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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
 

Tallinn          08.08.2013 nr 8 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.45. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija Raun. 
Puudusid: Jaana Aadamsoo, Maris Siilmann. 
Külalised: Helina Härma, Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Siret Lepasaar 

(EKL-VKK eestseisus), Aire-Piret Pärn, Monika Normann (Eesti Retriiverite 
TÜ), Piret Reinsalu (EKL-KKK eestseisus), Taivo Talisoo. 

 
PÄEVAKORD: 
1. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
2. Eesti Retriiverite TÜ taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) EKL retriiverite 

töökatsete tšempioni statuut; (ii) EKL retriiverite katsekohtunike statuut; (iii) EKL 
retriiverite tõukatsete reeglid; (iv) EKL retriiverite tasemekatse reeglid. 

3. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
4. EKL-KKK taotlused: (i) taotlus ajavõtuseadme soetamiseks ning ajavõtuseadme 

laenutamise korra kinnitamiseks (jätkuv käsitlus); (ii) taotlus hetkel kehtivate SK eeskirjade 
ning alates 01.01.2014 kehtivate SK eeskirjade järgsete võistlusklasside üleminekutabeli 
kinnitamiseks 

5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
7. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
9. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) EKL jahikatsekohtunike 

statuut; (ii) EKL jahikatsekohtunike koolitusjuhend. 
10. Kagu-Eesti Kennelklubi taotlus näituse toimumiskuupäeva muutmiseks. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
1. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) Helina Härma märgukiri. 
 
Lea Tõnismäe esitas omapoolsed selgitused väidetava duubelpaarituse kohta (H. Härmale 
kuuluva isase koeraga paaritamine ebaõnnestus, seetõttu otsustas L. Tõnismäe kasutada 
kunstlikku viljastamist ning teist isast koera). 
 
Toimus avaldaja ning pesakonna kasvataja vaheline tuline arutelu, kas teise isase koera kasuks 
otsuse langetamine oli eetiline või mitte ning kas sellega peaksid kasvatajale kaasnema 
(rahalised) sanktsioonid. 
 
Ettepanek: suunata DNA-põlvnemisuuringutele kennelis Briatore 03.06.2013 sündinud saksa 

lambakoerte pesakonna isa, ema ning üks kutsikas. Esmased DNA-põlvnemisuuringute 
tegemise kulud kannab EKL. Juhul, kui kutsikas ei osutu pesakonna 
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registreerimisavaldusel toodud vanemate järglaseks, suunatakse DNA-
põlvnemisuuringutele kogu pesakond (uuringutega seotud kulud kannab pesakonna 
kasvataja). Juhul, kui kutsikas osutub pesakonna registreerimisavaldusel toodud 
vanemate järglaseks, võib isase koera omanik esitada EKL juhatusele taotluse kogu 
pesakonna DNA-põlvnemisuuringutele suunamiseks (uuringutega seotud esmased kulud 
kannab isase koera omanik; juhul, kui pesakond ei osutu pesakonna 
registreerimisavaldusel toodud vanemate järglaseks, kompenseerib uuringutega seotud 
kulud pesakonna kasvataja). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) Alaska Malamuutide Liidu taotlus. 
 
Ettepanek: lähtuvalt EKL juhatusele laekunud taotlusest suunata DNA-põlvnemisuuringutele 

kennelis Mutimuudid 23.01.2012 sündinud alaska malamuutide pesakond (isa: EST-
02532/09, ema: EST-00055/07). Kõik DNA-põlvnemisuuringutega seotud kulud kannab 
Alaska Malamuutide Liit. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL juhatuse otsuse nr 8.3., 06.06.2013 (protokoll nr 6) jätkuv käsitlus. 
 
Aire-Piret Pärn esitas Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ poolse ülevaate kennelis 
Corso Dei Amici 21.02.2013 ja 12.03.2013 sündinud inglise buldogite pesakondadega seotud 
temaatikast ning ühingupoolsed ettepanekud olukorra lahendamiseks (lisa 1). 
 
Ettepanek: registreerida kennelis Corso Dei Amici 21.02.2013 sündinud inglise buldogi 

pesakond (ema: LV-26997/11; isa LV-23219/10) lähtuvalt  EKL teenuste hinnakirja 
koodist 1061 ning samas kennelis 12.03.2013 sündinud inglise buldogi pesakond (ema: 
LV-27004/11; isa: LV-22094/09) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1063. 
Kanda EKL tõuraamatusse. Kasvataja on kohustatud järgneva kolme aasta jooksul 
teavitama EKL bürood kirjalikult kolme päeva jooksul pesakonna sünnist ning selle 
asukohast sünnist loovutamiseni. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) Svetlana Romanovitši avaldus. 
 
Toimus arutelu Svetlana Romanovitši avalduse üle. Nenditi, et EKL juhatusel puudub õigus 
EKL tõuraamatumääruse rikkumist kasvataja isikukaardile mitte kanda. Küll aga võib EKL 
juhatus langetada otsuse pesakonna registreerimistasude osas, kuna kasvataja eelmine 
tõuraamatumääruse rikkumine pärineb aastast 2007. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis Stark Fassen 14.06.2013 sündinud berni alpi karjakoera 

pesakond (ema: EST-02760/09; isa: EST-00667/09) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja 
koodist 1010, kuid kanda EKL registrisse antud kasvataja isikukaardile EKL 
tõuraamatumääruse rikkumine. 

Hääletamine: poolt – 5 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) Marita Kivikko kaebus. 
 
Teavitada avaldajat, et EKL ei sekku ostja ja müüja vahelistesse rahalistesse vaidlustesse ning 
eriarvamuse lahendamiseks peaks ta pöörduma otse kasvataja poole. 
 
(vi) Renat Mazurchaki pöördumine. 
 
Teavitada avaldajat, et EKL ei kiida (terviseprobleemidega) kutsikate vahendamist heaks ning 
on tehingu teisele osapoolele ka vastavasisulise märkuse teinud. 
 
Otsustati: 
1.1. Suunata DNA-põlvnemisuuringutele kennelis Briatore 03.06.2013 sündinud saksa 

lambakoerte pesakonna isa, ema ning üks kutsikas. Esmased DNA-põlvnemisuuringute 
tegemise kulud kannab EKL.  
1.1.1. Juhul, kui kutsikas ei osutu pesakonna registreerimisavaldusel toodud vanemate 

järglaseks, suunatakse DNA-põlvnemisuuringutele kogu pesakond (uuringutega seotud 
kulud kannab pesakonna kasvataja).  

1.1.2. Juhul, kui kutsikas osutub pesakonna registreerimisavaldusel toodud vanemate 
järglaseks, võib isase koera omanik esitada EKL juhatusele taotluse kogu pesakonna 
DNA-põlvnemisuuringutele suunamiseks (uuringutega seotud esmased kulud kannab 
isase koera omanik; juhul, kui pesakond ei osutu pesakonna registreerimisavaldusel 
toodud vanemate järglaseks, kompenseerib uuringutega seotud kulud pesakonna 
kasvataja). 

1.2. Lähtuvalt EKL juhatusele laekunud taotlusest suunata DNA-põlvnemisuuringutele kennelis 
Mutimuudid 23.01.2012 sündinud alaska malamuutide pesakond (isa: EST-02532/09, ema: 
EST-00055/07). Kõik DNA-põlvnemisuuringutega seotud kulud kannab Alaska 
Malamuutide Liit. 

1.3. Registreerida kennelis Corso Dei Amici 21.02.2013 sündinud inglise buldogi pesakond 
(ema: LV-26997/11; isa LV-23219/10) lähtuvalt  EKL teenuste hinnakirja koodist 1061 ning 
samas kennelis 12.03.2013 sündinud inglise buldogi pesakond (ema: LV-27004/11; isa: LV-
22094/09) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1063. Kanda EKL tõuraamatusse.  
1.3.1. Kasvataja on kohustatud järgneva kolme aasta jooksul teavitama EKL bürood 

kirjalikult kolme päeva jooksul pesakonna sünnist ning selle asukohast sünnist 
loovutamiseni. 

1.4. Registreerida kennelis Stark Fassen 14.06.2013 sündinud berni alpi karjakoera pesakond 
(ema: EST-02760/09; isa: EST-00667/09) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010, 
kuid kanda EKL registrisse antud kasvataja isikukaardile EKL tõuraamatumääruse 
rikkumine. 

 
2. Eesti Retriiverite TÜ taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) EKL retriiverite 
töökatsete tšempioni statuut; (ii) EKL retriiverite katsekohtunike statuut; (iii) EKL 
retriiverite tõukatsete reeglid; (iv) EKL retriiverite tasemekatse reeglid. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning lisada EKL poolt omistatavate 

tšempionitiitlite statuuti Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempioni omistamise kord 
alljärgnevas sõnastuses: „tiitel Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempion (EST RT CH) 
omistatakse koerale, kes on Eesti Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud 
retriiverite tasemekatse võitjaklassis saavutanud kolm I järku vähemalt kahelt erinevalt 
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kohtunikult. Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu vanusena EKL poolt tunnustatud 
retriiverite erinäituselt või tõu erinäituselt vähemalt hinde “hea”. Koerad, kellele on juba 
omistatud FCI liikmesriigi retriiverite töökatsete tšempioni või FCIpoolt tunnustatud 
maa retriiverite töökatsete tšempioni tiitel, vajavad EST RT CH tiitli saamiseks Eesti 
Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassist 
ühte I järku.“ Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kiita heaks EKL retriiverite 

katsekohtunike statuut (lisa 2). Edastada reeglid kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kiita heaks EKL retriiverite tõukatsete 

reeglid (lisa 3). Edastada reeglid kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kiita heaks EKL retriiverite 

tasemekatse reeglid (lisa 4). Edastada reeglid kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning lisada EKL poolt omistatavate 

tšempionitiitlite statuuti Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempioni omistamise kord 
alljärgnevas sõnastuses: „tiitel Eesti Retriiverite Töökatsete Tšempion (EST RT CH) 
omistatakse koerale, kes on Eesti Kennelliidu juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud 
retriiverite tasemekatse võitjaklassis saavutanud kolm I järku vähemalt kahelt erinevalt 
kohtunikult. Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu vanusena EKL poolt tunnustatud 
retriiverite erinäituselt või tõu erinäituselt vähemalt hinde “hea”. Koerad, kellele on juba 
omistatud FCI liikmesriigi retriiverite töökatsete tšempioni või FCIpoolt tunnustatud maa 
retriiverite töökatsete tšempioni tiitel, vajavad EST RT CH tiitli saamiseks Eesti Kennelliidu 
juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassist ühte I järku.“ 
Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

2.2. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kiita heaks EKL retriiverite katsekohtunike 
statuut (lisa 2). Edastada reeglid kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

2.3. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kiita heaks EKL retriiverite tõukatsete reeglid 
(lisa 3). Edastada reeglid kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

2.4. Rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kiita heaks EKL retriiverite tasemekatse 
reeglid (lisa 4). Edastada reeglid kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
3. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
(i) Eesti Retriiverite TÜ taotlus katsete ametlikena tunnistamiseks. 
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Ettepanek: tunnustada ametlikena 28.-29.09.2013 Harjumaal toimuvaid retriiverite tõukatset, 

tõukatset dummyga ning retriiverite tõuomast tasemekatset (korraldaja: Eesti Retriiverite 
TÜ). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus rahvusvahelise IPO võistluse kuupäeva kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kanda EKL 2014. aasta võistluste kalenderplaani 

05.-07.07.2014 rahvusvaheline IPO võistlus, Rakvere (korraldaja: Sportkoer). Edastada 
kuupäev kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) Eesti Jahikoerte TÜ taotlus verejälje ametliku katse kuupäeva kinnitamiseks (24.07.2013 
toimunud elektroonilise hääletuse tulemuste kinnitamine). 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning tunnustada ametlikena 03.-04.08.2013 

Aegviidus korraldatud verejäljekatseid. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Tunnustada ametlikena 28.-29.09.2013 Harjumaal toimuvaid retriiverite tõukatset, 

tõukatset dummyga ning retriiverite tõuomast tasemekatset (korraldaja: Eesti Retriiverite 
TÜ). 

3.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kanda EKL 2014. aasta võistluste kalenderplaani 05.-
07.07.2014 rahvusvaheline IPO võistlus, Rakvere (korraldaja: Sportkoer). Edastada kuupäev 
kinnitamiseks FCI-le. 

3.3. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning tunnustada ametlikena 03.-04.08.2013 
Aegviidus korraldatud verejäljekatseid. 

 
4. EKL-KKK taotlused: (i) taotlus ajavõtuseadme soetamiseks ning ajavõtuseadme 
laenutamise korra kinnitamiseks (jätkuv käsitlus); (ii) taotlus hetkel kehtivate SK 
eeskirjade ning alates 01.01.2014 kehtivate SK eeskirjade järgsete võistlusklasside 
üleminekutabeli kinnitamiseks. 
 
(i) EKL-KKK taotlus ajavõtuseadme soetamiseks ning ajavõtuseadme laenutamise korra 

kinnitamiseks (jätkuv käsitlus). 
 
EKL juhatus võtab kindlustusseltsilt agility ajavõtuseadme täiskindlustuse hinnapakkumise 
ning palub EKL partneril juriidilistes küsimustes koostada ajavõtuseadme laenutamise leping 
(koordinaator: Astrid Lundava). 
 
(ii) EKL-KKK taotlus hetkel kehtivate SK eeskirjade ning alates 01.01.2014 kehtivate SK 

eeskirjade järgsete võistlusklasside üleminekutabeli kinnitamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada hetkel kehtivate SK eeskirjade ning 
alates 01.01.2014 kehtivate SK eeskirjade järgsete võistlusklasside üleminekutabel (lisa 
5). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada hetkel kehtivate SK eeskirjade ning alates 

01.01.2014 kehtivate SK eeskirjade järgsete võistlusklasside üleminekutabel (lisa 5). 
 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 17.08.2013 ja 18.08.2013 Tallinnas Kalevi Keskstaadionil 
toimuvate rahvusvaheliste näituste korraldusettevalmistustest (mõlemale päevale registreerunud 
üle 1400 koera).  
 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike pädevuseksamitega seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 13.-14.07.2013 korraldatud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) 
Linda Jürgens – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 70 EUR; (iii) Astrid Lundava – 
35 EUR (1 päev); (iv) Inga Siil – 70 EUR (2 päeva); (v) Anne Sume – 70 EUR (2 päeva).  

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus katsekohtunike teooriaeksamiga seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 07.07.2013 toimunud 

agilitykohtunike teooriaeksamiga seotud kulud kogusummas kuni 40,69 EUR lähtuvalt 
EKL-KKK poolt esitatud nimekirjale. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL ruumide (Tuisu 2A, Tallinn) kliimaseade. 
 
Ettepanek: kinnitada Ermeesia OÜ pakkumine EKL ruumidesse (Tuisu 2A, Tallinn) 

kliimaseadme paigaldamiseks kogusummas 4 500 EUR. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) Norra Kennelklubi ettepanek lepingu sõlmimiseks seoses „Euroopa Võitja 2015“ näitusega. 
 
Toimus arutelu Norra Kennelklubi lepinguprojekti üle, mille kohaselt EKL kohustub tagama 
„Euroopa Võitjal 2015“ osalevate Norras keelustatud tõugudesse kuuluvate Eesti koerte 
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tagasipöördumist oma elukohariiki. Nenditi, et lepingu sõlmimine on vajalik ja põhjendatud 
ning kaaluti võimalikke tulevasi sanktsioone Eesti koeraomanike suhtes, kes antud lepingut 
rikuvad. 
 
Ettepanek: allkirjastada Norra Kennelklubiga leping võimaldamaks Norras keelustatud 

tõugudesse kuuluvatel EKL-is registreeritud koertel osaleda Euroopa Võitja 2015 
näitusel Oslos 04.-06.09.2013. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) Ele Rõigase taotlus töölepingu lõpetamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Ele Rõigase taotlus ning lõpetada temaga tööleping alates 06.08.2013. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Astrid Lundava nentis, et senisel kujul ei ole büroo juhataja ametikoht põhjendatud, kuna 
jooksvaid tööülesandeid saab väga edukalt täita ka EKL juhatuse esimees. 
 
Toimus arutelu EKL põhikirja vastavasisulise muudatuse sisseviimise võimalikkuse ja 
vajalikkuse üle. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanek ühendada EKL juhatuse esimehe ning EKL 

büroo juhataja ametikohad. 
Hääletamine: poolt – 3 
  vastu – 0 
  erapooletu – 2 
 
(vi) EKL uue tõuraamatumääruse projekti tutvustamine. 
 
Ettepanek: panna EKL uue tõuraamatumääruse projekt üles EKL kodulehele (ettepanekud 

täiendusteks-parandusteks tuleb esitada hiljemalt 01.09.2013). 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) ajavahemikus 04.07.-08.08.2013 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 04.07.-08.08.2013 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldusedi. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 13.-14.07.2013 korraldatud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Linda 
Jürgens – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 70 EUR; (iii) Astrid Lundava – 35 EUR (1 
päev); (iv) Inga Siil – 70 EUR (2 päeva); (v) Anne Sume – 70 EUR (2 päeva). 
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6.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 07.07.2013 toimunud agilitykohtunike 
teooriaeksamiga seotud kulud kogusummas kuni 40,69 EUR lähtuvalt EKL-KKK poolt 
esitatud nimekirjale. 

6.3. Kinnitada Ermeesia OÜ pakkumine EKL ruumidesse (Tuisu 2A, Tallinn) kliimaseadme 
paigaldamiseks kogusummas 4 500 EUR. 

6.4. Allkirjastada Norra Kennelklubiga leping võimaldamaks Norras keelustatud tõugudesse 
kuuluvatel EKL-is registreeritud koertel osaleda Euroopa Võitja 2015 näitusel Oslos 04.-
06.09.2013. 

6.5. Rahuldada Ele Rõigase taotlus ning lõpetada temaga tööleping alates 06.08.2013. 
6.6. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek ühendada EKL juhatuse esimehe ning EKL 

büroo juhataja ametikohad. 
6.7. Panna EKL uue tõuraamatumääruse projekt üles EKL kodulehele (ettepanekud 

täiendusteks-parandusteks tuleb esitada hiljemalt 01.09.2013). 
6.8. Rahuldada ajavahemikus 04.07.-08.08.2013 laekunud EKL liikmeks astumise avaldusedi. 
 
7. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
 
Toimus arutelu EKL usaldusarstide konkursside üle. Nenditi, et lähtuvalt EKL usaldusarstide 
statuudist moodustavad konkursi komisjoni EKL ja EVS esindajad ning volitati EKL 
teadusnõukogu antud teemaga edasi tegelema. 
 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 

hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – west highlandi terjer (85); (ii) Helin Kasuk-
Tenson - auvergne`i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), burgose linnukoer 
(90),  entlebuchi alpi karjakoer (47), itaalia linnukoer (202), itaalia karmikarvaline 
linnukoer (165), münsteri väike linnukoer (102), prantsuse gascogne`i linnukoer (133), 
prantsuse pürenee linnukoer (134), saint-germaini linnukoer (115),  saksa 
karmikarvaline linnukoer (98), saksa pinšer (184), suur šveitsi alpi karjakoer (58); (iii) 
Dina Korna – welsh corgi pembroke (39); (iv) Maret Kärdi – vene kääbuskoer, 
siledakarvaline (352), vene kääbuskoer, pikakarvaline (352), 9. rühma kohtunik; (v) 
Marko Lepasaar – baieri verekoer (217), bostoni terjer (140), drever (130), hannoveri 
verekoer (213),  itaalia linnukoer (202), jack russell`i terjer (345), lhasa apso (227), 
mops (253), prantsuse buldog (101); saarmakoer (294), tiibeti terjer (209), verekoer 
(84), westfaali takshagijas (100); (vi) Siret Lepasaar -  baieri verekoer (217), bostoni 
terjer (140), drever (130), hannoveri verekoer (213), jack russell`i terjer (345), malta 
bichon (65), saarmakoer (294), vene kääbuskoer, siledakarvaline (352), vene 
kääbuskoer, pikakarvaline (352); verekoer (84), westfaali takshagijas (100); (vii) Astrid 
Lundava – baieri verekoer (217), drever (130), hannoveri verekoer (213), saarmakoer 
(294), siledakarvaline retriiver (121); verekoer (84), westfaali takshagijas (100); (viii) 
Aire – Piret Pärn   –  collie, pikakarvaline (156); (ix) Kristel Ratnik-Soosaar – saksa 
dogi, kollane, tiigrikarva (235); saksa dogi, must, arlekiin (235), saksa dogi, sinine 
(235); (x) Helina Simberg – mops (253).  

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: EKL bürool avaldada EKL kodulehel EKL kohtunike nimekirjas rahvusliku 

kohtuniku Kristel Ratnik-Soosaare isikuandmed. 
Hääletamine: poolt – 5 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike hindamispädevused:  

8.1.1. Linda Jürgens – west highlandi terjer (85);  
8.1.2. Helin Kasuk-Tenson - auvergne`i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), 

burgose linnukoer (90), entlebuchi alpi karjakoer (47), itaalia linnukoer (202), itaalia 
karmikarvaline linnukoer (165), münsteri väike linnukoer (102), prantsuse gascogne`i 
linnukoer (133), prantsuse pürenee linnukoer (134), saint-germaini linnukoer (115),  
saksa karmikarvaline linnukoer (98), saksa pinšer (184), suur šveitsi alpi karjakoer (58);  

8.1.3. Dina Korna – welsh corgi pembroke (39);  
8.1.4. Maret Kärdi – vene kääbuskoer, siledakarvaline (352), vene kääbuskoer, 

pikakarvaline (352), 9. rühma kohtunik; 
8.1.5. Marko Lepasaar – baieri verekoer (217), bostoni terjer (140), drever (130), hannoveri 

verekoer (213), itaalia linnukoer (202), jack russell`i terjer (345), lhasa apso (227), mops 
(253), prantsuse buldog (101); saarmakoer (294), tiibeti terjer (209), verekoer (84), 
westfaali takshagijas (100);  

8.1.6. Siret Lepasaar - baieri verekoer (217), bostoni terjer (140), drever (130), hannoveri 
verekoer (213), jack russell`i terjer (345), malta bichon (65), saarmakoer (294), vene 
kääbuskoer, siledakarvaline (352), vene kääbuskoer, pikakarvaline (352); verekoer (84), 
westfaali takshagijas (100);  

8.1.7. Astrid Lundava – baieri verekoer (217), drever (130), hannoveri verekoer (213), 
saarmakoer (294), siledakarvaline retriiver (121); verekoer (84), westfaali takshagijas 
(100);  

8.1.8. Aire – Piret Pärn   –  collie, pikakarvaline (156); (ix) Kristel Ratnik-Soosaar – saksa 
dogi, kollane, tiigrikarva (235); saksa dogi, must, arlekiin (235), saksa dogi, sinine 
(235); (x) Helina Simberg – mops (253). 

8.2. EKL bürool avaldada EKL kodulehel EKL kohtunike nimekirjas rahvusliku kohtuniku 
Kristel Ratnik-Soosaare isikuandmed. 

 
9. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) EKL 
jahikatsekohtunike statuut; (ii) EKL jahikatsekohtunike koolitusjuhend. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ja kiita heaks alljärgnevad normdokumendid: 

(i) EKL jahikatsekohtunike statuut; (ii) EKL jahikatsekohtunike koolitusjuhend. 
Edastada normdokumendid kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ja kiita heaks alljärgnevad normdokumendid: (i) 

EKL jahikatsekohtunike statuut; (ii) EKL jahikatsekohtunike koolitusjuhend. Edastada 
normdokumendid kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
10. Kagu-Eesti Kennelklubi taotlus näituse toimumiskuupäeva muutmiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Kagu-Eesti Kennelklubi taotlus ning kinnitada uuteks näituste toimumise 
kuupäevadeks 30.08.2014 ja 31.08.2014 (varasema 09.08.2014 ning 10.08.2014 
asemel). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Kagu-Eesti Kennelklubi taotlus ning kinnitada uuteks näituste toimumise 

kuupäevadeks 30.08.2014 ja 31.08.2014 (varasema 09.08.2014 ning 10.08.2014 asemel). 
 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

24.05.2014 do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Do-Khyi TÜ); 
(ii) 01.06.2014 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska 
Malamuutide Liit); (iii) 28.06.2014 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: 
koerteklubi „Tartu Bokser“); (iv) 04.07.2014 austraalia karjakoerte erinäitus I rühma 
näituse raames, Pärnu (korraldaja: Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ); (v) 04.07.2014 V 
ja IX rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside TÜ); (vi) 26.07.2014 
kõikide tõugude näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu); (vii) 03.08.2014 šoti terjerite 
erinäitus, Lääne mk (korraldaja: Eesti Šoti Terjerite TÜ); (viii) 07.08.2014 alaska 
malamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska Malamuutide Liit); (ix) 
10.08.2014 bernhardiinide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Bernhardiini TÜ); (x) 
16.08.2014 šnautserite erinäitus, Viimsi (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi); (xi) 
17.08.2014 šnautserite erinäitus, Viimsi (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi); (xii) 
22.08.2014 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite Klubi); 
(xiii) 13.-14.09.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Tartu (korraldaja: Tartu Saksa 
Lambakoerte Klubi „Uran“). 

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

10.01.2015 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi); (ii) 11.01.2015 kõikide 
tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi); (iii) 21.02.2015 IX rühma näitus, Tartu mk 
(korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“); (iv) 22.02.2015 IX rühma näitus, Tartu mk 
(korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“); (v) 30.05.2015 puudlite erinäitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Puudlite TÜ); (vi) 18.07.2015 kõikide tõugude näitus, Viljandi 
(korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus); (vii) 19.07.2015 kõikide tõugude näitus, Tartu 
mk (korraldaja: Pepi); (viii) 25.07.2015 kuldsete retriiverite erinäitus, Põlva mk 
(korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ); (ix) 01.08.2015 kõikide tõugude näitus, 
Tartu mk (korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“); (x) 02.08.2015 kõikide tõugude 
näitus, Tartu mk (korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“); (xi) 07.11.2015 
rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). Edastada 
kuupäev kinnitamiseks FCI-le; (xii) 08.11.2015 rahvusvaheline näitus, Tartu 
(korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). Edastada kuupäev kinnitamiseks FCI-le. 

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

11.1.1. 24.05.2014 do-khyi (tiibeti mastif) erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Do-Khyi TÜ);  
11.1.2. 01.06.2014 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska 

Malamuutide Liit);  
11.1.3. 28.06.2014 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: koerteklubi „Tartu Bokser“);  
11.1.4. 04.07.2014 austraalia karjakoerte erinäitus I rühma näituse raames, Pärnu 

(korraldaja: Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ);  
11.1.5. 04.07.2014 V ja IX rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside TÜ);  
11.1.6. 26.07.2014 kõikide tõugude näitus, Haapsalu (korraldaja: Nublu);  
11.1.7. 03.08.2014 šoti terjerite erinäitus, Lääne mk (korraldaja: Eesti Šoti Terjerite TÜ);  
11.1.8. 07.08.2014 alaska malamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska Malamuutide 

Liit);  
11.1.9. 10.08.2014 bernhardiinide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Bernhardiini TÜ);  
11.1.10. 16.08.2014 šnautserite erinäitus, Viimsi (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi);  
11.1.11. 17.08.2014 šnautserite erinäitus, Viimsi (korraldaja: Eesti Šnautserite Klubi);  
11.1.12. 22.08.2014 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite 

Klubi);  
11.1.13. 13.-14.09.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Tartu (korraldaja: Tartu Saksa 

Lambakoerte Klubi „Uran“). 
11.2 Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

11.2.1. 10.01.2015 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi);  
11.2.2. 11.01.2015 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi);  
11.2.3. 21.02.2015 IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“);  
11.2.4. 22.02.2015 IX rühma näitus, Tartu mk (korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“);  
11.2.5. 30.05.2015 puudlite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Puudlite TÜ);  
11.2.6. 18.07.2015 kõikide tõugude näitus, Viljandi (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus);  
11.2.7. 19.07.2015 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi);  
11.2.8. 25.07.2015 kuldsete retriiverite erinäitus, Põlva mk (korraldaja: Eesti Kuldsete 

Retriiverite TÜ);  
11.2.9. 01.08.2015 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: koerteklubi „Happy Dog“);  
11.2.10. 02.08.2015 kõikide tõugude näitus, Tartu mk (korraldaja: koerteklubi „Happy 

Dog“);  
11.2.11. 07.11.2015 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). 

Edastada kuupäev kinnitamiseks FCI-le; (xii) 08.11.2015 rahvusvaheline näitus, Tartu 
(korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). Edastada kuupäev kinnitamiseks FCI-le. 

 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 
 
 


