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1. Agne Mägi avaldus värvuste nimetuste parandamise kohta EKL tõuraamatus. 

 

Agne Mägi andis omapoolse selgituse pöördumisele:  vähemalt üks koera omanik on 

pöördunud EKL büroo poole koera värvuse korrigeerimiseks vastavalt originaal- 

registritunnistusele  ja koera värvus EKL Tõuraamatus muudeti  prantsusekeelseks, kuna 

originaalregistritunnistusel on see prantsuse keeles.  Antud avaldus on esitatud ainult 

volinike koosolekule koos kõikide lisamaterjalidega, k.a. prantsuse-eesti vandetõlgi tõlge, kus  

originaalregistritunnistusel värvus „blanche argentée“ on tõlgitud „hõbevalge“ – ks. Agne 

Mägi palub volinike koosolekul teha  EKL büroole ülesandeks muuta koheselt õigeks 

tõuraamatus olevate koerte värvid vastavalt originaalregistritunnistusele. 

Maret Kärdi: Mõni aeg tagasi paluti tõuühingutel edastada nende hallata olevate tõugude 

värvuste nimetused. Samuti saab iga omanik pöörduda vastava taotlusega EKL büroo või 

juhatuse poole. 



Janne Orro: Kas konkreetse tõu värvuste nimistut ei peaks alustama süsteemsemalt läbi 

tõuühingu? 

Helen Tonkson-Koit: Värvinimetuste probleem on olemas, on olemas tõuühingu kiri, aga 

sellest ei juhinduta.  Avalduses mainitud koerte omanikud ise peaksid pöörduma EKL büroo 

poole paranduste tegemiseks tõuraamatus. 

Ettepanek: Võtta A. Mägi avaldus ja selles püstitatud probleem teadmiseks. Avaldust mitte 

rahuldada. Volinike koosolek ei saa muuta EKL tõuraamatusse kantud koerte andmeid. 

Hääletati: poolt – 9, vastu – 0, erapooletu – 6 

Otsustati: Võtta A. Mägi avaldus ja selles püstitatud probleem teadmiseks. Avaldust mitte rahuldada. 

Volinike koosolek ei saa muuta EKL tõuraamatusse kantud koerte andmeid. 

2. Aretusklubi  „Eesti Bernhardiin“ pöördumine 

Kaspar Rammo ja Liia Leer: avaldusele lisada ei ole rohkem midagi. Teema on kestnud 

aastaid, koerad on sündinud 2013.a. ja vaatamata EKL juhatuse korduvale teavitamisele ei 

ole lahendust. Koerte isa ja ema on kahtlemata pikakarvalised. Kahel kutsikal aga on 

muudetud karvatüüp lühikarvaliseks. DNA analüüsi põhjal on teada, et kutsikate isa ei ole sel 

ajal kasvataja kodus elanud ja talle kuulunud koer. 

Toimus arutelu karvastruktuuri geneetika ja kasvataja-eetika üle. 

Ettepanek: Teha juhatusele järgmised ettepanekud: 

a) eemaldada tõuraamatust koerad registrinumbritega EST-04192/13, EST-04191/13 ja EST 
04193/13. Selgitada koerte omanikele koerte tõuraamatusse tagasi kandmise protseduuri (koerad 

kantakse tõuraamatusse tagasi, kui on tõendatud nende põlvnemine registritunnistusele kantud 

vanematest).   

b) kaaluda nimetatud koerte kasvataja osas sanktsioonide rakendamist vastavalt EKL 

Tõuraamatumäärusele. 

 

2.1. Saata juhatusele Aretusklubi „Eesti Bernhardiin“ avalduse selles toodud seitsmele küsimusele 

vastamiseks. Vastused saata volinike koosolekule ja avaldajale 23. juuniks 2017. 

 

Hääletati: poolt – 15, vastu – 0, erapooletu – 0. 

Otsustati: Teha juhatusele järgmised ettepanekud: 

a) eemaldada tõuraamatust koerad registrinumbritega EST-04192/13, EST-04191/13 ja EST 
04193/13. Selgitada koerte omanikele koerte tõuraamatusse tagasi kandmise protseduuri (koerad 

kantakse tõuraamatusse tagasi, kui on tõendatud nende põlvnemine registritunnistusele kantud 

vanematest).   

b) kaaluda nimetatud koerte kasvataja osas sanktsioonide rakendamist vastavalt EKL 

Tõuraamatumäärusele. 

 

2.1. Saata juhatusele Aretusklubi „Eesti Bernhardiin“ avalduse selles toodud seitsmele küsimusele 

vastamiseks. Vastused saata volinike koosolekule ja avaldajale 23. juuniks 2017. 

 

3. EKL juhatuse poolt edastatud Priit Tali avaldus EKL Näituste eeskirja muutmiseks. 



Maret Kärdi: Priit Tali avaldus on formuleerimata konkreetse muudatusettepaneku osas. 

Seda peaks tegema EKL juhatus vastavalt EKL põhikirja punktile 4.3.2.14 

Ettepanek: saata EKL juhatusele tagasi P. Tali avaldus EKL näituste eeskirja muudatusettepaneku 

korrektseks sõnastamiseks. Juhtida EKL juhatuse tähelepanu, et vastavalt EKL põhikirja punktile 

4.3.2.14 tuleb EKL juhatusel volinike koosolekule edastatavad materjalid ette valmistada.  

 

Hääletati: poolt – 14, erapooletu – 1. 

Otsustati:  Saata EKL juhatusele tagasi P. Tali avaldus EKL näituste eeskirja muudatusettepaneku 

korrektseks sõnastamiseks. Juhtida EKL juhatuse tähelepanu, et vastavalt EKL põhikirja punktile 

4.3.2.14 tuleb EKL juhatusel volinike koosolekule edastatavad materjalid ette valmistada.  

 

4. Kristin Keremi avaldus EKL Tšempionitiitlite statuudi täiendamiseks 

Kristin Kerem:  Verejälje katse on hetkel ainuke allesjäänud jahikatse. Katsete tulemused on 

head, mistõttu võiks vaevale katsetšempioni tiitlile mõelda. Vastav ettepanek on tehtud Eesti 

Jahikoerte Tõuühingule juba 1,5 aastat tagasi. 

Tõnu Väli: EJTÜ on üle 25 aasta teinud ja muutnud katseid, ühingu liikmetest on enamus 

jahimehed, kellel on oskus ja pädevus  teemaga tegelda.  Vastav CH tiitlikatse on 

väljatöötamisel, pikkusega 1200 m koos erinevate takistustega. Lühema katse puhulk 

treenitakse koerad lihasmälule. Jahimehed sellisel kujul CH tiitlit ei poolda. Tulemas on 

muudatused 500-600 m verejäljekatsele, samuti erinevad katsed metsloomadega, milliste 

sõnastuste kallal töötatakse, et neid legaliseerida. Katsed tulevad arutusel EKL juhatuses 

juulis-augustis 2017. 
Kristin Kerem tutvustab naabermaade vastavaid katseid ja tingimusi.  

Toimus arutelu erinevate katsete sooritamise teemadel. 

 

Ettepanek: Avaldust mitte rahuldada. Jääda 21.03.2017. a korralise koosoleku otsuse juurde: avaldust 

mitte rahuldada ja soovitada avaldajal koos Jahikoerte ja teiste jahitõugudega tegelevate 

tõuühingutega kirjutada valmis vastav statuut.  

 

Hääletati: poolt – 12, vastu – 0, erapooletu – 3. 

 

Otsustati: Avaldust mitte rahuldada. Jääda 21.03.2017. a korralise koosoleku otsuse juurde: avaldust 
mitte rahuldada ja soovitada avaldajal koos Jahikoerte ja teiste jahitõugudega tegelevate 

tõuühingutega kirjutada valmis vastav statuut.  

 

5. EKL KKK avaldus Vetelpääste katse eeskirja kinnitamiseks 

Aili Kivinurm selgitas  rahvuslike ja rahvusvaheliste eeskirjade olemasolu 

 

Ettepanek:  Rahuldada EKL-KKK avaldus ja kinnitada  „Veepääste katse eeskiri“  jõustumisega 

vastuvõtmise hetkest ning muuta kehtetuks dokument "Veepääste eksamite ja võistluste eeskiri".  

 

Hääletati: poolt – 15, vastu – 0, erapooletu – 0. 
 

6. Eesti saksa spitside klubi kiri ja avaldus 



Helen Tonkson-Koit:  kehtiv aretuseeskiri ei sea piiranguid, on ainult uurimiskohustus. Eesti 

saksa spitside ühing peaks pöörduma Euroopa ja Aasia spitside ühingu poole aretuseeskirja 

täiendamiseks või parandamiseks. 

Toimus arutelu aretuseeskirjade kättesaadavuse üle. Arutelu käigus selgus, et aretuseeskiri ja sellest 

tulenevad nõuded avaldatakse EKL kodulehel alles siis, kui eeskiri kehtima hakkab. 

 

Ettepanek: rahuldada ESSK avaldus saksa spitside aretuseeskirja peatamiseks. 

 

Hääletati: poolt – 0. Vastu – 12, erapooletu -2, ei hääleta -1 
 

Otsustati: Mitte rahuldada Eesti saksa spitside Klubi avaldust aretuserinõuete peatamiseks. 

 

7. ESLÜ avaldus aretuseeskirja pikendamiseks 

Janne Orro: ESLÜ ei ole esitanud korrektselt vormistatud aretuseeskirja, kuigi vastav päring 

on ühingule saadetud. 

 

Ettepanek: Mitte rahuldada ESLÜ avaldust aretuserinõuete pikendamiseks. Volinike koosolekule ei ole 

esitatud korrektselt vormistatud aretuseeskirja ning EKL nõukogu ei eksisteeri. 

Hääletati: poolt – 14, vastu – 0, erapooletu – 0, ei hääleta – 1 

 

Otsustati:  Mitte rahuldada ESLÜ avaldust aretuserinõuete pikendamiseks. Volinike koosolekule ei ole 

esitatud korrektselt vormistatud aretuseeskirja ning EKL nõukogu ei eksisteeri. 

 

 

8. EJRTÜ avaldus aretuseeskirja kehtestamiseks 

Ettepanek: Kinnitada Eesti Jack Russell`i terjerite Tõuühingu aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2018-

31.12.2022 

Hääletati: poolt – 13, erapooletu – 1, ei hääleta – 1 

 

Otsustati: Kinnitada Eesti Jack Russell`i terjerite Tõuühingu aretuseeskiri ajavahemikuks 01.01.2018-

31.12.2022 

 

 

9. EKL Teadus- ja aretusnõukogu töökorra kinnitamine 

Janne Orro: teadus- ja aretusnõukogu liikmed on kõik praktiseerivad veterinaarid ja kuna 

aretuseeskirjad laekuvad täiesti kaootiliselt, siis leiame, et selline töökord peab olema kõikidele 

avalikult kätte saadav. 

 

Ettepanek: Kooskõlastada EKL Teadus- ja aretusnõukogu töökord ning edastada see EKL büroole EKL 

kodulehel avaldamiseks. 

Hääletati: poolt – 15 

 



Otsustati:  Kooskõlastada EKL Teadus- ja aretusnõukogu töökord ning edastada see EKL büroole EKL 

kodulehel avaldamiseks. 

 

10. Ettepanekud EKL Tõuraamatumääruse muutmiseks. 

Helen Tonkson-Koit: laekunud on ettepanek juhatuselt  muuta EKL Tõuraamatumääruse p.5 seoses 

registritunnistuste blankettide muutmisega ning EKL Teadus- ja aretusnõukogult. 

 

Janne Orro: TAN omalt poolt selgitab, et aretuseeskirjad ja –erinõuded kehtivad ainult EKL 

Tõuraamatusse kantud koertele ning isaseid koeri hoitakse teiste riikide registrites, kuigi koerad 

tegelikult elavad siin ja on Eesti residentide omanduses. 

 
Ettepanek:  Rahuldada EKL juhatuse ettepanek EKL Tõuraamatumääruse p.5 muutmiseks ning 

asendada EKL tõuraamatumääruse p-s 5 lause „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse 

ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse tagaküljel asetsevale andmeväljale 

„Omanik““ lausega „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge 

tehakse koera registreerimistunnistuse esiküljel asetsevale andmeväljale „Omanik“.  

Rahuldada EKL Teadus- ja aretusnõukogu avaldus EKL Tõuraamatumääruse täiendamiseks ning 

lisada EKL Tõuraamatu p.1.2 lause: Eesti residendi omandusse kuuluv isane koer tuleb kanda EKL 

tõuraamatusse hiljemalt ajaks kui koera soovitakse kasutada aretuseks Eestis. 

Hääletati: poolt – 10, vastu – 0, erapooletu – 5 

 

Otsustati:  Rahuldada EKL juhatuse ettepanek EKL Tõuraamatumääruse p.5 muutmiseks ning 

asendada EKL tõuraamatumääruse p-s 5 lause „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse 

ja vastavasisuline märge tehakse koera registreerimistunnistuse tagaküljel asetsevale andmeväljale 

„Omanik““ lausega „Koera omaniku andmed kantakse EKL tõuraamatusse ja vastavasisuline märge 

tehakse koera registreerimistunnistuse esiküljel asetsevale andmeväljale „Omanik“.  

 
Rahuldada EKL Teadus- ja aretusnõukogu avaldus EKL Tõuraamatumääruse täiendamiseks ning lisada 

EKL Tõuraamatu p.1.2 lause: Eesti residendi omandusse kuuluv isane koer tuleb kanda EKL 

tõuraamatusse hiljemalt ajaks kui koera soovitakse kasutada aretuseks Eestis. 

11. Kennelnime määruse jätkuv käsitlus. 

Janne Orro: kas on antud kennelnime määrusele tehtud juriidiline analüüs? 

Reet Lint: Ei ole. 

Kristin Kerem: p.5.9 Kasvataja, kes on olnud mitme omaniku omanduses oleva kennelnime omanik ja 

kennelnime omandist loobunud, saab taotleda ainuomandisse uut kennelnime, 

kuid ei saa olla järgnevalt mitme omanikuga kennelnime omanik - välistab võimaluse võtta endale 

kaasomanikuks tütar või poeg või keegi teine perekonnaliige, kes on kenneltegevusest huvitatud. 

Toimus arutelu antud punkti sõnastuse üle ja formuleeriti uus sõnastus järgmiselt: Kasvataja, kes on 

olnud mitme omaniku omanduses oleva kennelnime omanik ja kennelnime omandist loobunud, saab 

taotleda ainuomandisse uut kennelnime. Ta ei saa liituda juba kasutuses oleva kennelnime 

omanikuks 

 

Ettepanek: Kinnitada 29.01.1994 EKL volikogu poolt kinnitatud „Kennelnimemääruse“  muudatused,  

jõustumisega 01.07.2017. 



Hääletati: poolt – 13, vastu – 0, erapooletud Janne Orro ja Ülle Kell. 

 

12. EKL juhatuse esimees Astrid Lundava ei viibi koosolekul, mistõttu päevakorrapunkti ei 

käsitleta. 

 

13. EKL revisjonikomisjoni sõnavõtt. 

Kristin Kerem luges ette EKL revisjonikomisjoni poolt teostatud allüksuste auditi tulemused. 

14. EKL 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine 

Kristin Kerem: EKL revisjonikomisjon teeb ettepaneku 2016.a. majandusaasta aruannet täna mitte 

kinnitada. Revisjonikomisjon ei ole jõudnud 14 päeva jooksul üle vaadata kogu dokumentatsiooni 

ning ei ole saanud vastust omapoolsetele küsimustele tänaseni. Samuti on 2016.a. eelarve täitmise ja 

2016.a. majandusaasta aruande seletuskirjade põhjendused  omavahel vastuolus. 

Ettepanek: kinnitada EKL 2016.a. majandusaasta aruanne. 

Hääletati: poolt – 0, vastu – 15 

Otsustati:  Mitte kinnitada EKL 2016. a majandusaasta aruannet. Kutsuda kokku volinike erakorraline 

koosolek peale revisjonikomisjonilt lõpparuande saamist. 

 

Helen Tonkson-Koit      Aire-Piret Pärn 

Juhataja       Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


