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EKL VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
Tallinn          30.10.2013 nr 15 
 
Koosoleku algus kell 18.00, lõpp 21.30 
 
Koosolekust võtsid osa: Terje Erdmann, Juta Haranen, Ülle Kell (saabus kell 19.13), Kristin 
Kerem, Siim Kinnas, Katri Koitver, Jelena Kruus, Hedi Kumm (saabus kell18.17) Marko 
Lepasaar, Siret Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Alar Müürisepp, Anne Naarits, Iren 
Naarits (saabus kell 19.14). Margit Oja, Valentina Pikkov, Sulev Puumeister (lahkus kell 
20.15), Aire-Piret Pärn, Katrin Raie, Erik Samel, Inga Siil (saabus kell 18.17), Urve Tipp, 
Tõnis Türk. 
 
Külalised: Mari-Ann Rehk (Eesti Jahikoerte TÜ), Kristiina Feinmann (Eesti Chihuahua 
Klubi), Kristel Kivistu (Eesti Chihuahua Klubi), Astrid Lundava (EKL juhatus), Sirje Vets, 
Livia Kask (Eesti Mastifite TÜ), Kaire Rjadnev-Meristo (Mastifite TÜ), Inge Aun (Eesti 
Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ), Liina Vaher (EKL-RKK), Monika Normann (Eesti Retriiverite 
TÜ), Eve Tamm (Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ). 
 
Koosoleku juhataja: Alar Müürisepp 
Protokollija: Aire-Piret Pärn 
 
PÄEVAKORD: 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
 1.1. ettepanekud EKL põhikirja muutmiseks. 
2. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
3. EKL teenetemärgid. 
4. EKL poolt tunnustatud tõugude nimekirja täiendamine: boheemia lambakoer. 
5. EKL volinike ettepanekud Balti Lepingu muutmiseks. 
6. Arutelu EKL näituste toimkonna esimehe palgalise töökoha loomise üle. 
7. EKL välimikukohtunike põhimäärus (projekt). 
8. EKL välimikukohtunike statuut (projekt). 
9. Eesti Retriiverite TÜ taotlus EKL retriiverite katsekohtunike statuudi kinnitamiseks. 
10. Eesti Retriiverite TÜ taotlus EKL retriiverite tõukatsete reeglite kinnitamiseks. 
11. Eesti Retriiverite TÜ taotlus EKL retriiverite tasemekatsete eeskirjade kinnitamiseks. 
12. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendamine: (i) p 3.3. sõnastuse 

korrigeerimine; (ii) EKL retriiverite töötšempioni tiitel. 
13. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus EKL jahikatsekohtunike statuudi kinnitamiseks. 
14. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus EKL jahikatsekohtunike koolitusjuhendi kinnitamiseks. 
15. EKL näituste eeskirja täiendamine: (i) lisa 1 "EKL kalenderplaani kantud näitustel 

kasutatavate rosettide standard" täiendamine; (ii) Ingrid Ruusi avaldus. 
16. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 "tõukohased aretuserinõuded" täiendamine: (i) 

chihuahua; (ii) itaalia corso. 
17. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlus EKL Juhatuse 6.12/11.12.2012 otsuse osas 

seisukoha võtmiseks (jätkuv käsitlus). 
18. EKL uus tõuraamatumäärus (projekt). 

 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 
 
EKL juhatuse esimees Astrid Lundava andis ülevaate juhatuse tööperioodist 29.05.-
29.10.2013 (lisa nr.1). 
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Toimus arutelu juhatuse esimehe sõnavõtus käsitletud teemade (kennel Korland Rein, 
näitusetoikonna esimehe ametikoht, info liikumine volinike koosoleku, juhatuse ja büroo 
vahel, LKF kaebus FCI-sse). 
 
Juhatuse esimees edastas volinike koosolekule juhatuse ettepanekud põhikirja muutmiseks 
(Lisa 2). Volinike koosolek võttis ettepanekkud teadmiseks ning edastas need 
põhikirjakomisjonile. Volinike koosoleku liikmed saadavad oma ettepanekud praeguse 
põhikirja muutmiseks EKL üldmeilile 1. detsembriks 2013 ja EKL sekretär edastab need 
põhikirjakomisjonile. 
 
2. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Volinike koosoleku juhataja Alar Müürisepp andis ülevaate oma tegevusest koosolekute 
vahelisel perioodil.  
 
3. EKL teenetemärgid. 
 
Toimus arutelu EKL teenetemärkide omistamise ja omistamise statuudi üle.  
 
Vaatamata sellele, et vastavalt statuudile tuleb teenetemärgi omistamise avaldused esitada 1. 
oktoobriks, otsustati lisada nimekirja järgmised nominendid: 

Marika Hiiemaa – “Suur Hõbemärk” eesti hagija tutvustamisyegevuse eest; 
Anne Naarits – “Suur Kuldmärk” Eesti Hurtade Liidu juhtimise eest; 
Maret Kärdi – “Suur Kuldmärk” tegevuse eest Eesti Kennelliidus. 
 

Toimus kinnine hääletus. Häältelugemiskomisjoniks valiti Astrid Lundava. 
Vastavalt häältelugemiskomisjoni protokollile (lisa 3)  
 
Otsustati: 
3.1. Omistada EKL teenetemärgid alljärgevalt: 

Rauni Jungebrandt – “Suur Kuldmärk”; 
Marika Hiiemaa – “Suur Hõbemärk”; 
Maret Kärdi – “Suur Kuldmärk”; 
Anne Naarits – “Suur Kuldmärk”. 

3.2. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ja kodulehel. 
 
4. EKL poolt tunnustatud tõugude nimekirja täiendamine: boheemia lambakoer. 
 
CMKU (Tšehhi Kennelliit) on esitanud EKL-ile avalduse koos  tõustandardiga boheemia 
lambakoera (Chlodsky pes) tunnustamise  kohta.  
 
Toimus arutelu Tšehhi Kennellidu taotluse üle, kus nenditi, et tuleks taaskord pöörduda 
CMKU poole meie eesti hagija tunnustamiseks samadel alustel ning hääletati kõne all oleva 
tõu eestikeelse nimetuse üle.  
 
Ettepanekud: 

Tunnustada nime all böömi lambakoer – poolt 0 
Tunnustada nime all Chlodsky pes – poolt 22 
 

Otsustati: 
4.1. Lisada EKL poolt tunnustatud tõugude nimekirja Chodský Pes (boheemia lambakoer). 
4.2. Otsus jõustub alates 01.07.2014. 
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4.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning kodulehel 
 
5. EKL volinike ettepanekud Balti Lepingu muutmiseks. 
 
Esitati alljärgnevad ettepanekud: 

Katrin Raie – p.4 – Iga käesoleva lepingu pool, võttes vastu otsuseid, mis mõjutavad 
käesolevat lepingut ning puudutava kõige kolme lepingupoole füüsiliste isikute huve, 
peab informeerima sellest ülejäänud lepingupooli, kes peavad seda aktsepteerima. 
Siim Kinnas – leping võiks olla ühes FCI töökeeles 
Katrin Raie -  18.1 „Balti võitja“ tiitel omistatakse tõu parimale noorte-, ava-, kasutus 
või tšempioniklassi isasele ja emasele koerale, kes on tunnistatud sertifikaadi 
vääriliseks 
 

6. Arutelu EKL näituste toimkonna esimehe palgalise töökoha loomise üle.  
 
Arutelu käigus andis juhatuse esimees vastuseid esitatud küsimustele: näitusetoimkonna 
esimehe ametikoht ei ole koosseisuline ametikoht, vaid inimene töötab käsunduslepingu 
alusel. Puudub küll ametijuhend, kuid on juhatuse poolt kinnitatud näitusetoimkonna 
struktuur, kus on kirjas tegevuste loetelu, mis kuuluvad selle ametikoha pädevusse. 
Toimkonna esimees annab aru EKL juhatusele. 
 
7. EKL välimikukohtunike põhimäärus (projekt). 
 
Toimus aruteleu EKL välimikukohtunike põhimääruse üle.  
 
Ettepanek: kinnitada EKL välimikukohtunike põhimäärus (jõustub alates 01.01.2014). 

Poolt – 19, erapooletu – 2 
 

Otsustati: 
7.1. Kinnitada EKL välimikukohtunike põhimäärus (lisa 4). 
7.2. Otsus jõustub 01.01.2014. 
7.3. EKL välimikukohtunike põhimäärus avaldatakse EKL kodulehel. 
 
EKL välimikukohtunike statuut (projekt). 
 
Toimus arutelu EKL välimikukohtunike statuudi üle. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL välimukohtunike statuut (jõustub alates 01.01.2014) 

Poolt – 19, erapooletu – 1, ei hääleta – 1 
 
Otsustati: 
8.1. Kinnitada EKL välimikukohtunike statuut (lisa 5). 
8.2. Otsus jõustub 01.01.2014. 
8.3. EKL välimikukohtunike statuut avaldatakse EKL kodulehel. 

 
9. Eesti Retriiverite TÜ taotlus EKL retriiverite katsekohtunike statuudi kinnitamiseks. 
  
Ettepanek: kinnitada EKL retriiverite katsekohtuniku statuut (jõustub alates 01.01.2014). 
 Poolt 20, vastu – 0, erapooletuid - 0 
 
Otsustati: 
9.1. Kinnitada EKL retriiverite katsekohtuniku satatuut (lisa 6). 
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9.2. Otsus jõustub 01.01.2014 . 
9.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“. 
 
10. Eesti Retriiverite TÜ taotlus EKL retriiverite tõukatsete reeglite kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL retriiverite tõukatsete reeglid (jõustuvad vastuvõtmise hetkest). 
 Poolt 20, vastu – 0, erapooletuid 0 
 
Otsustati: 
10.1. Kinnitada EKL retriiverite tõukatsete reeglistik (lisa 7). 
10.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest . 
10.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“. 
 
11. Eesti Retriiverite TÜ taotlus EKL retriiverite tasemekatsete eeskirjade 
kinnitamiseks. 
 
 Tehniline märkus – pealkirjast puudub “o” täht. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL retriiverite tasemekatsete eeskiri (jõustub vastuvõtmise hetkest). 
 Poolt – 20, vastu – 0, erapooletuid – 0 
 
11.1. Kinnitada EKL retriiverite tasemekatsete eeskiri (lisa 8). 
11.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest . 
11.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“. 
 
12. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendamine: (i) p 3.3. ja 3.4. 
sõnastuse korrigeerimine; (ii) EKL retriiverite töötšempioni tiitel. 

 
Ettepanek: kinnitada EKL tšempionitiitlite statuudi täiendused (jõustuvad vastuvõtmise 
hetkest). 
 Poolt – 18, erapooletu – 1, ei hääleta – 3 
 
EKL volinikud otsustavad: 
 
12.1. Teha EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti alljärgnevad täiendused ja 

parandused: 
12.1.1. Muuta p. 3.3. pärast mida kõlab see alljärgnevalt „Koerad, kellele on juba 

omistatud FCI liikmesriigi või FCI lepingulise partneri veterantšempioni tiitel, 

vajavad EST Vet CH saamiseks: a) ajavahemikus 01.01.2008-31.12.2012 saavutatud 

ühte Tõu Parima Veterani või Vastssugupoole Parima Veterani nimetust või b) ühte 

VET SERT-i.“ 
12.1.2. lisada p. 3.4. fraas „või ühte VET SERT-i“. 

12.1.3. 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 



EKL volinike koosoleku protokoll nr 15, 30.10.2013 

 5 

juhatuse poolt ametlikuna kinnitatud retriiverite tasemekatse võitjaklassist ühte I 

järku.“ 
12.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
12.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning kodulehel. 
 
13. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus EKL jahikatsekohtunike statuudi kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL jahikatsekohtunike statuut (jõustub vastuvõtmise hetkest). 
 Poolt – 19, erapooletu – 2, ei hääleta – 1 
 
Otsustati: 
13.1. Kinnitada EKL jahikatsekohtunike statuut (lisa 9). 
13.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest . 
13.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning kodulehel. 
 
14. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus EKL jahikatsekohtunike koolitusjuhendi kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL jahikatsekohtunike koolitusjuhend (jõustub vastuvõtmise hetkest). 
 Poolt – 20, erapooletu – 1, ei hääleta – 1 
 
Otsustati: 
14.1. Kinnitada EKL jahikatsekohtunike koolitusjuhend (lisa 10). 
14.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest . 
14.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning kodulehel. 
 
15. EKL näituste eeskirja täiendamine: (i) lisa 1 "EKL kalenderplaani kantud näitustel 
kasutatavate rosettide standard" täiendamine; (ii) Ingrid Ruusi avaldus. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL näituste eeskirja lisa 1 „EKL kalenderplaani kantud näitustel 
kasutatavate rosettide standard“ täiendused (jõustuvad alates 01.01.2014). Lubada 2014, aasta 
rahvusvahelistel näitustel ära kasutada varem kehtinud standardile vastavad CACIB ja Res-
CACIB rosetid. 
 Poolt- 22, vastu – o, erapooletuid – 0 
 
Ingrid Ruusi avaldust otsustati mitte arutada, kuna volinike koosoleku materjalid valmistavad 
ette EKL juhatus või EKL komisjonid. 
 
Otsustati: 
15.1 Teha EKL näituste eeskirja lisa 1 „EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavate 

rosettide standard“ alljärgnevad muudatused: (i) 1. CACIB [...] läbimõõt: 125 mm (+/- 2 
mm); põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm); kleebise läbimõõt: 50 mm; voltide arv: a) 
välimine ring: 20 (+/- 2 volti), b) sisemine ring: 13 (+/- 2 volti);  alapaelte pikkus: 350 mm 
(+/- 10 mm); alapaelte laius: 37 mm (+/- 2 mm); tähe kõrgus paelal: 12 mm (+/- 1 mm); 
(ii) 2. Res-CACIB [...] läbimõõt: 125 mm (+/- 2 mm); põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm); 
kleebise läbimõõt: 50 mm; voltide arv: a) välimine ring: 20 (+/- 2 volti), b) sisemine ring: 
13 (+/- 2 volti);  alapaelte pikkus: 350 mm (+/- 10 mm); alapaelte laius: 37 mm (+/- 2 
mm); tähe kõrgus paelal: 12 mm (+/- 1 mm).  

15.2. Lubada 2014. aasta rahvusvahelistel näitustel ära kasutada varem kehtinud rosettide 
standardile vastavad CACIB ja Res-CACIB rosetivarud. 

15.3. Otsus jõustub alates 01.01.2014. 
15.4. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning kodulehel 
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16. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 "tõukohased aretuserinõuded" täiendamine: (i) 
chihuahua; (ii) itaalia corso. 
 
Ettepanek: kinnitada chihuahuade aretuserinõuded (kehtivad 01.01.2014-31.12.2016. 
 Poolt 20, erapooletuid – 2. 
 
Ettepanek: kinnitada itaalia corsode aretuserinõuded (kehtivad 01.01.2014-31.12.2016). 
 Poolt – 13, vastu – 1, erapooletu – 8 
 
Otsustati: 
16.1. Rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlus ning kinnitada alljärgnevad chihuahuade (l/k; 

p/k) aretuserinõuded: 
16.1.1. PL: aretuses on lubatud kasutada alljärgnevaid kombinatsioone – 0/0+0/0, 0/0+0/1, 

0/0+1/0, 0/1+1/0, 1/0+0/1, 1/1+0/0;  
16.1.2. näitusehinne (mõlemal vanemal) vähemalt 2xSP;  
16.1.3. vanus: a) isane koer alates 10. elukuust. Juhul, kui kasutatakse isast alla 12 kuu 

vanusena, siis peab patella uuring olema tehtud paaritushetkeks ning ka vanemana kui 
12 kuud; b) emane koer vanuses 15 kuud kun 7 aastat. Arstitõendi alusel võib aretuses 
kasutada kuni 9-aastast emast.  

16.1.4. tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Chihuahua 
Klubi. 

16.1.5. aretuserinõuede kehtivad 01.01.2014-31.12.2016. 
16.2. Rahuldada Mastifite TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad itaalia corsode 

aretuserinõuded: 
16.2.1. HD uuring tulemusega A, B või C. Tulemuse D saanud koera võib paaritada 

koeraga, kelle HD uuringu tulemus on A või B. EST-registris olevatel koertel peab 
uuringutulemuse olema kinnitanud EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute 
usaldusarst. Uuringuhetkel peab koer olema vähemalt 15-kuune. HD tulemusega D 
isasel koeral võib olla kuni kaks pesakonda. Enne järgnevaid paaritusi peavab 
vähemalt 50% esimeste pesakondade kutsikatest olema saanud ametlikuk HD uuringu 
tulemuse A või B. Seejärel on paaritamine lubatud samadel tingimustel. Vastav nõue 
uuringute kohustuslikkuse kohta tuleb märkida paarituslepingusse isase koera esindaja 
poolt eritingimusena. HD tulemusega D emast koera on järgmisel korral lubatud 
paaritada tingimusel, et eelmise pesakonna järglastest on 50% saanud EKL koerte 
liigeste düsplaasiauuringute usaldusarstilt saanud uuringutulemuseks A või B;  

16.2.2. ED uuring tulemusega 0 või 1. EST-registris olevatel koertel peab 
uuringutulemuse olema kinnitanud EKL koerte liigeste düsplaasiauuringute 
usaldusarst. Uuringuhetkel peab koer olema vähemalt 15-kuune. Korduspaaritus on 
lubatud vaid juhul, kui samast kombinatsioonist eelnevalt sündinud Eesti Vabariigis 
elavate järglaste koguarvust vähemalt 50% on saanud HD tulemuse A või B ja ED 
tulemuse 0;  

16.2.3. näitusehinne (mõlemal vanemal): vähemalt 2xSP kahelt erinevalt kohtunikult, 
millest vähemalt üks on saadud rahvusvaheliselt või erinäituselt  ning arvesse ei lähe 
kutsika- ja juuniorklassis saadud hinded VÕI koer peab olema EST V CH;  

16.2.4. isasel koeral võib kalendriaasta jooksul olla Eestis kuni kolm pesakonda. Isasel 
koeral võib olla elu jooksul kuni 60 Eestis registreeritud kutsikat (viimase paarituse 
hetkel peab EKL tõuraamatusse kantud pesakondadest pärit kutsikate arv olema alla 
60);  

16.2.5. tõendi pesakonna aretusernõuetele vastavuse kohta väljastab Mastifite TÜ 
16.2.6. aretuserinõuded kehtivad 01.01.2014-31.12.2019. 

16.3. Otsus avaldatakse EKL ajakirjas „Koer“ ning kodulehel. 
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17. Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ taotlus EKL Juhatuse 6.12/11.12.2012 otsuse osas 
seisukoha võtmiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Kuna Ungarisse saadetud päringutele ei ole saadud vastuseid ja MEOE on väljastanud 
koertele vastava märkega tõutunnistused, võtta esitatud materjalid teadmiseks. 
 
18. EKL uus tõuraamatumäärus (projekt). 
 
Saata Tõuraamatumääruse projekt juhatusele  
 
 
 
Alar Müürisepp      Aire-Piret Pärn 
Juhataja       Protokollija 




