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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn          02.05.2013 nr 5 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.40 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Viljar Krohv, Raija Raun, Maris Siilmann. 
Külalised: Inge Aun (Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ), Rain Heinsoo (Eesti Saksa 

Lambakoerte Ühing), Kadri Kaasik (Eesti Leonbergerite Klubi), Livia Kask 
(Mastifite TÜ), Silvi Kubpart, Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna 
esimees), Kersti Ludvig (Eesti Leonbergerite Klubi), Alar Müürisepp (EKL 
volinike koosoleku juhataja), Maret Nisu (Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ), 
Aire-Piret Pärn, Katrin Ratt (Eesti Leonbergerite TÜ), Marko Ratt (Eesti 
Leonbergerite TÜ), Piret Reinsalu (EKL-KKK), Kaire Rjadnev-Meristo 
(Mastifite TÜ), Katriin Salumaa (Eesti Saksa Lambakoerte Ühing), Raili Suits 
(Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ). 

 
PÄEVAKORD: 
1. Eesti Leonbergerite Klubi ja Eesti Leonbergerite TÜ taotlus leonbergerite aretuserinõuete 

kinnitamiseks. 
2. Mastifite TÜ taotlus itaalia corsode aretuserinõuete kinnitamiseks. 
3. Mastifite TÜ ja Eesti Do-Khyi TÜ päring. 
4. Silvi Kubparti avaldus koera erandkorras näitustel osalema lubamiseks. 
5. Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus yorkshire’i terjerite aretuserinõuete täiendamiseks. 
6. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi 

muutmiseks. 
7. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlus berni alpi karjakoerte aretuserinõuete 

kinnitamiseks. 
8. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
9. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 
10. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
11. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
12. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
13. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus 18.-19.05.2013 korraldatava koolitus- ja eksamipäevade 

ametlikuks tunnustamiseks. 
14. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
 
 
1. Eesti Leonbergerite Klubi ja Eesti Leonbergerite TÜ taotlus leonbergerite 
aretuserinõuete kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Leonbergerite Klubi ja Eesti Leonbergerite TÜ taotlus ning 

kinnitada leonbergerite aretuserinõuded: (i) HD uuringud tulemusega A või B,  ED 
uuringud tulemusega 0 või 1; (ii) silmauuringud (HC, PRA, RD, entroopium, 
ektroopium, PHTVL/PHPV) tulemusega „leiuta“. Uuringu teostamise hetkel peab 
koer olema vähemalt 18-kuune. Paaritushetkel ei või silmauuring olla vanem kui 24 
kuud; (iii) näitusehinne (mõlemal vanemal) a) hinne SP kahelt erinevalt näituselt ja 
kohtunikult. Hinded peavad olema saadud vähemalt 19-kuusena. Üks näitusehinne 
peab olema saadud rahvusvaheliselt- või erinäituselt, b) koer omab EST V CH tiitlit; 
(iv) aretuses võib kasutada koeri 24. elukuust; (v) emast koera võib uuesti paaritada, 
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kui eelmine pesakond on vähemalt 10-kuune; (vi) isasel koeral võib Eestis olla kuni 40 
järglast; (vii) emasel koeral võib Eestis olla kuni neli pesakonda. Viimase paarituse 
hetkel ei või emane koer olla vanem kui 7 aastat. (viii) aretuseriloa taotlus peab olema 
eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ-ga. 
Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele ühingule, tuleb avaldajal 
taotlusest teavitada ka teist ühingut; (ix)  erinõuded peavad olema täidetud enne 
paaritust. Tõendi pesakonna nõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite 
Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ; (x) Aretuserinõuded kehtivad 01.07.2013-
30.06.2018. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Eesti Leonbergerite Klubi ja Eesti Leonbergerite TÜ taotlus ning kinnitada 

leonbergerite aretuserinõuded:  
1.1.1. HD uuringud tulemusega A või B,  ED uuringud tulemusega 0 või 1;  
1.1.2. silmauuringud (HC, PRA, RD, entroopium, ektroopium, PHTVL/PHPV) 

tulemusega „leiuta“. Uuringu teostamise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune. 
Paaritushetkel ei või silmauuring olla vanem kui 24 kuud;  

1.1.3. näitusehinne (mõlemal vanemal) a) hinne SP kahelt erinevalt näituselt ja 
kohtunikult. Hinded peavad olema saadud vähemalt 19-kuusena. Üks näitusehinne 
peab olema saadud rahvusvaheliselt- või erinäituselt, b) koer omab EST V CH tiitlit;  

1.1.4. aretuses võib kasutada koeri 24. elukuust;  
1.1.5. emast koera võib uuesti paaritada, kui eelmine pesakond on vähemalt 10-kuune;  
1.1.6. isasel koeral võib Eestis olla kuni 40 järglast;  
1.1.7. emasel koeral võib Eestis olla kuni neli pesakonda. Viimase paarituse hetkel ei või 

emane koer olla vanem kui 7 aastat;  
1.1.8. aretuseriloa taotlus peab olema eelnevalt kooskõlastatud Eesti Leonbergerite Klubi 

või Eesti Leonbergerite TÜ-ga. Juhul, kui kooskõlastustaotlus esitatakse vaid ühele 
ühingule, tuleb avaldajal taotlusest teavitada ka teist ühingut;  

1.1.9. erinõuded peavad olema täidetud enne paaritust. Tõendi pesakonna nõuetele 
vastavuse kohta väljastab Eesti Leonbergerite Klubi või Eesti Leonbergerite TÜ;  

1.1.10. aretuserinõuded kehtivad 01.07.2013-30.06.2018.  
1.2. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
2. Mastifite TÜ taotlus itaalia corsode aretuserinõuete kinnitamiseks. 
 
EKL teadusnõukogu ei soovita aretuserinõuete esitatud kujul kehtestamist.  
 
Toimus arutelu. Nenditi, et itaalia corsode aretuseeskiri on koostatud ning kinnitatud Mastifite 
TÜ üldkoosoleku poolt 2009. aastal. Aretuseeskirja on hiljem tehtud täiendusi (statistika), 
kuid muudetud aretuseeskirja ei ole üldkoosoleku poolt uuesti kinnitatud. 
  
Ettepanek: mitte rahuldada Mastifite TÜ taotlust itaalia corsode aretuserinõuete 

kinnitamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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2.2. Mitte rahuldada Mastifite TÜ taotlust itaalia corsode aretuserinõuete kinnitamiseks. 
 
3. Mastifite TÜ ja Eesti Do-Khyi TÜ päring. 
 
Ettepanek: teavitada Hiina Kennelliitu (Chinese Kennel Union), et do-khyi (tiibeti mastif) 

tõugu kureerivad Eestis Mastifite TÜ ja Eesti Do-Khyi TÜ ning kogu rahvusvaheline 
suhtlus toimub ainult läbi Eesti Kennelliidu. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Teavitada Hiina Kennelliitu (Chinese Kennel Union), et do-khyi (tiibeti mastif) tõugu 

kureerivad Eestis Mastifite TÜ ja Eesti Do-Khyi TÜ ning kogu rahvusvaheline suhtlus 
toimub ainult läbi Eesti Kennelliidu. 

 
4. Silvi Kubparti avaldus koera erandkorras näitustel osalema lubamiseks. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Silvi Kubparti avaldust, kuna EKL näituste eeskirjaga kehtestatud 

nõuetes erandite tegemine ei kuulu EKL juhatuse pädevusse. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Mitte rahuldada Silvi Kubparti avaldust, kuna EKL näituste eeskirjaga kehtestatud 

nõuetes erandite tegemine ei kuulu EKL juhatuse pädevusse. 
 
5. Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus yorkshire’i terjerite aretuserinõuete 
täiendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus ning kustutada yorkshire’i 

terjerite aretuserinõuetest klassid, kus näitusehinne peab olema saadud. Edastada 
otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ taotlus ning kustutada yorkshire’i terjerite 

aretuserinõuetest klassid, kus näitusehinne peab olema saadud. Edastada otsus 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
6. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus saksa lambakoerte erinäituse statuudi 
muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning kinnitada saksa 

lambakoerte erinäituse statuudi muudatused (lisa 1). Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest. 
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Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu taotlus ning kinnitada saksa lambakoerte 

erinäituse statuudi muudatused (lisa 1). 
6.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
 
7. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlus berni alpi karjakoerte aretuserinõuete 
kinnitamiseks. 
 
EKL-il on hetkel kaks liikmesorganisatsiooni, kes berni alpi karjakoertega seonduvat 
temaatikat kureerivad – erinõuete taotluse esitanud Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ ning 
uue ühinguna Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ. Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ on esitanud 
omapoolsed ettepanekud berni alpi karjakoerte aretuserinõuete osas (kehtestada 3 aastaks ning 
pesakonna nõuetele vastavuse tõendi väljastamise õigus on mõlemal ühingul). Eesti Šveitsi 
Alpi Karjakoerte TÜ ei ole Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ poolt esitatud 
muudatusepanekutega nõus. 
 
Toimus arutelu Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ esindaja ning Eesti Berni Alpi Karjakoerte 
esindaja vahel. Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ on nõus erinõuete 5 aastaks kinnitamisega, 
kuid soovib õigust väljastada pesakondadega seotud tõendeid, Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte 
TÜ ei ole nõus muudatuste tegemisega nende poolt esitatud aretuserinõuete projekti. Kuna 
ühingud ei jõua berni alpi karjakoerte aretuserinõuete osas konsensusele, ei pea EKL juhatus 
võimalikuks antud erinõudeid kinnitada. 
 
Ettepanek: Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlust berni alpi karjakoerte aretuserinõuete 

kinnitamiseks mitte rahuldada, kuna Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ ning Eesti 
Berni Alpi Karjakoerte TÜ ei suuda berni alpi karjakoerte aretuserinõuete osas 
konsensusele jõuda. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlust berni alpi karjakoerte aretuserinõuete 

kinnitamiseks mitte rahuldada, kuna Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ ning Eesti Berni 
Alpi Karjakoerte TÜ ei suuda berni alpi karjakoerte aretuserinõuete osas konsensusele 
jõuda. 

 
8. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 13.-14.04.2013 korraldatud rahvusvahelisest näitusest 
„Tallinna Võitja 2013“ (üritus läks suuremate viperusteta, esialgne tulem on ca 30 000 EUR). 
 
Ettepanek: eraldada 13.-14.04.2013  korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 

2013” toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (antud summa sisaldab 
kõiki makse). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
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  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Eraldada 13.-14.04.2013  korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 2013” 

toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (antud summa sisaldab kõiki 
makse). 

 
9. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 
 
(i) kampaania „Enne kui võtad koera“ infolaud 13.-14.04.2013 toimunud rahvusvahelisel 
näitusel „Tallinna Võitja 2013“. 
 
Raija Raun andis lühiülevaate 13.-14.04.2013 rahvusvahelisel näitusel „Tallinna Võitja 2013“ 
korraldatud kampaania „Enne kui võtad koera“ EKL infolaua tööst (külastajate huvi oli suur; 
edaspidi oleks vaja koostada infovoldik, mis sisaldaks baasinfot kutsika võtmise ja 
kasvatamise kohta). 
 
(ii) kasvatajakoolitus. 
 
Aire-Piret Pärn andis lühiülevaate kevadel 2013 Tartus Lõuna-Eesti Koertekeskuse poolt 
korraldatud kasvatajakoolitusest (koolitus oli väga edukas ning osalejate poolt laekunud 
tagasiside positiivne; koolitused on vajalikud ning neid tuleks korraldada sagedamini; 
tulevikus jagatakse kasutatud materjal baas- ning jätkukursuseks, kuna muidu on see liialt 
mahukas). 
 
Nenditi, et tegemist on väga vajaliku koolitusega ning taolisi loengusarju tuleks ka edaspidi 
korraldada. EKL juhatus avaldas lootust, et meeskond, kes Tartus toimunud koolituse taga 
seisis, jätkab oma tegevust. 
  
(iii) Kadri Kaasiku pöördumine. 
 
EKL juhatus võttis Kadri Kaasiku pöördumise (aretuserinõuete täitmise tagamise võimalused) 
teadmiseks. 
 
(iv) ümarlaud kupeerimise teemal. 
 
EKL liikmesorganisatsioonidele on saadetud palve esitada omapoolne  seisukoht EKL 
näituste eeskirja p 5.5. võimaliku sõnastuse osas (tähtaeg: 10.05.2013). 
  
(v) EKL revisjonikomisjoni järelepärimine 09.04.2013. 
 
Firmalt Ernst&Young laekunud hinnapakkumine edastati  EKL revisjonikomisjonile, kes 
pidas pakkumist ebamõistlikult kalliks. EKL revisjonikomisjoni liikme Maili Madruse abil on 
leitud teine audiitorfirma, kes hindas tööde mahuks 3 h tundi hinnaga 50 EUR/h. 
 
(vi) Aune Vunderi pöördumine (bernhardiini põlvnemise tuvastamine). 
 
EKL juhatus võttis Aune Vunderi pöördumise teadmiseks (avaldaja poole pöördus EPL 
ajakirjanik, kelle väitel on tõutunnistuse põhjal võimalik tuvastada koera puhtatõulisus või 
selle puudumine). 
 
(vii) Tallinna Linnavolikogu pöördumine koerte ja kasside pidamise eeskirja osas. 
 



EKL juhatuse protokoll nr 4, 02.05.2013 

 6 

Tallinna Linnavolikogu lisas EKL juhatuse ettepanekul eeskirja punkti, mille alusel pimedate 
juhtkoertel on lubatud ühistransporti siseneda ilma suukorvita.  
 
(viii) EKL näituste eeskirja täiendused. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanekud alljärgnevate täienduste tegemiseks 

EKL näituste eeskirja: (i) p 15.7.“EKL juhatusel on õigus tagant järele tühistada 
koera näitusel saavutatud tulemused, kui selgub, et antud koeral ei olnud õigust sellel 
näitusel osaleda“; (ii) muuta p 10.11.2. sõnastust peale mida kõlab see 
alljärgnevalt:“Igale koerterühmale tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat 
rühma, kellele ta võib omistada ERIAUHINNA.“; (iii) kustutada p 10.11.3; (iv) muuta 
p 10.11.4 (uus punkt 10.11.3). sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt 
„Esimeseks tulnud rühm, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb 
näituse parima kasvatajaklassi võistlusel; (v) muuta p 10.12.2. sõnastust peale mida 
kõlab see alljärgnevalt:“Igale koerterühmale tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab 
neli paremat rühma, kellele ta võib omistada ERIAUHINNA.“; (vi) kustutada p 
10.12.3; (vii) muuta p 10.12.4 (uus punkt 10.12.3). sõnastust peale mida kõlab see 
alljärgnevalt „Esimeseks tulnud rühm, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, 
osaleb näituse parima järglasteklassi võistlusel; (viii) muuta p 10.13.2. sõnastust 
peale mida kõlab see alljärgnevalt:“Igale koerterühmale tehakse kirjeldus. Kohtunik 
järjestab neli paremat rühma, kellele ta võib omistada ERIAUHINNA.“; (ix) 
kustutada p 10.11.3; (x) muuta p 10.13.4 (uus punkt 10.13.3). sõnastust peale mida 
kõlab see alljärgnevalt „Esimeseks tulnud paar, kellele kohtunik on omistanud 
ERIAUHINNA“, osaleb näituse parima paari võistlusel. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ix) EKL raamatupidaja avaldus töölepingu lõpetamiseks alates 03.05.2013. 
 
Seoses senise raamatupidaja lahkumisega tervislikel põhjuste on uue EKL raamatupidaja 
leidmiseks välja kuulutatud konkurss (tähtaeg 07.05.2013). 
 
(x) Läti Cane Corso Klubi pöördumine. 
 
Ettepanek: teavitada Läti Cane Corso Klubi, et kõnealune kasvataja ei ole käesolevaks 

hetkeks esitanud pesakonna registreerimise avaldust. Paluda Läti Cane Corso Klubil 
edastada võimalikud edasised soovid antud kasvataja tegevuse jälgimiseks läbi LKF-i. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(xi) EKL-KKK ettepanek (rahvusvaheliste) võistluste kulude osaliseks kompenseerimiseks; 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida EKL eksamite ja võistluste 

kalenderplaani kantud rahvusvaheliste võistluste kahjumist avalduse alusel kuni 50% 
ja mitte üle 200 EUR: a)  rendikulud (plats/saal, platsivarustus), b) kohtuniku reisi- ja 
majutuskulud. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(xiii) EKL-KKK taotlus agility elektroonilise ajavõtusüsteemi soetamiseks. 
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Toimus arutelu EKL-KKK taotluse üle soetada agility elektrooniline ajavõtusüsteem. Piret 
Reinaus andis lühiülevaate erinevatest sobivatest mudelitest. EKL juhatus nentis, et enne 
lõpliku otsuse langetamist oleks vaja EKL-KKK poolset analüüsi, kui suur on rendisumma, 
mida võistluste korraldajad oleksid nõus tasuma, ning millised oleksid ajavõtusüsteemi 
väljalaenutamise tingimused. 
 
(xiv) EKL-KKK taotlus 03.03.2013 toimunud SK kohtunike pädevuseksami korraldamisega 
seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 03.03.2013 toimunud SK 

kohtunike pädevuseksami läbviimisega seotud halli rendi kulud 30 EUR ulatuses arve 
alusel. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(xv) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike pädevuseksamite korraldamisega seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 13.-14.04.2013 toimunud 

välimikukohtunike pädevuseksamite korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) 
Juta Haranen – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 70 EUR (2 päeva); (iii) Anne 
Sume – 70 EUR (2 päeva). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(xvi) ajavahemikus 07.03.-02.05.2013 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 07.03-02.05.2013 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisa 2). 
 
Ettepanek: rahuldada Sisekaitseakadeemia Teenistuskoerte Koolituskeskuse taotlus ning 

taastada nende EKL liikmelisus. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Teha EKL volinike koosolekule ettepanekud alljärgnevate täienduste tegemiseks EKL 

näituste eeskirja:  
9.1.1. p 15.7.“EKL juhatusel on õigus tagant järele tühistada koera näitusel saavutatud 

tulemused, kui selgub, et antud koeral ei olnud õigust sellel näitusel osaleda“;  
9.1.2. muuta p 10.11.2. sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt:“Igale koerterühmale 

tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta võib omistada 
ERIAUHINNA.“;  

9.1.3. kustutada p 10.11.3; (iv) muuta p 10.11.4 (uus punkt 10.11.3). sõnastust peale mida 
kõlab see alljärgnevalt „Esimeseks tulnud rühm, kellele kohtunik on omistanud 
ERIAUHINNA“, osaleb näituse parima kasvatajaklassi võistlusel;  

9.1.4. muuta p 10.12.2. sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt:“Igale koerterühmale 
tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta võib omistada 
ERIAUHINNA.“;  
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9.1.6. kustutada p 10.12.3;  
9.1.7. muuta p 10.12.4 (uus punkt 10.12.3). sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt 

„Esimeseks tulnud rühm, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb 
näituse parima järglasteklassi võistlusel; 

9.1.8. muuta p 10.13.2. sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt:“Igale koerterühmale 
tehakse kirjeldus. Kohtunik järjestab neli paremat rühma, kellele ta võib omistada 
ERIAUHINNA.“;  

9.1.9. kustutada p 10.13.3;  
9.1.10. muuta p 10.13.4 (uus punkt 10.13.3). sõnastust peale mida kõlab see alljärgnevalt 

„Esimeseks tulnud paar, kellele kohtunik on omistanud ERIAUHINNA“, osaleb 
näituse parima paari võistlusel. 

9.2. Teavitada Läti Cane Corso Klubi, et kõnealune kasvataja ei ole käesolevaks hetkeks 
esitanud pesakonna registreerimise avaldust. Paluda Läti Cane Corso Klubil edastada 
võimalikud edasised soovid antud kasvataja tegevuse jälgimiseks läbi LKF-i. 

9.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida EKL eksamite ja võistluste 
kalenderplaani kantud rahvusvaheliste võistluste kahjumist avalduse alusel kuni 50% ja 
mitte üle 200 EUR: a)  rendikulud (plats/saal, platsivarustus), b) kohtuniku reisi- ja 
majutuskulud. 

9.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 03.03.2013 toimunud SK kohtunike 
pädevuseksami läbviimisega seotud halli rendi kulud 30 EUR ulatuses arve alusel. 

9.5. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 13.-14.04.2013 toimunud 
välimikukohtunike pädevuseksamite korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Juta 
Haranen – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 70 EUR (2 päeva); (iii) Anne Sume – 70 
EUR (2 päeva). 

9.6. Rahuldada ajavahemikus 07.03-02.05.2013 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 
(lisa 2). 

9.7. Rahuldada Sisekaitseakadeemia Teenistuskoerte Koolituskeskuse taotlus ning taastada 
nende EKL liikmelisus 

 
10. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
Ettepanek: kinnitada Helin Kasuk-Tenson 8. rühma rühmakohtunikuks. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: EKL bürool avaldada EKL kodulehel EKL kohtunike nimekirjas rahvusliku 

kohtuniku Hedi Kummi isikuandmed. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Helin Kasuk-Tenson – ahvpinšer (186), austria pinšer 
(64),belgia grifoon (81),  bologna bichon ( 196),  coton de tulear (283), friisi 
linnukoer (222),  hollandi smoushond (308), king charles spanjel (128), lääne-göta 
spits (14), malta bichon (65), münsteri suur linnukoer (118), portugali linnukoer 
(187),  puudelpointer (216), saksa pikakarvaline linnukoer (117),  schipperke (187),  
slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tsehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari 
karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57),  vana-taani 
linnukoer (281), väike brabandi grifoon (82), weimari linnukoer lühikarvaline (99), 
weimari linnukoer pikakarvaline (99); (ii) Kristin Kerem – itaalia corso (343); (iii) 
Anne Klaas - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), king charles spanjel (128), hollandi 
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smoushond (308); (iv) Jelena Kruus - ahvpinšer (186), ameerika akita (344), austria 
pinšer (64), etna cirneco (199), grööni koer (274), hokkaido (261), hollandi 
smoushond (308), ibiza podengo karmikarvaline (89), ibiza podengo lühikarvaline 
(89), kaana koer (273), kai (317), kanaari podengo (329), kishu (318), korea jindo 
(334), mehhiko karvutu koer väike (234), mehhiko karvutu koer standartne (234), 
mehhiko karvutu koer keskmine (234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer (237),  
portugali podengo suur siledakarvaline (94), portugali podengo keskmine 
siledakarvaline (94), portugali podengo väike siledakarvaline (94), portugali podengo 
suur karmikarvaline (94), portugali podengo keskmine karmikarvaline (94), portugali 
podengo väike karmikarvaline (94), shiba (257), shikoku (319), tai ridgeback (338); 
(v) Hedi Kumm – shar pei (309); (vi) Marko Lepasaar - ahvpinšer (186), alaska 
malamuut (243); ameerika akita (344), austria pinšer (64), dobermann (143),  grööni 
koer (274), hokkaido (261), hollandi smoushond (308), inglise setter (2), kaana koer 
(273), kai (317), kishu (318), korea jindo (334), mehhiko karvutu koer väike (234), 
mehhiko karvutu koer standartne (234), mehhiko karvutu koer keskmine (234), norra 
lunnikoer (265), norra õuekoer (237), shiba (257), shikoku (319), suuršnautser (181), 
tai ridgeback (338); (vii) Siret Lepasaar - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), 
chesapeake bay retriiver (263), eesti hagijas (000), hiina harjaskoer (288),  hollandi 
smoushond (308), kromfohrlandi koer (192), käharakarvaline bichon (215), nova 
scotia retriiver (312), siledakarvaline retriiver (121), soome hagijas (51); (viii) Reet 
Lint - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), hollandi smoushond (308); (ix) Astrid 
Lundava - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), etna cirneco (199),  grööni koer (274), 
hokkaido (261), hollandi smoushond (308),ibiza podengo karmikarvaline (89), ibiza 
podengo lühikarvaline (89), itaalia volpino (195), kaana koer (273), kai (317), 
kanaari podengo (329) kishu (318), korea jindo (334), mehhiko karvutu koer väike 
(234), mehhiko karvutu koer keskmine (234), mehhiko karvutu koer (234), norra 
lunnikoer (265), norra õuekoer (237), portugali podengo suur siledakarvaline (94), 
portugali podengo keskmine siledakarvaline (94), portugali podengo väike 
siledakarvaline (94), portugali podengo suur karmikarvaline (94), portugali podengo 
keskmine karmikarvaline (94), portugali podengo väike karmikarvaline (94),  shiba 
(257), shikoku (319), tai ridgeback (338); (x) Aire-Piret Pärn – dobermann (143), 
kääbusšnautser (183); (xi) Katrin Raie – eesti hagijas (000); (xii) Vera Smirnova – 
gordoni setter (6), inglise setter (2); (xiii) Anne Sume - ahvpinšer (186), austria pinšer 
(64), hollandi smoushond (308), pürenee mäestikukoer (137); (xiv) Helle Viitkar – 
belgia grifoon (81),  bologna bichon (196), coton de tulear (283), malta bichon (65), 
väike brabandi grifoon (82); (xv) Helen Tonkson-Koit – hiina harjaskoer (288). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. Kinnitada Helin Kasuk-Tenson 8. rühma rühmakohtunikuks. 
10.2. EKL bürool avaldada EKL kodulehel EKL kohtunike nimekirjas rahvusliku kohtuniku 

Hedi Kummi isikuandmed. 
10.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
10.3.1. Helin Kasuk-Tenson – ahvpinšer (186), austria pinšer (64),belgia grifoon (81),  

bologna bichon ( 196),  coton de tulear (283), friisi linnukoer (222),  hollandi 
smoushond (308), king charles spanjel (128), lääne-göta spits (14), malta bichon (65), 
münsteri suur linnukoer (118), portugali linnukoer (187),  puudelpointer (216), saksa 
pikakarvaline linnukoer (117),  schipperke (187),  slovaki karmikarvaline linnukoer 
(320), tsehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), 
ungari lühikarvaline linnukoer (57),  vana-taani linnukoer (281), väike brabandi 
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grifoon (82), weimari linnukoer lühikarvaline (99), weimari linnukoer pikakarvaline 
(99);  

10.3.2. Kristin Kerem – itaalia corso (343);  
10.3.3. Anne Klaas - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), king charles spanjel (128), 

hollandi smoushond (308);  
10.3.4. Jelena Kruus - ahvpinšer (186), ameerika akita (344), austria pinšer (64), etna 

cirneco (199), grööni koer (274), hokkaido (261), hollandi smoushond (308), ibiza 
podengo karmikarvaline (89), ibiza podengo lühikarvaline (89), kaana koer (273), kai 
(317), kanaari podengo (329), kishu (318), korea jindo (334), mehhiko karvutu koer 
väike (234), mehhiko karvutu koer standartne (234), mehhiko karvutu koer keskmine 
(234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer (237),  portugali podengo suur 
siledakarvaline (94), portugali podengo keskmine siledakarvaline (94), portugali 
podengo väike siledakarvaline (94), portugali podengo suur karmikarvaline (94), 
portugali podengo keskmine karmikarvaline (94), portugali podengo väike 
karmikarvaline (94), shiba (257), shikoku (319), tai ridgeback (338);  

10.3.5. Hedi Kumm – shar pei (309);  
10.3.6. Marko Lepasaar - ahvpinšer (186), alaska malamuut (243); ameerika akita (344), 

austria pinšer (64), dobermann (143),  grööni koer (274), hokkaido (261), hollandi 
smoushond (308), inglise setter (2), kaana koer (273), kai (317), kishu (318), korea 
jindo (334), mehhiko karvutu koer väike (234), mehhiko karvutu koer standartne 
(234), mehhiko karvutu koer keskmine (234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer 
(237), shiba (257), shikoku (319), suuršnautser (181), tai ridgeback (338);  

10.3.7. Siret Lepasaar - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), chesapeake bay retriiver 
(263), eesti hagijas (000), hiina harjaskoer (288),  hollandi smoushond (308), 
kromfohrlandi koer (192), käharakarvaline bichon (215), nova scotia retriiver (312), 
siledakarvaline retriiver (121), soome hagijas (51);  

10.3.8. Reet Lint - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), hollandi smoushond (308);  
10.3.9. Astrid Lundava - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), etna cirneco (199),  grööni 

koer (274), hokkaido (261), hollandi smoushond (308),ibiza podengo karmikarvaline 
(89), ibiza podengo lühikarvaline (89), itaalia volpino (195), kaana koer (273), kai 
(317), kanaari podengo (329) kishu (318), korea jindo (334), mehhiko karvutu koer 
väike (234), mehhiko karvutu koer keskmine (234), mehhiko karvutu koer (234), norra 
lunnikoer (265), norra õuekoer (237), portugali podengo suur siledakarvaline (94), 
portugali podengo keskmine siledakarvaline (94), portugali podengo väike 
siledakarvaline (94), portugali podengo suur karmikarvaline (94), portugali podengo 
keskmine karmikarvaline (94), portugali podengo väike karmikarvaline (94),  shiba 
(257), shikoku (319), tai ridgeback (338);  

10.3.10. Aire-Piret Pärn – dobermann (143), kääbusšnautser (183);  
10.3.11. Katrin Raie – eesti hagijas (000);  
10.3.12. Vera Smirnova – gordoni setter (6), inglise setter (2); 
10.3.13. Anne Sume - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), hollandi smoushond (308), 

pürenee mäestikukoer (137);  
10.3.14. Helle Viitkar – belgia grifoon (81),  bologna bichon (196), coton de tulear (283), 

malta bichon (65), väike brabandi grifoon (82);  
10.3.15. Helen Tonkson-Koit – hiina harjaskoer (288). 

 
11. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid*. 
 
(i) kennelis Regina Colibri (kasv. Mirra Teppor) sündinud pesakonnad. 
 
EKL juhatus saatis EKL esindajad kennelis Regina Colibri 18.01.2013 ja 19.01.2013 
sündinud chihuahua pesakondi üle vaatama. Pesakonna ülevaataja sedastas, et kõigil 
kutsikatel olid Eestis väljastastud lemmikloomapassid ning mikrokiibid. Samuti asusid 
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kutsikad kasvataja valduses Eesti Vabariigi territooriumil. Eelnevast tulenevalt ei ole 
pesakondade EKL-tõuraamatusse mittekandmiseks alust. 
 
12. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 03.-

04.05.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 
Lambakoerte Ühing); (ii) 02.-03.08.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing); (iii) 31.05.2014 welsh corgi 
(pembroke, cardigan) erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Corgi Klubi „Gigi“); (iv) 
01.06.2014 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Rottweileriühing); (v) 
31.05.2014 puudlite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ); (vi) 
09.08.2014 rahvuslik näitus, Väimela (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi); (vii) 
10.08.2014 rahvuslik näitus, Väimela (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi); (viii) 27.-
28.04.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Narva (Narva saksa lambakoerte klubi 
„Harandus“). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 14.-

15.02.2015 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 
Klubi), (ii) 04.07.2015 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK); (iii) 
05.07.2015 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK). Edastada 
kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati:  
12.1. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

12.1.1. 03.-04.05.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 
Lambakoerte Ühing);  

12.1.2. 02.-03.08.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Saksa 
Lambakoerte Ühing);  

12.1.3. 31.05.2014 welsh corgi (pembroke, cardigan) erinäitus, Harju mk (korraldaja: 
Eesti Corgi Klubi „Gigi“);  

12.1.4. 01.06.2014 rottweilerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Rottweileriühing);  
12.1.5. 31.05.2014 puudlite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ);  
12.1.6. 09.08.2014 rahvuslik näitus, Väimela (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi);  
12.1.7. 10.08.2014 rahvuslik näitus, Väimela (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi);  
12.1.8. 27.-28.04.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Narva (Narva saksa lambakoerte klubi 

„Harandus“). 
12.2. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused ning edastada 

kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse:  
12.2.1. 14.-15.02.2015 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: Põhja-Eesti 

Koertekasvatajate Klubi),  
12.2.2. 04.07.2015 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK);  
12.2.3. 05.07.2015 rahvusvaheline näitus, Pärnu (korraldaja: Pärnu PKK).  

 
13. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus 18.-19.05.2013 korraldatava koolitus- ja eksamipäevade 
ametlikuks tunnustamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning tunnustada ametlikena 18.-19.05.2013 
Nõval korraldatav kunstlikul verejäljel töötamise koolituse- ja eksamipäevad. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati:  
13.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning tunnustada ametlikena 18.-19.05.2013 

Nõval korraldatav kunstlikul verejäljel töötamise koolituse- ja eksamipäevad. 
 
14. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
 
EKL tõuraamatumääruse arutamiseks korraldatakse koosolek 07.05.2013 EKL büroos. 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 


