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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn         03.10.2013 nr 10 
 
Alguse kell 18.05, lõpp kell 20.50. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija 

Raun, Maris Siilmann. 
Külalised: Kristiina Feinman (Eesti Chihuahua Klubi), Ülle Kell (EKL teadusnõukogu), 

Kristel Kivistu (Eesti Chihuahua Klubi), Inga Klauson (Eesti Chihuahua Klubi), 
Relika Lind (Kagu-Eesti Kennelklubi), Katrin Martinson (Meeli Puusepa 
esindaja), Aivo Oblikas, Aire-Piret Pärn (Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi), 
Kaire Rjadnev-Meristo (Mastifite TÜ), Raili Suits, Kaja Uuetallo (Eesti 
Chihuahua Klubi). 

 
PÄEVAKORD: 
1. Mastifite TÜ taotlus itaalia corsode aretuserinõuete kinnitamiseks. 
2. Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuade aretuserinõuete kinnitamiseks. 
3. Irina Osminina avaldus. 
4. Raili Suitsu avaldus. 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
7. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
8. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
9. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
10. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
11. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
12. Eesti Vene Toy klubi avaldus tõu nimetuse muutmiseks (jätkuv käsitlus). 
13. Ljudmila Molokova avaldus. 
14. Jana Juhkami taotlus aretuseriloa saamiseks saksa lambakoera EST-01813/08 

paaritamiseks. 
15. Jaana Vahteri avaldus. 
16. Janne Orro-Taruste, Siret Lepasaare ja Aire-Piret Pärna taotlus EKL kasvataja algkoolituse 

programmi kinnitamiseks. 
17. Eesti Tõukoerte Kelguspordi Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
18. Eesti Yorkshire’I Terjerite Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
19. Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
20. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused; 
21. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
1. Mastifite TÜ taotlus itaalia corsode aretuserinõuete kinnitamiseks. 
 
EKL teadusnõukogu andis oma pooldava seisukoha. 
 
Ettepanek: rahuldada Mastifite TÜ taotlus itaalia corsodele alljärgnevate aretuserinõuete 

kehtestamiseks: (i) 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 
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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; (ii) 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; (iii) 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; (iv) 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); (v) tõendi pesakonna aretusernõuetele 
vastavuse kohta väljastab Mastifite TÜ. Erinõuded kehtivad 01.01.2014-31.12.2019. 
Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Mastifite TÜ taotlus itaalia corsodele alljärgnevate aretuserinõuete 

kehtestamiseks: (i) 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; (ii) 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; (iii) 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; (iv) 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); (v) tõendi pesakonna aretusernõuetele 
vastavuse kohta väljastab Mastifite TÜ. Erinõuded kehtivad 01.01.2014-31.12.2019.  
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1.2. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
2. Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuade aretuserinõuete kinnitamiseks. 
 
Toimus arutelu põlveuuringute üle. Aretuseeskiri lubab kasutada kogusummana tulemuse 2 
saanud koera, kuid avalduse kohaselt ei ole lubatud kombinatsioon 0/0+0/2. TÜ esindaja 
teavitas EKL juhatust ja EKL teadusnõukogu esindajat, et taoline kombinatsioon on välja jäetud 
tahtlikult (aretusse ei peaks minema haige koer).  
Toimus arutelu põlveuuringuid kajastava statistika üle. Nenditi, et adekvaatse statistilise 
ülevaate saamiseks on Eestis uuritud liiga vähe chihuahuasid. EKL juhatus tegi Eesti 
Chihuahua Klubile ettepanek kehtestada erinõuded alguses kolmeks aastaks. Selle aja jooksul 
peaks kogunema juba ka piisavalt uuringutulemusi, koostamaks tõu populatsiooni seisukorda 
kajastav statistiline ülevaade. See omakorda annaks võimaluse otsustada aretusprogrammi 
sobivuse üle. 
 
EKL teadusnõukogu andis oma pooldava seisukoha. 
  
Ettepanek: rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuadele (l/k; p/k) alljärgnevate 

aretuserinõuete kehtestamiseks: (i) 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; (ii) 
näitusehinne (mõlemal vanemal) vähemalt 2xSP; (iii) 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. (iv) 
tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Chihuahua Klubi. 
Aretuserinõuede kehtivad 01.01.2014-31.12.2016. Edastada otsus kinnitamiseks EKL 
volinike koosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   vastu – 0  
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuadele (l/k; p/k) alljärgnevate 

aretuserinõuete kehtestamiseks: (i) 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; (ii) näitusehinne 
(mõlemal vanemal) vähemalt 2xSP; (iii) 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. (iv) tõendi pesakonna aretuserinõuetele 
vastavuse kohta väljastab Eesti Chihuahua Klubi. Aretuserinõuede kehtivad 01.01.2014-
31.12.2016.  

2.2. Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
3. Irina Osminina avaldus. 
 
Toimus arutelu Irina Osminina avalduse üle. Kasvataja ei pidanud pesakonna DNA-uuringutele 
suunamist põhjendatuks, kuna avastas pesakonna registreerimisavaldusel oleva vea ise ning 
esitas taotluse andmete korrigeerimiseks. Samuti on olemas tunnistaja, kes koerte paarituse 
juures viibis. 
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EKL juhatus nentis, et EKL tõuraamatus muudatuste tegemise korra sätestab EKL 
tõuraamatumääruse p 9.5. Eelnevast tulenevalt on pesakonna DNA-põlvnemisuuringutele 
saatmine vältimatu. 
 
Toimus arutelu, kes kannab DNA-põlvnemisuuringute tegemisega seotud kulud. 
 
Ettepanek: suunata kennelis Osminine’s 23.02.2013 sündinud pomeraniani pesakonna (ema: 

EST-02123/11) väidetav isa AKCTR73120701 ning kutsikas DNA-
põlvnemisuuringutele. Uuringutega seotud kulud katab 50% ulatuses kasvataja ning 
50% ulatuses EKL. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Suunata kennelis Osminine’s 23.02.2013 sündinud pomeraniani pesakonna (ema: EST-

02123/11) väidetav isa AKCTR73120701 ning kutsikas DNA-põlvnemisuuringutele. 
Uuringutega seotud kulud katab 50% ulatuses kasvataja ning 50% ulatuses EKL. 

 
4. Raili Suitsu avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Raili Suitsu avaldus ning lubada karjakoeral RKF3346083 sügiseks 

2013/kevadeks 2014 planeeritud pesakonna poegida Moskvas (Venemaal). Kanda 
pesakond EKL tõuraamatusse tingimusega, et kasvataja laseb pesakonna akteerida 
Venemaa Berni Alpi Karjakoerte TÜ-l ning esitab pesakonna registreerimisel selle 
kohta kirjaliku akteerimisprotokolli. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 1 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Raili Suitsu avaldus ning lubada berni alpi karjakoeral RKF3346083 sügiseks 

2013/kevadeks 2014 planeeritud pesakonna poegida Moskvas (Venemaal). Kanda 
pesakond EKL tõuraamatusse tingimusega, et kasvataja laseb pesakonna akteerida 
Venemaa Berni Alpi Karjakoerte TÜ-l ning esitab pesakonna registreerimisel selle kohta 
kirjaliku akteerimisprotokolli. 

 
5. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
 
Toimus arutelu EKL-le laekunud TÜ transgeense tehnoloogia tuumiklabori pakkumise üle. 
Nenditi, et kirja sisu oli õigekirja tõttu raskesti mõistetav ning volitati Ü. Kella antud laboriga 
pakkumise selgitamiseks suhtlema.  
 
Toimus arutelu EKL teadusnõukogu ja EKL juhatuse ümarlaua üle.  
 
6. EKL büroo töö korraldamisest. 
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(i) Ebaõige eeskirja alusel omistatud tšempionitiitlid. 
 
Katrin Martinson juhtis EKL juhatuse tähelepanu sellele, et kõnealuste koerte omanikku ei ole 
teema tõstatumisest ametlikult informeeritud. Samuti ei ole talle edastatud ametlikku kutset 
EKL juhatuse koosolekul osalemiseks. 
 
EKL juhatus märkis, et oktoobrikuisel koosolekul on teema käsitlusel eelkõige EKL büroo töös 
tekkinud probleemi valguses. Toimus arutelu infovahetuse ametlikkuse/mitteametlikkuse üle. 
 
EKL juhatus otsustas – lähtuvalt K. Martinsoni poolt tõstatatud teemast – saata koerte EST-
00613/08 ning EST-01716/10 omanikele ametliku kutse EKL juhatuse novembrikuisel 
koosolekul osalemiseks. 
 
Ettepanek: saata koerte EST-00613/08 ning EST-01716/10 omanikule ametlik kutse  07.11.2013 

toimuval EKL juhatuse koosolekul osalemiseks. Jätkata teema käsitlemist novembris 
2013 toimvual EKL juhatuse koosolekul. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL büroo juhataja ametikoht. 
 
Toimus arutelu EKL büroo juhataja ametikoha vajalikkuse üle. Nenditi, et vaja oleks pigem 
inimest, kes vastab eelkõige tehnilise töötaja nõuetele (majandusala juhataja). 
 
(iii) Pesakondade registreerimise dokumentide käsitlemisest EKL büroos. 
 
EKL juhatuse tähelepanu juhiti asjaolule, et mitmed EKL tõuraamatusse kantud kutsikate 
nimed ei vasta EKL tõuraamatumääruses sätestatule (kennelnimeta kasvataja kasutanud 
ühesuguseid ees- ja tagaliiteid, nimed liialt pikad või ei vasata heale tavale). 
 
Ettepanek: juhtida EKL registripidaja tähelepanu sellele, et pesakondade tõuraamatusse 

kandmisel tuleb kontrollida, et esitatud kutsikate nimed vastaksid EKL 
tõuraamatumääruse p-s 2.2. sätestatud nõuetele. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 1 
  erapooletu – 0  
 
EKL registripidaja on juhtinud EKL juhatuse tähelepanu sellele, et kasvatajad esitavad 
pesakonna registreerimiseks sageli ebakorrektseid ja/või ebatäielikke dokumente. See 
omakorda põhjustab EKL büroole märkimisväärset lisatööd ning suurendab võimalust 
ebatäpsuste tekkimiseks pesakondade registreerimisel. 
 
Ettepanek: edaspidi ei võta EKL büroo vastu pesakonna registreerimise avaldusi, mis on 

ebakorrektselt täidetud või millele ei ole koheselt lisatud kõiki pesakonna 
registreerimiseks vajalikke lisadokumente. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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Otsustati: 
6.1. Saata koerte EST-00613/08 ning EST-01716/10 omanikule ametlik kutse  07.11.2013 

toimuval EKL juhatuse koosolekul osalemiseks. Jätkata teema käsitlemist novembris 2013 
toimvual EKL juhatuse koosolekul. 

6.2. Juhtida EKL registripidaja tähelepanu sellele, et pesakondade tõuraamatusse kandmisel 
tuleb kontrollida, et esitatud kutsikate nimed vastaksid EKL tõuraamatumääruse p-s 2.2. 
sätestatud nõuetele. 

6.3. Edaspidi ei võta EKL büroo vastu pesakonna registreerimise avaldusi, mis on 
ebakorrektselt täidetud või millele ei ole koheselt lisatud kõiki pesakonna registreerimiseks 
vajalikke lisadokumente. 

 
7. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajana 09.-10.11.2013 Riias (Läti) toimuvale rahvusvahelisele 

näitusele „Balti Võitja 2013“ Alar Müürisepp. Kompenseerida lähetuskulud 
originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Lähetada EKL esindajana 09.-10.11.2013 Riias (Läti) toimuvale rahvusvahelisele näitusele 

„Balti Võitja 2013“ Alar Müürisepp. Kompenseerida lähetuskulud 
originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
8. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
Ettepanek: eraldada 17.08.2013 ning 18.-19.08.2013 Tallinnas korraldatud rahvusvaheliste 

näituste toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (summa sisaldab kõiki 
makse ning jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe 
poolt esitatud nimekirjale). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Eraldada 17.08.2013 ning 18.-19.08.2013 Tallinnas korraldatud rahvusvaheliste näituste 

toimkonna tulemustasudeks 10% antud näituse tulemist (summa sisaldab kõiki makse ning 
jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna esimehe poolt esitatud 
nimekirjale). 

 
9. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Boheemia lambakoera (Chodský Pes) ametliku tõuna tunnustamine. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanek kanda boheemia lambakoer (Chodský Pes, 

Tšehhi) EKL poolt tunnustatud tõugude nimekirja alates 01.07.2014. 
Hääletamine: poolt – 7 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL jõulushow statuut. 
  
Ettepanek: kinnitada 24.09.2013 EKL juhatuse töökoosolekul toimunud hääletus:” teha EKL 

jõulushow statuuti alljärgnevad täiendused ja muudatused: (i) muuta p. 1.1. viimane 
lause, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Jõulushow’le registreerimisel tuleb esitada 
koera tõutunnistus või selle koopia“; (ii) kustutada p 1.6.; (iii) asendada kasvataja- ja 
järglasteklassi puudutavates punktides läbivalt fraas „4-koeraline“ fraasiga „3-5-
koeraline“. Otsus jõustub alates 01.10.2013.” 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskiri. 
 
Ettepanek: teha EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja alljärgnevad 

täiendused ja muudatused: (i) kustutada p-st 7.1. fraas „rahvusvahelise näituse 
„Tallinna Võitja – aastaarv“ raames“; (ii) asendada p. 7.2. fraas „rahvuslikelt 
näitustelt“ fraasiga „kõikide tõugude näitustelt“. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 (iv) EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuut. 
 
Ettepanek: teha EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti alljärgnevad täiendused ja 

muudatused: (ii) 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.” Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) EKL-VKK taotlus EKL välimikukohtunike koolitusjuhendi lisa 5 “Haruldaste tõugude 

nimekiri”. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada EKL välimikukohtunike koolitusjuhendi 

lisa 5 “Haruldaste tõugude nimekiri” (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vi) EKL-VKK taotlus 07.09.2013 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamiga seotud 

kulude kompenseerimiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 07.09.2013 toimunud 
välimikukohtunike pädevuseksamiga seotud kulud alljärgnevalt: Anne Klaas – 35 EUR 
(1 päev). Edaspidi sõlmida EKL-VKK-l pädevuseksameid vastu võtvate kohtunikega 
tööettevõtulepingud. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 (vii) EKL-VKK taotlus erikoolituskulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 18.02.2012 Eesti Chihuahua 

Klubi poolt korraldatud erikoolituse kulud 88 EUR ulatuses lähtuvalt esitatud arvest. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(viii) Live-stream ülekanded EKL poolt korraldatavatelt üritustelt. 
 
Ettepanek: võtta hinnapakkumised EKL poolt korraldatavatelt üritustelt otseülekannete 

tegemiseks Haapsalu Kolledžilt, spordikanal.com-ilt ning firmalt SIA „Juras Vestis“. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ix) artiklite avaldamine portaalis delfi.ee lemmiklooma-erilehe projekti raames (04.-
31.10.2013). 
 
Ettepanek: sõlmida AS Delfiga leping ajavahemikus 04.-31.10.2013 delfi.ee lemmiklooma-

erilehel materjalide avaldamiseks kogusummas 894 EUR. 
Hääletamine: poolt – 7 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(x) EKL juhatuse esimehe teated. 
 

- EKL-le laekus abipalve Sulev Keeduse filmimeeskonnalt leidmaks uude filmi sobivat 
koera. Vastav info avaldati EKL  FB-lehel. 

- EKL juhatus otsustas pikendada lepingut tasuta infotelefoniga 16366. 
- Gala Show 2013/Aasta Koer 2013 korralduslikud küsimused: osaleja kaaslase 

piletihinnaks on 35 EUR. 
- EKL poolt 2014. korraldatavate näituste registreerimistasud jäävad samaks, mis aastal 

2013; 
- EKL poolt korraldatud näituste võlgnikud: edaspidi saadetakse kohe peale näitust 

võlgnikule kirjalik meeldetuletus, kui sellele nädala jooksul ei reageerita, läheb võlgniku 
kohta kirjalik teade tema asukohamaa kennelliitu ning FCI-sse. 

- Kalevi Keskstaadioni rendihinnad tõusevad 2014. aastal (7 500 EUR/üritus). 
- Norra Kennelliidu delegatsioon külastas EKL bürood 27.09.2013. Delegatsiooni juhilt 

saadud info kohaselt on Norra Kennelliit avatud läbirääkimisteks EKL registripidajale 
Norra Kennelliidu online andmebaasile juurdepääsu võimaldamiseks. EKL juhatus 
jätkab teema arutelu Norra kolleegidega. 
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Otsustati: 
9.1. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek kanda boheemia lambakoer (Chodský Pes, 

Tšehhi) EKL poolt tunnustatud tõugude nimekirja alates 01.07.2014. 
9.2. Kinnitada 24.09.2013 EKL juhatuse töökoosolekul toimunud hääletus:” teha EKL 

jõulushow statuuti alljärgnevad täiendused ja muudatused: (i) muuta p. 1.1. viimane lause, 
pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Jõulushow’le registreerimisel tuleb esitada koera 
tõutunnistus või selle koopia“; (ii) kustutada p 1.6.; (iii) asendada kasvataja- ja 
järglasteklassi puudutavates punktides läbivalt fraas „4-koeraline“ fraasiga „3-5-koeraline“. 
Otsus jõustub alates 01.10.2013.” 

9.3. Teha EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise üldeeskirja alljärgnevad täiendused ja 
muudatused: (i) kustutada p-st 7.1. fraas „rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja – aastaarv“ 
raames“; (ii) asendada p. 7.2. fraas „rahvuslikelt näitustelt“ fraasiga „kõikide tõugude 
näitustelt“. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

9.4. Teha EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti alljärgnevad täiendused ja 
muudatused: (ii) 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.” Edastada 
otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

9.5. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada EKL välimikukohtunike koolitusjuhendi lisa 5 
“Haruldaste tõugude nimekiri” (lisa 1). 

9.6. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 07.09.2013 toimunud 
välimikukohtunike pädevuseksamiga seotud kulud alljärgnevalt: Anne Klaas – 35 EUR (1 
päev). Edaspidi sõlmida EKL-VKK-l pädevuseksameid vastu võtvate kohtunikega 
tööettevõtulepingud. 

9.7. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 18.02.2012 Eesti Chihuahua Klubi poolt 
korraldatud erikoolituse kulud 88 EUR ulatuses lähtuvalt esitatud arvest. 

9.8. Võtta hinnapakkumised EKL poolt korraldatavatelt üritustelt otseülekannete tegemiseks 
Haapsalu Kolledžilt, spordikanal.com-ilt ning firmalt SIA „Juras Vestis“. 

9.9. Sõlmida AS Delfiga leping ajavahemikus 04.-31.10.2013 delfi.ee lemmiklooma-erilehel 
materjalide avaldamiseks kogusummas 894 EUR. 

 
10. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen - austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie 
dinmont`terjer (168), jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), 
sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246), barbet (105), clumberspanjel (109), hispaania 
veekoer (336), portugali veekoer (37); (ii)  Linda Jürgens – austraalia terjer (8), cairni 
terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), 
norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246), barbet (105), chesapeake 
bay retriiver (263), clumberspanjel (109), hispaania veekoer (336), nova scotia retriiver 
(312), portugali veekoer (37); (iii) Helin Kasuk-Tenson – ameerika staffordshire`i terjer 
(286), beagle (161); (iv) Dina Korna - austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie 
dinmont`terjer (168), jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), 
sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246); (iv) Kalvo Kriisk - ariége'i linnukoer (177), 
auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), 
burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia 
karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), 
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münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), 
pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer 
(133), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), 
prantsuse spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa 
pikakarvaline linnukoer (117) , saksa karmikarvaline linnukoer (98), slovaki 
karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari 
karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani 
linnukoer (281), weimari linnukoer (99), barbet (105), hispaania veekoer (336), 
portugali veekoer (37); (v) Jelena Kruus – chesapeake bay retriiver (263), 
clumberspanjel (109), portugali veekoer (37); (vi) Maret Kärdi – jaapani terjer (259), 
sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246); (vii) Marko Lepasaar - austraalia terjer (8), 
cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), 
norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246), ariége'i linnukoer (177), 
auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), 
burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia 
karmikarvaline linnukoer (165), münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer 
(102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel 
(114), portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse 
karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel 
(175), puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa pikakarvaline 
linnukoer (117), saksa karmikarvaline linnukoer (98), slovaki karmikarvaline linnukoer 
(320), tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), 
ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer 
(99); (viii) Siret Lepasaar – austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer 
(168), jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), sealyhami terjer 
(74), tšehhi terjer (246), ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), 
bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i 
linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia 
linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie 
sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), portugali 
linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline 
linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), 
puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa pikakarvaline linnukoer 
(117) , saksa karmikarvaline linnukoer (98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), 
tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari 
lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99), 
barbet (105), clumberspanjel (109), hispaania veekoer (336), portugali veekoer (37); 
(ix) Astrid Lundava – barbet (105), chesapeake bay retriiver (263), hispaania veekoer 
(336), nova scotia retriiver (312), portugali veekoer (37); (x) Viive Maranik - austraalia 
terjer (8), cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), jaapani terjer (259), norfolki 
terjer (272), norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246); (xi) Inga Siil 
- ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), 
bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer 
(222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), münsteri suur 
linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie 
spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), prantsuse 
gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse 
pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), puudelpointer (216), saint-germaini 
linnukoer (115), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , saksa karmikarvaline linnukoer 
(98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), 
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ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani 
linnukoer (281), weimari linnukoer (99), chesapeake bay retriiver (263), clumberspanjel 
(109), hispaania veekoer (336), nova scotia retriiver (312),  portugali veekoer (37); (xii) 
Helina Simberg - barbet (105), chesapeake bay retriiver (263), clumberspanjel (109), 
hispaania veekoer (336), nova scotia retriiver (312), portugali veekoer (37). 

Hääletamine: poolt – 7 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kustutada EKL kohtunike nimekirjast Elina 

Lasseron. 
Hääletamine: poolt – 7 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning lisada FCI Judges Directory lehel kõigle EKL 

kohtunikele, kellel on saksa lambakoera (166 – German Shepherd Dog, short-haired) 
hindamispädevusmärge ka saksa lambakoer, pikakarvaline (166 – German Shepherd 
Dog, long-haired) hindamispädevuse kohta. 

Hääletamine: poolt – 7 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning lisada FCI Judges Directory lehel kõigile EKL 

kohtunikele, kellel on hiina harjaskoera (288 – Chinese Crested Dog, hairless) 
hindamispädevus märge ka karvase nn “puudritupsu” (288 – Chinese  Crested Dog, 
Powder Puff) hindamispädevuse kohta. 

Hääletamine: poolt – 7 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
10.1.1. Juta Haranen - austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), 

jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), 
tšehhi terjer (246), barbet (105), clumberspanjel (109), hispaania veekoer (336), 
portugali veekoer (37);  

10.1.2. Linda Jürgens – austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), 
jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), 
tšehhi terjer (246), barbet (105), chesapeake bay retriiver (263), clumberspanjel (109), 
hispaania veekoer (336), nova scotia retriiver (312), portugali veekoer (37);  

10.1.3. Helin Kasuk-Tenson – ameerika staffordshire`i terjer (286), beagle (161); (iv) Dina 
Korna - austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), jaapani terjer 
(259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer 
(246);  

10.1.4. Kalvo Kriisk - ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi 
linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), 
friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), 
münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel 
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(106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), 
prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), 
prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-
germaini linnukoer (115), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , saksa karmikarvaline 
linnukoer (98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer 
(245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , 
vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99), barbet (105), hispaania veekoer 
(336), portugali veekoer (37); 

10.1.5. Jelena Kruus – chesapeake bay retriiver (263), clumberspanjel (109), portugali 
veekoer (37);  

10.1.6. Maret Kärdi – jaapani terjer (259), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246);  
10.1.7. Marko Lepasaar - austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), 

jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), 
tšehhi terjer (246), ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi 
linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), 
friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), münsteri suur linnukoer 
(118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel 
(108), pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i 
linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer 
(134), prantsuse spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), 
saksa pikakarvaline linnukoer (117), saksa karmikarvaline linnukoer (98), slovaki 
karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari 
karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani 
linnukoer (281), weimari linnukoer (99);  

10.1.8. Siret Lepasaar – austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), 
jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), 
tšehhi terjer (246), ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi 
linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), 
friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), 
münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel 
(106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), 
prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), 
prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-
germaini linnukoer (115), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , saksa karmikarvaline 
linnukoer (98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer 
(245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , 
vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99), barbet (105), clumberspanjel (109), 
hispaania veekoer (336), portugali veekoer (37);  

10.1.9. Astrid Lundava – barbet (105), chesapeake bay retriiver (263), hispaania veekoer 
(336), nova scotia retriiver (312), portugali veekoer (37);  

10.1.10. Viive Maranik - austraalia terjer (8), cairni terjer (4), dandie dinmont`terjer (168), 
jaapani terjer (259), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), sealyhami terjer (74), 
tšehhi terjer (246); (xi) Inga Siil - ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), 
bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i 
linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia 
linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie 
sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), portugali 
linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline 
linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), 
puudelpointer (216), saint-germaini linnukoer (115), saksa pikakarvaline linnukoer (117) 
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, saksa karmikarvaline linnukoer (98), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi 
karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari 
lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99), 
chesapeake bay retriiver (263), clumberspanjel (109), hispaania veekoer (336), nova 
scotia retriiver (312),  portugali veekoer (37); (xii) Helina Simberg - barbet (105), 
chesapeake bay retriiver (263), clumberspanjel (109), hispaania veekoer (336), nova 
scotia retriiver (312), portugali veekoer (37). 

10.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kustutada EKL kohtunike nimekirjast Elina Lasseron. 
10.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning lisada FCI Judges Directory lehel kõigle EKL 

kohtunikele, kellel on saksa lambakoera (166 – German Shepherd Dog, short-haired) 
hindamispädevusmärge ka saksa lambakoer, pikakarvaline (166 – German Shepherd 
Dog, long-haired) hindamispädevuse kohta. 

10.4. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning lisada FCI Judges Directory lehel kõigile EKL 
kohtunikele, kellel on hiina harjaskoera (288 – Chinese Crested Dog, hairless) 
hindamispädevus märge ka karvase nn “puudritupsu” (288 – Chinese  Crested Dog, 
Powder Puff) hindamispädevuse kohta. 

 
11. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) Euroopa ja Aasia Spitside TÜ taotlus pesakondade akteerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Euroopa ja Aasia Spitside  TÜ taotlus ning teavitada edaspidi EKL 

büroosse laekuvast saksa spitsi pesakonna registreerimise avaldusest koheselt TÜ-d. TÜ 
peab viie tööpäeva jooksul kirjalikult EKL juhatust teavitama, kas nad soovivad enne 
registreerimist antud pesakonna üle vaadata. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) Kennelis Korland Rein 27.06.2013 sündinud rottweilerite pesakond. 
 
Ettepanek: kanda EKL tõuraamatusse kennelis Korland Rein 27.06.2013 sündinud rottweileri 

pesakond (ema: LV-24318/10; isa: LVŠK R 5169/12). Kohaldada registreerimistasu 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010, kuid kanda EKL registrisse antud 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) Kennelis Pi Petsson sündinud pomeraniani pesakond. 
 
Ettepanek: kompenseerida kennelis Pi Petsson sündinud pomeraniani pesakonna (isa: EST-

01101/11; ema: EST-00037/12) ülevaatamisega seotud lähetuskulud Janne Orro-
Tarustele ning Aire-Piret Pärnale originaalkuludokumentide alusel. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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Ettepanek: lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 9.5. suunata kennelis Petsson sündinud 
pomeraniani pesakonna (isa: EST-01101/11; ema: EST-00037/12) isa, ema ja üks 
kutsikas DNA-põlvnevusuuringutele. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Euroopa ja Aasia Spitside  TÜ taotlus ning teavitada edaspidi EKL büroosse 

laekuvast saksa spitsi pesakonna registreerimise avaldusest koheselt TÜ-d. TÜ peab viie 
tööpäeva jooksul kirjalikult EKL juhatust teavitama, kas nad soovivad enne registreerimist 
antud pesakonna üle vaadata. 

11.2. Kanda EKL tõuraamatusse kennelis Korland Rein 27.06.2013 sündinud rottweileri 
pesakond (ema: LV-24318/10; isa: LVŠK R 5169/12). Kohaldada registreerimistasu 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010, kuid kanda EKL registrisse antud kasvataja 
isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

11.3. Kompenseerida kennelis Pi Petsson sündinud pomeraniani pesakonna (isa: EST-
01101/11; ema: EST-00037/12) ülevaatamisega seotud lähetuskulud Janne Orro-Tarustele 
ning Aire-Piret Pärnale originaalkuludokumentide alusel. 

11.4. Lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p-st 9.5. suunata kennelis Petsson sündinud 
pomeraniani pesakonna (isa: EST-01101/11; ema: EST-00037/12) isa, ema ja üks kutsikas 
DNA-põlvnevusuuringutele. 

 
12. Eesti Vene Toy klubi avaldus tõu nimetuse muutmiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: lähtuvalt Eesti Keele Instituudi seisukohast Eesti Vene Toy Klubi taotlust tõu 

nimetuse muutmiseks mitte rahuldada. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
12.1. Lähtuvalt Eesti Keele Instituudi seisukohast Eesti Vene Toy Klubi taotlust tõu nimetuse 

muutmiseks mitte rahuldada. 
 
13. Ljudmila Molokova avaldus. 
 
Ettepanek: saata T.K.-le märgukiri tema ebasobiva käitumise kohta EKL poolt korraldatud 

näitustel. Soovitada avaldajal pöörduda kirjaliku kaebusega Politsei- ja Piirivalveameti 
poole. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
13.1. Saata T.K.-le märgukiri tema ebasobiva käitumise kohta EKL poolt korraldatud näitustel. 

Soovitada avaldajal pöörduda kirjaliku kaebusega Politsei- ja Piirivalveameti poole. 
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14. Jana Juhkami taotlus aretuseriloa saamiseks saksa lambakoera EST-01813/08 
paaritamiseks. 
 
EKL aretustoimkond ei pooldanud aretuseriloa andmist. Eesti Saksa Lambakoerte Ühingult ei 
laekunud avalduse rahuldamise pooldamist toetavat seisukohta. 
 
Ettepanek: rahuldada Jana Juhkami taotlus ning anda aretuseriluba saksa lambakoera EST-

01813/08 paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 6 
  erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
14.1. Jana Juhkami taotlust aretuseriloa saamiseks saksa lambakoera EST-01813/08 

paaritamiseks mitte rahuldada. 
 
15. Jaana Vahteri avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Jaana Vahteri avaldus ning registreerida kennelis Ruta Del Sol 

15.06.2013 sündinud chihuahua pesakond tavakorras. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 5 
  erapooletu – 2  
 
Otsustati: 
15.1. Jaana Vahteri avaldus kennelis Ruta Del Sol 15.06.2013 sündinud chihuahua pesakond 

tavakorras registreerimiseks mitte rahuldada. 
 
16. Janne Orro-Taruste, Siret Lepasaare ja Aire-Piret Pärna taotlus EKL kasvataja 
algkoolituse programmi kinnitamiseks. 
 
Toimus arutelu EKL kasvataja algkoolituse programmi projekti ning sellesse mõnede 
täienduste/paranduste tegemise üle (baaskoolitus korraldatakse vähemalt kord aastas; 
täiendkoolitus korraldatakse vähemalt kaks korda aastas või vajaliku arvu soovijate 
registreerumisel). Toimus arutelu kennelnime taotlejatele EKL kasvatajakoolituse läbimise 
kohustuslikuks tegemise kehtivusaja üle (koolitusvõimalused ja –kohad). Otsustati teema 
käsitlust jätkata peale oktoobris 2013 toimuvat EKL volinike koosolekut, kus tuleb arutlusele 
EKL uus tõuraamatumäärus. 
  
Ettepanek: rahuldada Janne Orro-Taruste, Siret Lepasaare ja Aire-Piret Pärna taotlus ning 

kinnitada EKL kasvataja algkoolituse programm koos tehtud täienduste ja parandustega 
(lisa 2). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
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16.1. Rahuldada Janne Orro-Taruste, Siret Lepasaare ja Aire-Piret Pärna taotlus ning kinnitada 
EKL kasvataja algkoolituse programm koos tehtud täienduste ja parandustega (lisa 2). 

 
17. Eesti Tõukoerte Kelguspordi Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Tõukoerte Kelgukoeraspordi Klubi  (reg-kood: 80360534, aadress: 

Paasiku mõis, Paasiku küla, Anija vald, 74314 Harju mk) taotlus EKL liikmeks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
17.1. Rahuldada Eesti Tõukoerte Kelgukoeraspordi Klubi  (reg-kood: 80360534, aadress: 

Paasiku mõis, Paasiku küla, Anija vald, 74314 Harju mk) taotlus EKL liikmeks. 
 
18. Eesti Yorkshire Terjerite Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Yorkshire Terjerite Klubi (reg-kood: 80360008, aadress: Sütiste tee 

19A-63, 13419 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
18.1. Rahuldada Eesti Yorkshire Terjerite Klubi (reg-kood: 80360008, aadress: Sütiste tee 19A-

63, 13419 Tallinn) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
19. Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi (reg-kood: 80359867, aadress: 

Marja tee 17, Viti küla, Harku vald, 76910 Harju mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
19.1. Rahuldada Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi (reg-kood: 80359867, aadress: Marja tee 

17, Viti küla, Harku vald, 76910 Harju mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
20. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 31.05.2014 X 

rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 14. v 15.02.2015 
terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing); (ii) 07.03.2015 kõikide 
tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi); 
(iii) 08.03.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 
Koerakasvatajate Klubi); (iv) 23.08.2015 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Terjeriühing); (v) 26.09.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna 
Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi); (vi) 27.09.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk 
(korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
20.1. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnev näitus: 31.05.2014 X rühma 

näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit). 
20.2. Kanda EKL 2015. aasta kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

20.2.1. 14. v 15.02.2015 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing);  
20.2.2. 07.03.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi);  
20.2.3. 08.03.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi);  
20.2.4. 23.08.2015 terjerite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Terjeriühing);  
20.2.5. 26.09.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi);  
20.2.6. 27.09.2015 kõikide tõugude näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi). 
 
21. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
Toimus Kagu-Eesti Kennelklubi esindajaga arutelu 10.-11.08.2013 Väimelas toimunud kõikide 
tõugude näituste korraldamisel täheldatud probleemide üle.  
 
Otsustati juhtida need näitused korraldanud klubi tähelepanu kataloogis ilmnenud puuduste üle 
(küsimärgid koerte andmeta asemel). 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 


