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Laura Jürimäe  taotlus ning pikendada 24.12.2013 sündinud 

karmikarvalise taksi pesakonna (isa: EST-03823/12, ema kiip 380260000379135) 
esimese hinnaga registreerimise aega kuni 01.05.2014. 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 
(vii) ajavahemikus 09.01.-13.03.2014 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 09.01.-13.03.2014 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Tellida EKL näitustel jagamiseks 8 000 plastmassist kakakotihoidikut. 
5.2. Kinnitada EKL 25. juubeliaasta logo (lisa 1). 
5.3. Tellida 500 EKL 25. juubeliaasta logoga kinkekotti kogumaksumusega 1 821 EUR ning 

1 000 EKL tavalogoga kinkekotti kogumaksumusega 764 EUR. 
5.4. Tellida EKL näitustel BIS-ringi ümbritsemiseks valged piirdeaiad kogumaksumusega 

2 588 EUR. 
5.5. Lubada EKL büroo ajavahemikuks 16.06.-02.07.2014 kollektiivpuhkusele. 
5.6. Rahuldada Laura Jürimäe  taotlus ning pikendada 24.12.2013 sündinud karmikarvalise 

taksi pesakonna (isa: EST-03823/12, ema kiip 380260000379135) esimese hinnaga 
registreerimise aega kuni 01.05.2014. 

5.7. Rahuldada ajavahemikus 09.01.-13.03.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 
(lisa 2). 
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6. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid. 
 
(i) EKL teadusnõukogu ettepanek EKL põlveuuringute usaldusarstide kinnitamiseks. 
 
Eesti Väikeloomaarstide Selts korraldas 18.01.2014 veterinaaridele ametliku 
põlveuuringukoolituse. EKL teadusnõukogu esitas EKL juhatusele ettepaneku kinnitada 
eelnimetatud koolituse läbinud veterinaarid EKL põlveuuringute usaldusarstideks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL põlveuuringute usaldusarstideks Andrus Allas, Maksim Aronstam, 

Ain Erkmaa, Andrus Joost, Ülle Kell, Einar Muoni, Inge Mängel, Kadi Ritson, Piret 
Savvi, Kai Siibak, Ekaterina Zaitseva, Ott Uusmaa, Elo Võõsa.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Kinnitada EKL põlveuuringute usaldusarstideks Andrus Allas, Maksim Aronstam, Ain 

Erkmaa, Andrus Joost, Ülle Kell, Einar Muoni, Inge Mängel, Kadi Ritson, Piret Savvi, Kai 
Siibak, Ekaterina Zaitseva, Ott Uusmaa, Elo Võõsa. 

 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamises. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), 
vene-euroopa laika (304), kiharakarvaline retriiver (110); (ii) Linda Jürgens – ida-
siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304), kiharakarvaline 
retriiver (110), mops 253); (iii) Kristin Kerem – dobermann (143); (iv) Anne Klaas – 
chihuahua (218), hiina harjaskoer (288), iiri hundikoer (160), itaalia väikehurt (200), 
whippet (162); (v) Dina Korna – barbet (105), chesapeake bay retriiver (312), 
clumberspanjel (109), dobermann (143), hispaania veekoer (336), kiharakarvaline 
retriiver (110), nova scotia retriiver (312), portugali veekoer (37), saksa spits (97), 
šveitsi valge lambakoer (347); (vi) Jelena Kruus – ida-siberi laika (305), lääne-siberi 
laika (306), vene-euroopa laika (304); (vii) Katrin Lahi – ida-siberi laika (305), lääne-
siberi laika (306), vene-euroopa laika (304); (viii) Marko Lepasaar – ida-siberi laika 
(305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304); (ix) Siret Lepasaar – 
kiharakarvaline retriiver (110), staffordshire’i bullterjer (76), yorkshire’i terjer (86); (x) 
Reet Lint – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304); 
(xi) Astrid Lundava – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa 
laika (304); (xii) Iren Naarits – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-
euroopa laika (304); (xiii) Lilian Pajulaid – chihuahua (218), hiina harjaskoer (288), 
mops (253); (xiv) Aire-Piret Pärn – kääbuspinšer (185); (xv) Helina Simberg – 
kiharakarvaline retriiver (110); (xvi) Kalvo Kriisk – king charles spanjel (128); (xvii) 
Katrin Raie – araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), chihuahua (218), hispaania 
hurt (285), poola hurt (333), ungari hurt (240), vaaraokoer (248). 

Hääletamine: poolt – 6 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Lilian Pajulaid rahvusvaheliseks 

kohtunikuks.  
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike hindamispädevused:  

7.1.1. Juta Haranen – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika 
(304), kiharakarvaline retriiver (110);  

7.1.2. Linda Jürgens – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika 
(304), kiharakarvaline retriiver (110), mops 253);  

7.1.3. Kristin Kerem – dobermann (143);  
7.1.4. Anne Klaas – chihuahua (218), hiina harjaskoer (288), iiri hundikoer (160), itaalia 

väikehurt (200), whippet (162);  
7.1.5. Dina Korna – barbet (105), chesapeake bay retriiver (312), clumberspanjel (109), 

dobermann (143), hispaania veekoer (336), kiharakarvaline retriiver (110), nova scotia 
retriiver (312), portugali veekoer (37), saksa spits (97), šveitsi valge lambakoer (347);  

7.1.6. Jelena Kruus – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika 
(304);  

7.1.7. Katrin Lahi – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304);  
7.1.8. Marko Lepasaar – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika 

(304);  
7.1.9. Siret Lepasaar – kiharakarvaline retriiver (110), staffordshire’i bullterjer (76), 

yorkshire’i terjer (86);  
7.1.10. Reet Lint – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304);  
7.1.11. Astrid Lundava – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika 

(304);  
7.1.12. Iren Naarits – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika 

(304); 7.1.13.  Lilian Pajulaid – chihuahua (218), hiina harjaskoer (288), mops (253);  
7.1.14. Aire-Piret Pärn – kääbuspinšer (185);  
7.1.15. Helina Simberg – kiharakarvaline retriiver (110);  
7.1.16. Kalvo Kriisk – king charles spanjel (128);  
7.1.17. Katrin Raie – araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), chihuahua (218), hispaania 

hurt (285), poola hurt (333), ungari hurt (240), vaaraokoer (248). 
7.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada Lilian Pajulaid rahvusvaheliseks kohtunikuks. 
 
8. Eesti Retriiverite TÜ taotlus labradori retriiverite aretuserinõuete muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning muuta labradori retriiverite 

aretuserinõuetes silmauuringut puudutav osa, pärast mida kõlab see alljärgnevalt 
„silmauuring tulemusega „puhas“ (uuringutulemus ei või paaritushetkel olla vanem kui 
24 kuud)“. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
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  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning muuta labradori retriiverite aretuserinõuetes 

silmauuringut puudutav osa, pärast mida kõlab see alljärgnevalt „silmauuring tulemusega 
„puhas“ (uuringutulemus ei või paaritushetkel olla vanem kui 24 kuud)“.  

8.2. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
  
9. Inge Metsa taotlus. 
 
Ettepanek: rahuldada Inge Metsa taotlus ning registreerida kennelis Ingfel 30.12.2013 

sündinud pomeraniani pesakond (isa: EST-02051/11, ema: EST-00438/09) lähtuvalt 
EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Inge Metsa taotlus ning registreerida kennelis Ingfel 30.12.2013 sündinud 

pomeraniani pesakond (isa: EST-02051/11, ema: EST-00438/09) lähtuvalt EKL teenuste 
hinnakirja koodist 1010.  

9.2. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 
 
10. Riina Tamme taotlus. 
 
Toimus arutelu taotluse üle. Nenditi, et enne otsuse langetamist tuleks pesakond üle vaadata 
ning kuulata ära kasvataja täiendavad selgitused. 
 
Ettepanek: kutsuda Riina Tamm EKL juhatuse 27.03.2014 toimuvale töökoosolekule. Paluda 

Mastifite TÜ-l ja Eesti Tiibeti Mastifite TÜ-l kõnealune pesakond eelnevalt üle vaadata. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Kutsuda Riina Tamm EKL juhatuse töökoosolekule, mis toimub 27.03.2014. Paluda 

Mastifite TÜ-l ja Eesti Tiibeti Mastifite TÜ-l kõnealune pesakond eelnevalt üle vaadata. 
 
11. EKL tõust- ja tõuvariatsioonist üleviimise kord (jätkuv käsitlus). 
 
Otsustati jätkata teema käsitlemist aprillis 2014 toimuval juhatuse koosolekul. 
 
12. Eesti Bassetite TÜ taotlus 22.08.2014 korraldatava VI ja VII rühma näituse 
toimumiskoha muutmiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Bassetite TÜ taotlus ning kinnitada 22.08.2014 korraldatava VI ja 
VII rühma näituse toimumiskohaks Tallinn (varasema Rapla mk asemel). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Eesti Bassetite TÜ taotlus ning kinnitada 22.08.2014 korraldatava VI ja VII 

rühma näituse toimumiskohaks Tallinn (varasema Rapla mk asemel). 
 
13. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Agility Pluss poolt korraldatava 

võistluse kuupäevaks 24.05.2014 (varasema 25.05.2014 asemel). 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Agility Pluss poolt korraldatava võistluse 

kuupäevaks 24.05.2014 (varasema 25.05.2014 asemel). 
 
14. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
Toimus arutelu 08.-09.02.2014 Tallinnas toimunud rahvusvahelisel näitusel paaris ringis 
tekkinud segaduste üle koerte järjestamisel. Otsustati paluda korraldajaklubi ning EKL-RKK 
seisukohad ja jätkata teema arutelu aprillis 2014 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 
 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 


