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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          09.01.2014 nr 1 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija Raun, Maris 

Siilmann. 
Puudus: Jaana Aadamsoo. 
Külalised: Kristiina Feinman (Eesti Chihuahua Klubi), Katrin Ilves, Pilvi Jõemägi (Inglise 

Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ), Kristel Kivistu (Eesti Chihuahua 
Klubi), Marina Langebraun, Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), 
Natalja Mamedova, Lili Morgen Klaasmägi, Alar Müürisepp (EKL volinike 
koosoleku juhataja), Mari Nõmmemaa (Eesti Bokseriühing), Aire-Piret Pärn 
(Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ), Ljudmila Ševtsova, Jaana 
Vahter, Tatjana Vork. 

 
PÄEVAKORD: 
1. EKL liikmesorganisatsioonide näituste ja võistluste taotlused. 

1.1. Klubi „Tartu Bokser“ taotlus 28.06.2014 toimuma pidanud saksa bokserite erinäituse 
kustutamiseks EKL näituste kalenderplaanist. 

1.2. Eesti Pekingi Koerte Klubi taotlus 08.02.2014 toimuma pidanud pekingi koerte 
erinäituse kustutamiseks EKL näituste kalenderplaanist. 

2. Lily Morgen-Klaasmägi avaldus aretuseriloa andmiseks koera EST-03248/10 erandkorras 
paaritamiseks. 

3. Natalja Fesenko jt. avaldus chihuahuade aretuserinõuete kehtivuse peatamiseks. 
4. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
7. EKL büroo töö korraldamisest. 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
9. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
10. Eesti Vene Toy Klubi taotlus tõunimetuse muutmiseks. 
11. Koertekool Leader OÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
12. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) jahikoerte jahiomaduste 

kindlakstegemine tehisurus; (ii) jahikoerte katsete vaatleja statuut. 
13. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
14. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 
 
1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused: 
 
(i) klubi „Tartu Bokser“ taotlus 28.06.2014 toimuma pidanud saksa bokserite erinäituse 
kustutamiseks EKL näituste kalenderplaanist. 
 
Nenditi, et antud klubi näitusi on varemgi ära jäänud. Eesti Bokseriühing on andnud oma 
nõusoleku korraldada 28.06.2014 saksa bokserite erinäitus ise – sellest tulenevalt näitust EKL 
kalenderplaanist kustutada vaja ei ole. 
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Ettepanek: kinnitada algselt klubi „Tartu Bokser“ poolt 28.06.2014-ks taotletud saksa 
bokserite erinäituse uueks korraldajaks Eesti Bokseriühing. Klubile „Tartu Bokser“ ei 
kinnitata aastateks 2015/2016 ühtegi ametlikku näitust. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) Eesti Pekingi Koerte Klubi taotlus 08.01.2014 toimuma pidanud pekingi koerte erinäituse 
kustutamiseks EKL näituste kalenderplaanist. 
 
Taotluse esitamise hetkeks oli näitusele koeri juba registreerunud ning näituse toimumiseni on 
jäänud kuu (seega ei ole võimalik lõplikku osalejate arvu ette ennustada). 
 
Ettepanek: Eesti Pekingi Koerte Klubi taotlust mitte rahuldada, kuna EKL näituste 

kalenderplaani kantud 08.01.2014 pekingi koerte erinäitusele on registreerimine juba 
avatud. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 14.02.2015 VIII ja IX 

rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ); (ii) 14.02.2015 
kuldsete retriiverite erinäitus – VIII ja IX rühma näituse raames, Tallinn (korraldaja: 
Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ); (iii) 09.08.2015 kõikide tõugude näitus, Võru mk 
(korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi); (iv) 10.08.2015 kõikide tõugude näitus, Võru mk 
(korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi). 

Hääletamine: poolt – 4 
   vastu – 0 
   erapooletu – 1 
   ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
1.1. Kinnitada algselt klubi „Tartu Bokser“ poolt 28.06.2014-ks taotletud saksa bokserite 

erinäituse uueks korraldajaks Eesti Bokseriühing. 
1.1.1. Klubile „Tartu Bokser“ ei kinnitata aastateks 2015/2016 ühtegi ametlikku näitust. 

1.2. Eesti Pekingi Koerte Klubi taotlust mitte rahuldada, kuna EKL näituste kalenderplaani 
kantud 08.01.2014 pekingi koerte erinäitusele on registreerimine juba avatud. 

1.3. Kanda EKL näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 
1.3.1. 14.02.2015 VIII ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite 

TÜ);  
1.3.2. 14.02.2015 kuldsete retriiverite erinäitus – VIII ja IX rühma näituse raames, Tallinn 

(korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ);  
1.3.3. 09.08.2015 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi);  
1.3.4. 10.08.2015 kõikide tõugude näitus, Võru mk (korraldaja: Kagu-Eesti Kennelklubi). 

 
2. Lily Morgen Klaasmägi avaldus aretuseriloa andmiseks koera EST-03248/10 
erandkorras paaritamiseks. 
 
EKL aretustoimkond on andnud oma toetava seisukoha. 
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Ettepanek: rahuldada Lily Morgen Klaasmägi avaldus ning anda aretuseriluba koera EST-

03248/10 erandkorras paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada Lily Morgen Klaasmägi avaldus ning anda aretuseriluba koera EST-03248/10 

erandkorras paaritamiseks. 
 
3. Natalja Fesenko jt. avaldus chihuahuade aretuserinõuete kehtivuse peatamiseks.  
 
EKL aretustoimkond on andnud omapoolse seisukoha, et chihuahuade aretuserinõuded ei sea 
aretustegevusele ebamõistlikke piiranguid. 
 
Toimus arutelu chihuahuade kasvatajate ning Eesti Chihuahua Klubi vahel. EKL juhatus nentis, 
et erinõuete sobivuse ning nende võimaliku muutmise osas peavad selgusele ning kokkuleppele 
jõudma kasvatajad ja Eesti Chihuahua Klubi omavahel (näiteks ümarlaual).  
 
Ettepanek: eraisikute avalduse põhjal aretuserinõuete kehtivuse peatamine ei kuulu EKL 

juhatuse pädevusse. Eelnevast tulenevalt palub EKL juhatus avaldajatel pöörduda oma 
ettepanekutega Eesti Chihuahua Klubi poole. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Eraisikute avalduse põhjal aretuserinõuete kehtivuse peatamine ei kuulu EKL juhatuse 

pädevusse. Eelnevast tulenevalt palub EKL juhatus avaldajatel pöörduda oma 
ettepanekutega Eesti Chihuahua Klubi poole.  

 
4. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Toimus arutelu EKL 25. juubeliaasta ürituste võimaliku toimumisaja ja formaadi üle. 
 
5. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt*.  
 
(i) Jõulushow 2014/konkursi „Aasta Koer 2014“ võitjate autasustamise üritus. 
 
Nenditi, et samal nädalavahetusel Jõulushow ning konkursi „Aasta koer“/Galashow 
korraldamine õnnestus 2013. aastal väga hästi ning sama süsteemi võiks kasutada ka sel aastal. 
Toimus arutelu ürituste korraldamise võimalike kohtade üle. Määrati ürituste orienteeruvaks 
toimumisajaks 13.-14.12.2014. 
 
(ii) Eesti juuniorhändleri saatmine Crufts 2014 näitusele. 
 
Ettepanek: saata EKL esindajana 08.03.2014  Crufts 2014 näituse raames (07.-09.03.2014 

Birmingham, UK) toimuvale juuniorhändlerite võistlusele Alexandra Daniela Õunap. 
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Kompenseerida tema ja ta saatja Ege Maasi sõidu- ja majutuskulud 
originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(iii) näituse „Crufts 2015“ lisa-kvalifikatsiooninäitus. 
 
Ettepanek: kinnitada Crufts 2015 lisa-kvalifikatsiooninäituseks 24.08.2014 Tallinnas toimuv 

rahvusvaheline näitus. 
Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(iv) 08.-10.08.2014 Helsingis (Soome) „Maailmavõitja 2014“ raames toimuvad 

juuniorhändlerite võistlused. 
 
Ettepanek: kompenseerida  Eesti 2013. aasta juuniorhändlerite meistrivõistlustel kohtadele 2.-

4. tulnud juuniorhändleritele ajavahemikus 08.-10.08.2014 Helsingis (Soome) 
„Maailmavõitja 2014“ raames toimuvate juuniorhändlerite võistluste osalemistasu ühel 
vabalt valitud päeval. 

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
5.1. Saata EKL esindajana 08.03.2014 Crufts 2014 näituse raames (07.-09.03.2014 

Birmingham, UK) toimuvale juuniorhändlerite võistlusele Alexandra Daniela Õunap. 
Kompenseerida tema ja ta saatja Ege Maasi sõidu- ja majutuskulud 
originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

5.2. Kinnitada Crufts 2015 lisa-kvalifikatsiooninäituseks 24.08.2014 Tallinnas toimuv 
rahvusvaheline näitus. 

5.3. Kompenseerida  Eesti 2013. aasta juuniorhändlerite meistrivõistlustel kohtadele 2.-4. 
tulnud juuniorhändleritele ajavahemikus 08.-10.08.2014 Helsingis (Soome) „Maailmavõitja 
2014“ raames toimuvate juuniorhändlerite võistluste osalemistasu ühel vabalt valitud päeval. 
 

6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) FCI agilitykomisjoni koosolek Luxembourg’is (Luksemburg), 29.-31.01.2014.  
 
Ettepanek: rahuldada Liivika Pärg’i taotlus ning kompenseerida 29.-31.01.2014 

Luxembourg’is (Luksemburg) FCI agilitykomisjoni koosolekul osalemisega seotud 
sõidu- ja majutuskulud kogusummas kuni 860 EUR. Kompensatsioon makstakse välja 
originaalkuludokumentide alusel peale lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist.  

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  

 
(ii) Rakvere KSK pöördumine seoses 19.-20.10.2013 Rakveres toimunud näitustelt kaduma 
läinud EKL-le kuuluva trimmimislauaga. 
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EKL juhatus asus seisukohale, et trimmimislaua varguse puhul ei olnud tegemist Rakvere KSK 
poolse lohakusega ning sellest tulenevalt mingeid sanktsioone ei rakendata. 
 
(iii) EKL-VKK taotlus 07.11.2013 ja 14.11.2013 korraldatud tõu(eri)koolituste kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida Euroopa ja Aasia Spitside 

Ühingule 07.11.2013 ja 14.11.2013 toimunud tõu(eri)koolituste korraldamisega seotud 
kulud arve alusel kogusummas 300 EUR. 

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(iv) Narva KKS poolt 19.-20.04.2014 korraldatav rahvusvaheline näitus. 
 
EKL ja Narva KKS vahelises lepingus on kataloogiprogrammi andmete sisestaja nimeliselt 
kindlaks määratud. EKL juhatus saadab Narva KKS-le meeldetuletuse lepingu korrektse 
täitmise kohustuslikkuse kohta. 
 
(v) ajavahemikus 05.12.2013-09.01.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 05.12.2013-09.01.2014 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(vi) EKL üldkoosoleku kokkukutsumine. 
 
Ettepanek: kutsuda kokku EKL üldkoosolek Tallinnas 16.09.2014 algusega kell 18.00. 
Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada Liivika Pärg’i taotlus ning kompenseerida 29.-31.01.2014 Luxembourg’is 

(Luksemburg) FCI agilitykomisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud 
kogusummas kuni 860 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide 
alusel peale lähetusaruande ning ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist.  

6.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida Euroopa ja Aasia Spitside Ühingule 
07.11.2013 ja 14.11.2013 toimunud tõu(eri)koolituste korraldamisega seotud kulud arve 
alusel kogusummas 300 EUR. 

6.3. Rahuldada ajavahemikus 05.12.2013-09.01.2014 laekunud EKL liikmeks astumise 
avaldused (lisa 1). 

6.4. Kutsuda kokku EKL üldkoosolek Tallinnas 16.09.2014 algusega kell 18.00. 
 

7. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) kennelis Laimelly Bulls 19.12.2013 sündinud prantsuse buldogi pesakond. 
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Ettepanek: kinnitada 19.12.213 toimunud telefonihääletus „Registreerida kennelis Laimelly 
Bulls 01.10.2013 sündinud prantsuse buldogite pesakond (isa: RKF3084121, ema: EST-
01388/13) lähtuvalt EKL hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge 
EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta.“ 

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
(ii) Hille Jõesaare pöördumine. 
 
Ettepanek: kinnitada 19.12.2013 toimunud telefonihääletus:“Registreerida kennelis Hille’s 

Sunshine 17.08.2013 sündinud bostoni terjeri pesakond (isa: EST-01231/13, ema: EST-
02524/09) lähtuvalt EKL hinnakirja koodist 1010.“ 

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Ettepanek: alates 10.01.2013 tühistada EKL juhatuse otsus nr 3.1., 03.04.2012 (protokoll nr 9) 

ning kohustada kasvatajat edaspidi lähtuma väljaspool Eesti Vabariigi territooriumit 
sündivate pesakondade puhul lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 1.4-st. 

 
(iii) Natalja Krasnopevtseva avaldus. 
 
Ettepanek: rahuldada Natalja Krasnopevtsevi avaldus ning registreerida 15.10.2013 sündinud 

kääbusšnautserite pesakond (isa: EST-03082/10, ema: EST-00998/07) ilma 
kennelnimeta. 

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Registreerida kennelis Laimelly Bulls 01.10.2013 sündinud prantsuse buldogite pesakond 

(isa: RKF3084121, ema: EST-01388/13) lähtuvalt EKL hinnakirja koodist 1010. Kanda 
kasvataja isikukaardile märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

7.2. Registreerida kennelis Hille’s Sunshine 17.08.2013 sündinud bostoni terjeri pesakond (isa: 
EST-01231/13, ema: EST-02524/09) lähtuvalt EKL hinnakirja koodist 1010. 

7.3. Alates 10.01.2013 tühistada EKL juhatuse otsus nr 3.1., 03.04.2012 (protokoll nr 9) ning 
kohustada kasvatajat edaspidi lähtuma väljaspool Eesti Vabariigi territooriumit sündivate 
pesakondade puhul lähtuvalt EKL tõuraamatumääruse p 1.4-st. 

7.4. Rahuldada Natalja Krasnopevtsevi avaldus ning registreerida 15.10.2013 sündinud 
kääbusšnautserite pesakond (isa: EST-03082/10, ema: EST-00998/07) ilma kennelnimeta. 

 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
(i) EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks 

Henry Konno, Evely Melsas ja Stella Ojalaid. 
Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
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(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen – akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), 
islandi lambakoer (289), kaana koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), 
lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (135), 
shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer (189), tai bangkaew koer (358), tai 
ridgeback (338), taiwani koer (348); (ii) Linda Jürgens – akita (255), eurasier (291), 
hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana koer (273),  kai (317), kishu (318), 
korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), norra õuekoer (237),  
rootsi lapikoer (135), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer (189), tai bangkaew 
koer (358), tai ridgeback (338), taiwani koer (348); (iii) Iren Naarits - akita (255), 
eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana koer (273),  kai (317), 
kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), norra 
õuekoer (237),  rootsi lapikoer (135), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer (189), 
tai bangkaew koer (358), tai ridgeback (338), taiwani koer (348). 

Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kustutada EKL välimikukohtunike nimekirjast Viktor Serebrjakov. 
Hääletamine: poolt – 6 
   vastu – 0 
   erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Henry 

Konno, Evely Melsas ja Stella Ojalaid. 
8.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen – akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi 
lambakoer (289), kaana koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer 
(284),  lääne-göta spits (14), norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (135), shiba (257), shikoku 
(319), soome lapikoer (189), tai bangkaew koer (358), tai ridgeback (338), taiwani koer 
(348); (ii) Linda Jürgens – akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer 
(289), kaana koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  
lääne-göta spits (14), norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (135), shiba (257), shikoku (319), 
soome lapikoer (189), tai bangkaew koer (358), tai ridgeback (338), taiwani koer (348); (iii) 
Iren Naarits - akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana 
koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits 
(14), norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (135), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer 
(189), tai bangkaew koer (358), tai ridgeback (338), taiwani koer (348). 

8.3. Kustutada EKL välimikukohtunike nimekirjast Viktor Serebrjakov. 
 
9. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) pesakondade akteerimisest. 
 
Toimus arutelu EKL õiguse üle kontrollida pesakonda enne selle registreerimist. Nenditi, et 
kaaluda tuleks võimalust teha pesakondade/kennelite ülevaatamisel edaspidi koostööd 
Veterinaar- ja Toiduametiga. 
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(ii) kennelis Mutimuudid 23.01.2012 sündinud alaska malamuutide pesakond (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: tulenevalt kasvataja soovimatusest täita EKL juhatuse otsuseid nr 1.2., 08.08.2013 

(protokoll nr 8) ning 8.2., 07.11.2013 (protokoll nr 11) eemaldada lähtuvalt EKL 
tõuraamatumääruse p-st 11.5. EKL tõuraamatust kennelis Mutimuudid 23.01.2012 
sündinud alaska malamuutide pesakonna (registrinumbritega EST-00935/12, EST-
00936/12, EST-00937/12 ja EST-00938/12) ning määrata eluaegse aretuskeelu koerale 
EST-00055/07. Kohustada kasvatajat antud otsusest teavitama eelnimetatud koerte 
omanikke. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Tulenevalt kasvataja soovimatusest täita EKL juhatuse otsuseid nr 1.2., 08.08.2013 

(protokoll nr 8) ning 8.2., 07.11.2013 (protokoll nr 11) eemaldada lähtuvalt EKL 
tõuraamatumääruse p-st 11.5. EKL tõuraamatust kennelis Mutimuudid 23.01.2012 sündinud 
alaska malamuutide pesakonna (registrinumbritega EST-00935/12, EST-00936/12, EST-
00937/12 ja EST-00938/12) ning määrata eluaegse aretuskeelu koerale EST-00055/07.  

9.2. Kohustada kasvatajat antud otsusest teavitama eelnimetatud koerte omanikke. 
 

10. Eesti Vene Toy Klubi taotlus tõunimetuse muutmiseks. 
 
Toimus arutelu taotluse üle. Nenditi, et võimalikud muudatused tõugude nimekirjas teeb EKL 
volinike koosolek ning otsustati avaldus neile edastada. 
 
Ettepanek: edastada Eesti Vene Toy Klubi taotlus tõunimetuse muutmiseks EKL volinike 

29.01.2014 koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Edastada Eesti Vene Toy Klubi taotlus tõunimetuse muutmiseks EKL volinike 29.01.2014 

koosolekule. 
 
11. Koertekool Leader OÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Nenditi, et koertekool Leader OÜ põhikirjas ei ole viidet EKL-le ega ühtki vihjet 
tõukoerandusega seotud tegevusele. 
 
Ettepanek: mitte rahuldada koertekool Leader OÜ taotlust EKL liikmeks astumiseks, kuna tal 

puudub põhikirjaline seos EKL tegevusega. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
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11.1. Mitte rahuldada koertekool Leader OÜ taotlust EKL liikmeks astumiseks, kuna tal 
puudub põhikirjaline seos EKL tegevusega. 

 
12. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus normdokumentide kinnitamiseks: (i) jahikoerte 
jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus; (ii) jahikoerte katsete vaatleja statuut. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad 

normdokumendid: (i) jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus, (ii) 
jahikoerte katsete vaatleja statuut. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. Eeltoodud 
otsusest tulenevalt kaotavad kehtivuse kõik varem kehtinud jahikoerte jahiomaduste 
tehisurus kindlakstegemise eeskirjad. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad normdokumendid: (i) 

jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus, (ii) jahikoerte katsete vaatleja statuut.  
12.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
12.3. Eeltoodud otsusest tulenevalt kaotavad kehtivuse kõik varem kehtinud jahikoerte 

jahiomaduste tehisurus kindlakstegemise eeskirjad. 
 
13. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
Toimus arutelu tõust üleviimise korra ning selle muutmise vajalikkuse üle. Otsustati jätkata 
teema arutelu veebruaris 2014 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 

 
14. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanek viia EKL tõuraamatumäärusesse sisse 

alljärgnevad täiendused ja parandused: (i) lisada p 1 lause „Kõik nõuded peavad olema 
täidetud enne paaritust“; (ii) lisada p 1.1.4. „Registrisse EST-xxxxx/Maxx kantakse 
tõunumbrit omavad tõukoerad, kellel kasvataja, tõuühingu, EKL Juhatuse või omaniku 
arvamuse kohaselt on selline viga, mis ei võimalda selle koera kasutamist aretuses 
(tähekombinatsioon MA kaldkriipsu järel näitab, et koer on kantud MITTE-
ARETUSEKS registrisse) ja kes on kantud FCI täisliikme tõuraamatusse või FCI poolt 
tunnustatud klubi tõuraamatusse või FCI kandidaat- või partnerriikide tõuraamatusse ja 
kelle registreerimistunnistuse „Export Pedigree“ on väljastanud FCI poolt tunnustatud 
klubi; (iii) asendada p 1.7.1. fraas „FCI poolt kinnitatud tõukohaste erinõuete“ fraasiga 
„FCI aretuseeskirjas toodud nõuete“; (iv) kustutada p 1.9.; (v) asendada p 1.10. (uus 
1.9.)  fraas „hiljemalt kolmandal päeval“ fraasiga „hiljemalt kümnendal päeval“; (vi) 
kustutada p 2 fraas „ning väljastatakse EKL büroost koeraomanikule, kasvatajale või 
volitatud isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel“; (vii) lisada p 2.2. lause 
„Kasvataja ei või anda oma samatõulistele kasvandikele ühesuguseid nimesid, kui 
nende sünniaegade vahe ei ole vähemalt 10 aastat“; (viii) lisada p 2.2. alalõiku 
„Registreerimisnumber“ alljärgnev lause „Maxx täht MA kaldkriipsu järel näitab, et 
koer on kantud mitte-aretuseks registrisse“; (ix) muuta p 2.2. alalõik „ID-number“ 
sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt „Kõik koerad peavad olema märgistatud. 
Kõik koerad, kes on sündinud alates_____ peavad olema märgistatud mikrokiibiga. 
Kasvataja võib lisaks taotleda igale kutsikale ID-tätoveeringu numbri. ID-numbri 
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märgib registreerimistunnistusele EKL registripidaja. Koera märgistamise meetod peab 
vastama FCI nõuetele. Imporditud koer peab olema märgistatud enne Eestisse 
sissetoomist mikrokiibiga.“; (x) muuta p 2.2. alalõik „Sugupuu“ sõnastust, pärast mida 
kõlab see alljärgnevalt „Märgitakse kolme eelneva põlvkonna ulatuses. Kirja pannakse 
koera esivanemate nimed, registreerimisnumbrid, ametlike terviseuuringute tulemused, 
tiitlid ja rahvusvaheliselt tunnustatud töökatsete tulemused. Tiitlid CH ja W ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud töökatsete tulemused kantakse lühendina koera nime ette. 
Paberkandjal registreerimistunnistusele kantakse ainult riikide võitjate (W), riikide 
tšempionite (CH), maailmajaovõitja (EUR W, WW) ning Balti (BALT), Põhjamaade 
(NORD) võitjatiitlid. Kõik muud ametlikud võitja- ja tšempionittiltid kantakse EKL 
online registrisse“; (xi) muuta p 2.4. sõnastust, peale mida kõlab see alljärgnevalt 
„Hilisemaid kandeid registreerimistunnistusele tohib teha ainult EKL büroo töötaja või 
Eesti Vabariigis tegevusluba omav veterinaar (koera ID-number). Kandeid tehakse 
ainult tõendava dokumendi või kirjaliku avalduse alusel“; (xii) muuta p 3 sõnastust, 
pärast mida kõlab see alljärgnevalt „Koera omandust tõendav dokumentatsioon peab 
vastama Võlaõigusseaduse müügilepingu osa käsitlevatele nõuetele. Juhul, kui müüakse 
koer, kellel lasub müügihetkel EKL tõuraamatumääruse rikkumine, peab see olema 
omandiõigust üle andvas lepingus selgelt märgitud“; (xiii) kustutada p 4 lause 
„Kolmanda pesakonna registreerimise ajaks peab kasvatajal olema kinnitatud 
kennelnimi“; (xiv) lisada p 6 alljärnev lõik „Emast võib ühel innaajal paaritada mitme 
samatõulise isasega. Mitme isasega paaritamise korral tuleb kasvatajal sellest teavitada 
EKL bürood kirjalikult enne paaritust. Pesakonna registreerimisel tuleb koos pesakonna 
registreerimisavaldusega esitada kõigi aretuses kasutatud isaste, emase ja kutsikate 
põlvnemisuuringute tulemused. Põlvnemisuuringud tuleb läbi viia vastavalt EKL 
tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhendile“; (xv) lisada p 7 lause „teistkordse 
rikkumise korral kantakse pesakond tõuraamaturegistrisse vastavalt EKL juhatuse poolt 
kinnitatud EKL teenuste hinnakirjale ning kogu pesakond kantakse mitte-aretuseks (MA) 
registrisse“; (xvi) asendada p 7 kasvataja poolt EKL tõuraamatumääruse kolmandat 
korda rikkumise alalõigus fraas „saavad kaheaastase aretuskeelu“ fraasiga „saavad 
nelja-aastase aretuskeelu“; (xvii) kustutada lisa 1 „FCI ringkiri nr 36/1973“, lisa 3 
„Pärilike haiguste vastu võitlemise programmid“, lisa 4 „Registreerimistunnistused 
(blanketid)“, lisa 5 „Paaritust tõendav dokument (blankett)“, lisa 6 „Pesakonna 
registreerimisavaldus (blankett)“; (xviii) lisada alljärgnevad dokumendi EKL 
tõuraamatumääruse lisadeks: lisa 1 „FCI ringkiri nr 4/2012“, lisa 4 „EKL tõukoerte 
põlvnemisuuringute teostamise juhend“.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
14.1. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek viia EKL tõuraamatumäärusesse sisse 
alljärgnevad täiendused ja parandused:  

14.1.1. lisada p 1 lause „Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust“;  
14.1.2. lisada p 1.1.4. „Registrisse EST-xxxxx/Maxx kantakse tõunumbrit omavad 

tõukoerad, kellel kasvataja, tõuühingu, EKL Juhatuse või omaniku arvamuse kohaselt 
on selline viga, mis ei võimalda selle koera kasutamist aretuses (tähekombinatsioon MA 
kaldkriipsu järel näitab, et koer on kantud MITTE-ARETUSEKS registrisse) ja kes on 
kantud FCI täisliikme tõuraamatusse või FCI poolt tunnustatud klubi tõuraamatusse või 
FCI kandidaat- või partnerriikide tõuraamatusse ja kelle registreerimistunnistuse 
„Export Pedigree“ on väljastanud FCI poolt tunnustatud klubi;  
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14.1.3. asendada p 1.7.1. fraas „FCI poolt kinnitatud tõukohaste erinõuete“ fraasiga „FCI 
aretuseeskirjas toodud nõuete“;  

14.1.4. muuta p 1.9. sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Kui kutsikas sünnib 
naturaalse nudisabaga, siis peab selle kohta olema loomaarsti tõend, mis on väljastatud 
hiljemalt kümnendal päeval pärast pesakonna sündi“.;  

14.1.5. kustutada p 2 fraas „ning väljastatakse EKL büroost koeraomanikule, kasvatajale või 
volitatud isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel“;  

14.1.6. lisada p 2.2. lause „Kasvataja ei või anda oma samatõulistele kasvandikele 
ühesuguseid nimesid, kui nende sünniaegade vahe ei ole vähemalt 10 aastat“;  

14.1.7. lisada p 2.2. alalõiku „Registreerimisnumber“ alljärgnev lause „MAxx tähed MA 
kaldkriipsu järel näitavad, et koer on kantud mitte-aretuseks registrisse“;  

14.1.8. muuta p 2.2. alalõik „ID-number“ sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt 
„Märgitakse registreerimistunnistusel vastavasse lahtrisse. Kõik koerad peavad olema 
märgistatud. Kõik koerad, kes on sündinud alates_____ peavad olema märgistatud 
mikrokiibiga. Kasvataja võib lisaks taotleda igale kutsikale ID-tätoveeringu numbri. ID-
numbri märgib registreerimistunnistusele EKL registripidaja. Koera märgistamise 
meetod peab vastama FCI nõuetele. Imporditud koer peab olema märgistatud enne 
Eestisse sissetoomist mikrokiibiga.“;  

14.1.9. muuta p 2.2. alalõik „Sugupuu“ sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt 
„Märgitakse kolme eelneva põlvkonna ulatuses. Kirja pannakse koera esivanemate 
nimed, registreerimisnumbrid, ametlike terviseuuringute tulemused, ametlikud tiitlid ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud töökatsete tulemused. Tiitlid CH ja W ning 
rahvusvaheliselt tunnustatud töökatsete tulemused kantakse lühendina koera nime ette. 
Paberkandjal registreerimistunnistusele kantakse välimikutiitlitest (täis-, juunior- ja 
veteran) ainult riikide tšempionite (CH), C.I.E., C.I.B., riikide võitjate (W), 
maailmajaovõitja (EUR W, WW) ning Balti (BALT) ja Põhjamaade (NORD) 
võitjatiitlid. Kõik muud ametlikud võitja- ja tšempioniitlid kantakse EKL online 
registrisse“;  

14.1.10. muuta p 2.4. sõnastust, peale mida kõlab see alljärgnevalt „Hilisemaid kandeid 
registreerimistunnistusele tohib teha ainult EKL büroo töötaja või Eesti Vabariigis 
tegevusluba omav veterinaar (koera ID-numbri kanne). Kandeid tehakse ainult tõendava 
dokumendi või kirjaliku avalduse alusel“;  

14.1.11. muuta p 3 sõnastust, pärast mida kõlab see alljärgnevalt „Koera omandust tõendav 
dokumentatsioon peab vastama Võlaõigusseaduse müügilepingu osa käsitlevatele 
nõuetele. Juhul, kui müüakse koer, kellel lasub müügihetkel EKL tõuraamatumääruse 
rikkumine, peab see olema omandiõigust üle andvas lepingus selgelt märgitud“;  

14.1.12. kustutada p 4 lause „Kolmanda pesakonna registreerimise ajaks peab kasvatajal 
olema kinnitatud kennelnimi“;  

14.1.13. lisada p 6 alljärnevad lõigud: „Emast võib ühel innaajal paaritada mitme 
samatõulise isasega. Mitme isasega paaritamise korral tuleb kasvatajal sellest teavitada 
EKL bürood kirjalikult enne paaritust. Pesakonna registreerimisel tuleb koos pesakonna 
registreerimisavaldusega esitada kõigi aretuses kasutatud isaste, emase ja kutsikate 
põlvnemisuuringute tulemused. Põlvnemisuuringud tuleb läbi viia vastavalt EKL 
tõukoerte põlvnemisuuringute teostamise juhendile. Sama vanemate kombinatsiooni 
võib aretuses kasutada kuni kolm korda“;  

14.1.14. lisada p 7 lause „teistkordse rikkumise korral kantakse pesakond 
tõuraamaturegistrisse vastavalt EKL juhatuse poolt kinnitatud EKL teenuste hinnakirjale 
ning kogu pesakond kantakse mitte-aretuseks (MA) registrisse“;  

14.1.15. asendada p 7 kasvataja poolt EKL tõuraamatumääruse kolmandat korda rikkumise 
alalõigus fraas „saavad kaheaastase aretuskeelu“ fraasiga „saavad nelja-aastase 
aretuskeelu“;  
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14.1.16. kustutada lisa 1 „FCI ringkiri nr 36/1973“, lisa 3 „Pärilike haiguste vastu 
võitlemise programmid“, lisa 4 „Registreerimistunnistused (blanketid)“, lisa 5 „Paaritust 
tõendav dokument (blankett)“, lisa 6 „Pesakonna registreerimisavaldus (blankett)“;  

14.1.17. lisada EKL tõuraamatumääruse lisakss: lisa 1 „FCI ringkiri nr 4/2012“. 
 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
 

 


