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1. Aretuseeskirjade kinnitamine 

1.1. Alaska Malamuutide Liidu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks 

Teadus- ja Aretusnõukogul kommentaare aretuseeskirja kohta ei ole. Toimus arutelu  uuringu 

tulemusega ED 1 aretusse lubamise üle, mis aga ei anna põhjust eeskirja tagasilükkamiseks. 

Ettepanek: rahuldada Alaska Malamuutide Liidu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks 

Hääletamine: poolt -12, vastu -0, erapooletu – 1 

Otsustati:  rahuldada Alaska Malamuutide Liidu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks ajavahemikuks 

01.07.2017-30.06.2022 

1.2. Euroopa ja Aasia Spitside ühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks 



Toimus arutelu spitside aretuseeskirja üle. Leiti, et aretusnõuded on veidi arusaamatult vormistatud, 

sõnastus peaks olema selgem ja üheselt arusaadav. Teadus- ja Aretusnõukogul vastuväiteid ei ole. 

Ühing on avaldanud soovi, et aretuseeskiri hakkaks kehtima vastuvõtmise hetkest. Volinike 

koosoleku liikmed leidsid, et see on ebamõistlik, kuna sellisel juhul puudub piisav teavitusaeg. 

Kehtivusaja määramiseks tehti kaks ettepanekut: 

a) 01.05.2017-30.04.2022 – poolt 3 

b) 01.06.2017-31.05.2022 – poolt 7 

Ettepanek: rahuldada Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks. 

Aretuseeskiri kehtib ajavahemikus 01.06.2017-31.05.2022 

Hääletamine: poolt – 12, vastu – 0, erapooletu – 1 

Otsustati: rahuldada Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks. 

Aretuseeskiri kehtib ajavahemikus 01.06.2017-31.05.2022 

 

1.3. Eesti Cavalier King Charles Spanjelite Tõuühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks. 

Teadus- ja Aretusnõukogu on andnud oma kirjaliku nõusoleku. 

Ettepanek: rahuldada Eesti Cavalier King Charles Spanjelite Tõuühingu taotlus aretuseeskirja 

kehtestamiseks ajavahemikuks 01.07.2017-30.06.2022 

Hääletamine: poolt – 12, vastu – 0, erapooletu – 1 

Otsustati:  rahuldada Eesti Cavalier King Charles Spanjelite Tõuühingu taotlus aretuseeskirja 

kehtestamiseks ajavahemikuks 01.07.2017-30.06.2022 

 

1.4. Eesti Samojeedide Tõuühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks. 

Teadus- ja Aretusnõukogu seisukoht ei ole nende nõuete osas üksmeelne, häirib HD tulemuse C 

lubamine aretusse. Ühingu esindaja Aili Piirikivi selgitas, et see oli lubatud ka eelmistes 

aretuserinõuetes ja C-puusadega koera on lubatud kasutada ainult A-puusadega koeraga. ED 1 

tulemuse kohta selgitas tõuühingu esindaja, et see tuleb sisseostutud eduka näitusekoera 

tulemusest, keda on aretuses kasutatud ja kes oma järglastele ED1 tulemust edasi andnud ei ole. 

Järglaste tulemusaed on ED0. Ühingu aretustoimkond jälgib ise aretustegevust ja väljastab vastava 

tõendi. 

Maret Kärdi: Kas suund on ilutõule või funktsionaalsusele? 

Aili Piirikivi: Samojeed on töötõug, kuigi meil valdavalt on enamuses näitustest huvitatud kasvatajad. 

On üks kennel, kus veetakse kelku ja kus on ka kolm HD C tulemusega koera, kelle tööd aga see 

tulemus ei häiri. 

Katleen Lukin: lubada C puusadega koer aretusse eriloaga? 

Aili Piirikivi: Eelmistes aretuserinõuetes oli selline nõue tõesti sees. Tegin taotluse, sain ühingult 

positiivse vastuse. Esitasin taotluse EKL büroosse, kust vastati, et seda pole vaja, mis näitab seda, et 



EKL büroo ei loe kehtestatud aretusreegleid. Seega meie meelest tekitab selline aretuseriluba lihtsalt 

segadust.  

 

Ettepanek: rahuldada Eesti Samojeedide Tõuühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks 

ajavahemikus 01.06.2017-31.5.2022 

Hääletamine: poolt – 11, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääleta – 1. 

Otsustati:  rahuldada Eesti Samojeedide Tõuühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks 

ajavahemikus 01.06.2017-31.5.2022 

 

1.5.  Eesti Dobermanniühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks 

Janne Orro: Sisulisi etteheiteid aretuseeskirjale pole, pisut murelikuks teeb puusade topeltuuring. 

Kaidi Juurik: Kahjuks Euroopas ei tunnistata meil tehtud uuringuid, mistõttu tuleb seal uuringud 
uuesti teha.  Uueks nõudeks on südameuuring, milles lähtume Põhjamaade kogemusest. Suur osa 

koeri on juba tänaseks uuritud. Oleme kasutanud liine, kus südamehaigusi ei esine. Tõendit väljastab 

ühing selleks, et saada ülevaade ka nendest koertest, kes ühingusse ei kuulu. 

 

Toimus arutelu erinevate südameuuringute kajastamise üle – EKL registris kajastub ainult tulemus, 

aga mitte uuringu nimetus. Samuti arutleti aretuseeskirja arusaadavuse üle.  

Ettepanek: rahuldada Eesti Dobermanniühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks ajavahemikuks 

01.07.2017-30.06.2022 

Hääletamine: poolt 13, vastu – 0, erapooletuid -0. 

Otsustati:  rahuldada Eesti Dobermanniühingu taotlus aretuseeskirja kehtestamiseks ajavahemikus 

01.07.2017-30.06.2022 

 

2. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendamine. 

2.1.  Eesti Jack Russelli terjerite Tõuühingu avaldus. 

Katleen Lukin: ei ole vastu, aga millise tulemusega peab katse sooritatud olema? 

Ettepanek: avaldust mitte rahuldada ja paluda avaldajal täpsustada, millise tulemusega peab katse 

sooritatud olema. 

Hääletamine: poolt – 10, vastu – 0, erapooletu – 2, ei hääleta -1 

Otsustati:  avaldust mitte rahuldada ja paluda avaldajal täpsustada, millise tulemusega peab katse 

sooritatud olema. 

2.2.  Kristin Keremi avaldus 



Katleen Lukin: küsisin Jahikoerte TÜ juhatuse arvamust. Nemad arvavad, et 5 korda 500-600m 

verejälge ei ole tšempionitiitlile piisav tulemus. Loen ette Jahikoerte Tõuühingu Aili Pärtel-Beljajevi 

vastuse. 

Maret Kärdi: EKL normatiivi parandusettepanek ei saa tulle üksikisikult, selle taga peaks olema 

laiapõhjaline tõuühing. 

 

Ettepanek: avaldust mitte rahuldada ja soovitada avaldajal koos Jahikoerte ja teiste jahitõugudega 

tegelevate tõuühingutega kirjutada valmis vastav statuut ning esitada korrektselt vormistatud 

avaldus. 

Hääletamine: poolt – 12, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 1 

Otsustati:  avaldust mitte rahuldada ja soovitada avaldajal koos Jahikoerte ja teiste jahitõugudega 

tegelevate tõuühingutega kirjutada valmis vastav statuut ning esitada korrektselt vormistatud 

avaldus. 

 

2.3.  Eesti Takside Tõuühingu avaldus 

Katleen Lukin: ei ole vastu, aga taaskord on puudu tulemused, milliste alusel tiitleid omistatakse. 

Ettepanek: avaldust mitte rahuldada. Avaldus peab olema nõuetekohaselt vormistatud ja lahti 

kirjutatud  koos tiitlite omistamiseks vajalike tulemustega. 

Hääletamine: poolt – 13 

Otsustati:  avaldust mitte rahuldada. Avaldus peab olema nõuetekohaselt vormistatud ja lahti 

kirjutatud  koos omistamiseks vajalike tulemustega. 

 

3. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

Helen Tonkson-Koit: tahan rääkida ümarlaudadest ja sealt tulnud ettepanekutest. Osalesin Ida-, 

Lõuna- ja Lääne-Eesti ümarlaudadel, kus arutati uut põhikirja projekti. Igal pool küttis kirgi klubide ja 

tõuühingute liigitamine. EKL tahaks saada tõuühingutelt vastu koolitusi erinevatele 

kennelspetsialistidele erinevates valdkondades. Väga head retsepti liigitamise suhtes ümarlaudadelt 

ei saadud, kuigi ettepanekuid tehti ja kõik olid nõus, et nii edasi minna ei saa, kui ühel tõul on mitu 

tõuühingut. Igal ümarlaual tõstatati ka teema nn.kahe-mehe-klubidest, kes peale näituste 

korraldamise muu tegevusega ei tegele ja kellel puudub liikmeskond. FCI ja EKL taunivad ärilist 

tegevust seoses tõukoertega, kuid meil on kujunenud näituste korraldamine põhitegevuseks ja 

sealtkaudu ka elatusallikaks. Järgmine tõsine teema oli volituste teema üldkoosolekul. Ida-Eesti 

ümarlaual arvati, et volitusi võiks piirata mingi arvuni; Lõuna-Eesti ümarlaud ütles kategoorilise 

volitustele ei;  Lääne-Eesti ümarlaud arvas, et võiks jääda senine süsteem kus on volituste arv 

piiramatu. Ida-Eesti ümarlaualt tuli huvitav ettepanek ajakirja „Koer“ osas – palgata poole 

koormusega ajakirjanik, kes kirjutaks artikleid, teeks intervjuusid jne, et ajakirja sisu oleks lugejatele 

huvitavam. Praegu on kohustus artiklite kirjutamiseks EKL poolt lähetatutel, kes sageli ei ole nn. 

kirjutavad inimesed. Ümarlaudade kokkuvõte on koostamisel ning saadetakse volinikele tutvumiseks. 



laiali. Seal on olemas kõik ettepanekud, mis ümarlaudadel tehti. 

Eelmisel nädalavahetusel käisime 5 kohtunikuga hindamas  Euraasia 25.aastapäeva juubelinäitusel. 

EKL edastas RKF-le kirjalikupalve edastada meile kõik nende käsutuses olevad eesti hagijat 

puudutavad andmed. Andmed lubati meile ka edastada. 

Toimus arutelu ümarlaudadel tõstatatud temaatika üle. Näituste jagamist reguleerib meil näituste 

eeskiri ja näitusi kinnitab EKL juhatus. Arvati, et tõuühing või –klubi peaks ennast eelnevalt oma 

tegevusega tõestama enne, kui talle kinnitada näituse korraldusõigus. Tõdeti, et näitusi on palju, aga 

lähtuvalt eelarve täitmisele laekub serdimaksu vähem, seega ei osale näitustel enam nii palju koeri, 

kui loodetakse ja soovitakse.  Erinevad näitusekorraldajad võiksid ja peaksid tegema rohkem 

koostööd, kuna paljude erinäituste toimumispäevad on samad – enne EKL poolt korraldatavaid 

rahvusvahelisi näitusi. Arutleti ajakirjaniku töö ja töövahendite üle, samuti teemal digitaalne ajakiri 

„Koer“ versus paberkandjal ajakiri „Koer“. Tõdeti, et ajakirja sisu peaks olema jäävama väärtusega. 

Maret Kärdi: näituste teema on ainult juhatuse pädevuses. Juhatusele ei ole antud ühtegi 

konkreetset suunist sellel teemal. Eelarves liigub valdav enamus raha juhatuse kaudu. Nendes 

punktides võiks olla volinike koosolekul kaasarääkimise võimalus. 

 

Reet Lint: volinike koosoleku poolt antavad suunised peaks olema juhatusele täitmiseks? 

 

Aire-Piret Pärn: praegu kehtiva põhikirja alusel saab volinike koosolek anda juhatusele suuniseid 

ainult eelarve suhtes. 
 

 

4. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt. 

EKL revisjonikomisjon teatas vahetult enne koosolekut, et nad sõna ei võta. 

 

5. Kennelnime määruse jätkuv käsitlus. 

EKL volinike koosoleku liikmetele on laiali saadetud 29.11.2016 toimunud korralisele koosolekule 

esitatud versioon. Käimasoleval koosolekul selgus, et töörühm on teinud sinna parandusi ja täiendusi 

ja kahjuks ei ole volinike koosoleku liikmetele edastatud parandustega versiooni. Helle Kärdi-Paabo 

saadab volinike koosoleku assistendile parandustega versiooni, mida saab volinike koosoleku 

liikmetele ekraanil näidata. Selgub, et viimases versioonis puudub kasvataja mõiste, numeratsioon ei 

ole korrektne. Volinike koosoleku liikmed hakkavad punkt-punktil koosolekul kennelnime määrust 

arutama, lisades sinna parandusi,  täiendusi ja kommentaare. Selgub, et paljud punktid on tegelikult 

reglementeeritud juba Tõuraamatumääruses, millega seoses kerkis üles küsimus, kas neid on vaja 

dubleerida või lisada ainult viide juba kehtivale dokumendile. Kennelnime määrus ei peaks 

reguleerima muud, kui ainult kennelnimega seonduvat. Toimus arutelu  juriidilise isiku poolt 

registreeritav kennelnime ja kennelnime pärimise/pärandamise teemal.  Lepiti kokku, et  21.03.2017 

esitatud versioon edastatakse kõikidele volinike koosoleku liikmetele lugemiseks ja omapoolsete 

parandusettepanekute tegemiseks. 

 


