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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 
 

Tallinn          14.02.2013 nr 2 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00. 
 
Juhatas:  Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris 

Siilmann. 
Puudus: Sulev Puumeister. 
Külalised: Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Alar Müürisepp (EKL 

volinike koosoleku juhataja), Valentina Pikkov, Aire-Piret Pärn, Aili Pärtel-
Beljajev (Eesti Jahikoerte TÜ), Mari-Ann Rehk (Eesti Jahikoerte TÜ), Kaire 
Rjadnev-Meristo (Mastifite TÜ), Rene Rõuk (Erna Kipperi esindaja). 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL Juhatuse 14.02.2013 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
2. Eesti Jahikoerte TÜ taotlused: (i) koolituspäev ametlik tunnustamine; (ii) eeskirja 

„Jahikoerte jahiomaduste kindlaks tegemine tehisurus“ korrigeerimine. 
3. Eesti Mastifite TÜ taotlus mastifite erinäitusel osaleda võivate tõugude nimekirja 

täiendamiseks. 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
6. EKL büroo töö korraldamisest. 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
8. Tõustandardite tõlked. 
9. Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
10. Eesti Kelgukoeraspordi Liidu taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
11. Ilme Kuke taotlus aretuseriloa saamiseks küülikutaks EST-01934/12 paaritamiseks 

kääbustaksiga LŠVK DZK 0437/12. 
12. Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus tõukatse ametlikuks tunnustamiseks. 
13. Olga Samohvalova taotlus aretuseriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-01109/08 

paaritamiseks väikese brabandi grifooniga EST-03142/11. 
14. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
 
A. EKL Juhatuse 14.02.2013 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 14.02.2013 koosoleku päevakorda punkt „Olga Samohvalova 

taotlus aretuseriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-01109/08 paaritamiseks väikese 
brabandi grifooniga EST-03142/11“. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Otsustati: 
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A. Lisada EKL juhatuse 14.02.2013 koosoleku päevakorda punkt „Olga Samohvalova taotlus 
aretuseriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-01109/08 paaritamiseks väikese brabandi 
grifooniga EST-03142/11“. 

 
1. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Ettepanek: saata Erna Kipperile märgukiri, et kõigi koerte müümisel tuleb ostjaga sõlmida 

kirjalik ostu-müügi leping. Kohustada E. Kipperit tegema ametlikud silmauuringud 
chow chow’le EST-00811/08. Kohustada kasvatajat teavitama antud emasel koeral 
02.07.2011 sündinud pesakonna kutsikaomanikke ühel kutsikal esinenud 
terviseprobleemist (äärmuslik üla- ja alalaugude entroopium) ning soovitama teha 
koertele ametlikud silmauuringud. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Saata Erna Kipperile märgukiri, et kõigi koerte müümisel tuleb ostjaga sõlmida kirjalik 

ostu-müügi leping.  
1.2. Kohustada E. Kipperit tegema ametlikud silmauuringud chow chow’le EST-00811/08.  
1.3. Kohustada kasvatajat teavitama antud emasel koeral 02.07.2011 sündinud pesakonna 

kutsikaomanikke ühel kutsikal esinenud terviseprobleemist (äärmuslik üla- ja alalaugude 
entroopium) ning soovitama teha koertele ametlikud silmauuringud. 

 
2. Eesti Jahikoerte TÜ taotlused: (i) koolituspäev ametlik tunnustamine; (ii) eeskirja 
„Jahikoerte jahiomaduste kindlaks tegemine tehisurus“ korrigeerimine. 
 
(i) 24.02.2013 toimuva koolituspäeva ametlik tunnustamine. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ja tunnustada ametlikukuks Eesti 

Jahikoerte TÜ poolt 24.02.2013 Jõgeva mk. korraldatav rebase tehisurukatse koolitus- 
ja õppepäev jahikatsete kohtunikele ja katsekohtunike baaskoolituse läbinutele. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) eeskirja “Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus” korrigeerimine. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada eeskirja „Jahikoerte 

jahiomaduste kindlaks tegemine tehisurus“ korrigeeritud sõnastus. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ja tunnustada ametlikukuks Eesti Jahikoerte TÜ 

poolt 24.02.2013 Jõgeva mk. korraldatav rebase tehisurukatse koolitus- ja õppepäev 
jahikatsete kohtunikele ja katsekohtunike baaskoolituse läbinutele. 

2.2. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada eeskirja „Jahikoerte jahiomaduste 
kindlaks tegemine tehisurus“ korrigeeritud sõnastus. 
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3. Eesti Mastifite TÜ taotlus mastifite erinäitusel osaleda võivate tõugude nimekirja 
täiendamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Mastifite TÜ taotlus ning lisada 04.05.2013 korraldataval 

mastifite erinäituse hinnatavate tõugude nimekirja mallorca dogi ja kanaari dogi. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Rahuldada Eesti Mastifite TÜ taotlus ning lisada 04.05.2013 korraldataval mastifite 

erinäituse hinnatavate tõugude nimekirja mallorca dogi ja kanaari dogi. 
 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
(i) EKL poolt korraldatavad rahvusvahelised näitused. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate EKL poolt kevad-suvel 2013 korraldatavatele näitustele 
registreerunud koerte arvust. Toimus arutelu näituste kataloogidesse kantava info (koera 
vanemate tiitlite märkimine kataloogi), EKL liikmesorganisatsioonidega koos kohtunike 
kutsumiseks lepingute sõlmimise ja tulevikus EKL näitustele kutsutavate kohtunike nimekirja 
üle. 
  
(ii) FCI näitustetoimkondade ja näitusekohtunike koosolekud Cartagenas (Colombia) 02.-
03.02.2013). 
 
Marko Lepasaar andis ülevaate FCI näitusetoimkondade ja näitusekohtunike koosolekul 
räägitust (tõustandardid, mis keelavad kupeerimise, pole kasutatavad kõigis FCI riikides – 
kupeerimine valdavas osas FCI liikmesriikides on lubatud; Soome korraldab WW-14 näituse 
territooriumil rahvusliku näituse mitte-FCI tõugudele, kuna lähtuvalt uuest FCI näituste 
eeskirjast antud tõud enam WW/EW näitusel osaleda ei saa; keemiliselt kastreeritud koerte 
näitustel osalemise keelamine; mitme erineva riigi sertifikaatide jagamine ühes riigis 
toimuvatel näitustel – kas ja mil määral on FCI-l õigus sekkuda rahvuslikesse üritustesse; FCI 
kohtunike tunnustamiseks partnerorganisasioonide poolt kehtestatud reeglid – KC-ga jätkuvad 
läbirääkimised, kuid alates 2013 nõuab AKC FCI kohtunikelt enne AKC üritustel hindamist 
internetipõhise viie tõu tundmise tasulise eksami läbimist; kohtunikega seotud küsimused – 
FCI üldise kohtunikulepingu väljatöötamine, koerte tervisest lähtuva hindamisjuhendi 
väljatöötamine, hindamispäeval juuniorhändlerite kohtunike võrdsustamine 
„tava“kohtunikega jm).  
 
FCI komisjon arutas ka EKL poolt saadetud päringut CACIB-i ja TP võistlusel osalemise 
seotuse kohta ning jõudis seisukohale, et (CACIB-ile võistlevas vanuseklassis osalev) koer,  
kellele kohtunik otsustab CACIB-it mitte omistada, ei oma õigust minna TP/VSP valikule. 
 
(iii) EKL kohtuniku kutsumise blankett. 
 
Ettepanek: viia EKL kohtuniku kutsumise blankett vastavusse EKL näituste eeskirjaga 

(hinnatavate koerte arv). 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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Otsustati: 
4.1. Viia EKL kohtuniku kutsumise blankett vastavusse EKL näituste eeskirjaga (hinnatavate 

koerte arv). 
 
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Augustis 2012 sündinud bostoni terjeri pesakond (kasvataja: Merily Terras). 
 
Ettepanek: korrigeerida augustis 2012 sündinud bostoni terjeri pesakonna (isa: EST-

03912/09; ema: EST-03606/12; kasvataja: Merily Terras) andmed ning väljastada 
registreerimistunnistused. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) EKL näitusetaotluste menetlemise kord. 
 
Toimus arutelu. Nenditi, et piirangute seadmine korraldatavate erinäituste arvule ei ole 
mõistlik. 
 
Ettepanek: teha EKL näitusetaotluse menetlemise korda alljärgnevad täiendused ja 

parandused: (i) kustutada  p 2.3.4; (ii) muuta p 2.3.3, peale mida kõlab see 
alljärgnevalt: „suvisel näituste perioodil (15. mai kuni 01. september) võib iga EKL 
liikmesorganisatsioon korraldada  näituse/ näitused ainult ühel nädalavahetusel. 
Piirang ei kehti erinäitustele. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) EKL liikmesorganisatsioonide koondaruande blankett. 
 
Toimus arutelu EKL liikmesorganisatsioonide poolt esitatava aruandluse üle. Nenditi, et 
praegune vorm on ajale jalgu jäänud ega täida oma algset otstarvet (saada ülevaade, kas ja 
millised ühingud veel aktiivselt tegutsevad). Samas võiksid ühingud oma aastategevusest 
esitada aruande kujul, mida oleks võimalik avaldada näiteks EKL uuel kodulehel ja/või 
ajakirjas „Koer“. 
 
Ettepanek: lõpetada EKL liikmesorganisatsioonidelt EKL liikmesorganisatsioonide 

koondaruande blanketil tegevusaruande nõudmine. Edaspidi esitada EKL 
liikmesorganisatsioonidel tegevusaruanne elektroonilisel kujul ning vormis, mis 
võimaldab selle avaldada EKL kodulehel ja/või EKL ajakirjas „Koer“. 2012. aasta 
tegevusaruande esitamiseks võib EKL liikmesorganisatsioon otsustada  vastavalt 
soovile ühe- või teise variandi kasuks. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iv) „Tõugude tänav“ EKL rahvusvahelisel näitusel „Eesti Võitja 2013“ (Tallinn, 02.-

03.06.2013). 
 
Ettepanek: kutsuda EKL liikmesorganisatsioone üles osalema 02.-03.06.2013 Tallinnas 

Kalevi Keskstaadionil toimuva rahvusvahelise näituse „Eesti Võitja 2013“ raames 
korraldataval „Tõugude tänaval“. Igale osaleda soovivale ühingule eraldatakse koht 
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telgi püstitamiseks (3x3 m). EKL tellib kõigile osalevate ühingute telkidele ühesugused 
sildid antud ühingu nimega. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(v) EKL juhatuse poolt loodud töörühmad/komisjonid. 
 
Kuna enda poolt loodud töörühmade/komisjonide tegevuse edukuse eest vastutab EKL 
juhatus, siis edaspidi hakkavad taolisi töörühmi juhtima ainult EKL juhatuse liikmed – 
vastasel juhul puudub EKL juhatusel ülevaade ning kontrollivõimalus. 
 
Ettepanek: kutsuda tagasi kõik EKL juhatuse poolt kunagi loodud töörühmad/komisjonid (v.a. 

EKL aretustoimkond). Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(vi) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulude 

kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 27.01.2013, 09.02.2013 ja 

10.02.2013 korraldatud välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud 
kulud alljärgnevalt: (i) Juta Haranen – 70 EUR (2 päeva); (ii) Linda Jürgens – 35 
EUR (1 päev); (iii) Jelena Kruus – 35 EUR (1 päev); (iv) Inga Siil – 35 EUR (1 päev); 
(v) Anne Sume – 105 EUR (3 päeva).  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
5.1. Korrigeerida augustis 2012 sündinud bostoni terjeri pesakonna (isa: EST-03912/09; ema: 

EST-03606/12; kasvataja: Merily Terras) andmed ning väljastada 
registreerimistunnistused. 

5.2. Teha EKL näitusetaotluse menetlemise korda alljärgnevad täiendused ja parandused: (i) 
kustutada  p 2.3.4; (ii) muuta p 2.3.3, peale mida kõlab see alljärgnevalt: „suvisel näituste 
perioodil (15. mai kuni 01. september) võib iga EKL liikmesorganisatsioon korraldada  
näituse/ näitused ainult ühel nädalavahetusel. Piirang ei kehti erinäitustele. 

5.3. Lõpetada EKL liikmesorganisatsioonidelt EKL liikmesorganisatsioonide koondaruande 
blanketil tegevusaruande nõudmine. Edaspidi esitada EKL liikmesorganisatsioonidel 
tegevusaruanne elektroonilisel kujul ning vormis, mis võimaldab selle avaldada EKL 
kodulehel ja/või EKL ajakirjas „Koer“. 2012. aasta tegevusaruande esitamiseks võib EKL 
liikmesorganisatsioon otsustada  vastavalt soovile ühe- või teise variandi kasuks. 

5.4. Kutsuda EKL liikmesorganisatsioone üles osalema 02.-03.06.2013 Tallinnas Kalevi 
Keskstaadionil toimuva rahvusvahelise näituse „Eesti Võitja 2013“ raames korraldataval 
„Tõugude tänaval“. Igale osaleda soovivale ühingule eraldatakse koht telgi püstitamiseks 
(3x3 m). EKL tellib kõigile osalevate ühingute telkidele ühesugused sildid antud ühingu 
nimega. 

5.5. Kutsuda tagasi kõik EKL juhatuse poolt kunagi loodud töörühmad/komisjonid (v.a. EKL 
aretustoimkond). Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest. 

5.6. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 27.01.2013, 09.02.2013 ja 10.02.2013 
korraldatud välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud 
alljärgnevalt: (i) Juta Haranen – 70 EUR (2 päeva); (ii) Linda Jürgens – 35 EUR (1 päev); 
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(iii) Jelena Kruus – 35 EUR (1 päev); (iv) Inga Siil – 35 EUR (1 päev); (v) Anne Sume – 
105 EUR (3 päeva).  

 
6. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
(i) EKL boksi saatmine 16.-19.05.2013 Budapestis (Ungari) toimuvale näitusele „WW-2013“. 
 
Ungari Kennelliit on pakkunud EKL-le tasuta boksikohta, kuid ülejäänud kulud (ööbimine, 
boksi ülesehitamine, reisikulud jm) ulatuks ca 4 000 EUR-ni. Samuti on boksis esitatavate 
materjalide ettevalmistamiseks jäänud liiga vähe aega. Eelnevast tulenevalt on EKL infoboksi 
saatmine WW-2013 näitusele ebaotstarbekas. Samas võiks kaaluda infoboksi lähetamist 
detsembris Helsingis toimuvale topelt-tiitlinäitusele (väiksem kulu, näitusel EKL otsene 
sihtgrupp, selleks ajaks valmis EKL uus koduleht kus saab näituste tulemusi paindlikumalt 
kajastada). 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 10.2., 17.01.2013 (protokoll nr 1). Lähetada 14.-

15.12.2013 Helsingis (Soome) toimuvatele rahvusvahelistele näitustele EKL infoboks 
kahe töötaja ja fotograafiga. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) EKL liikmekaartide blanketid. 
 
EKL liikmekaartide blanketid on täielikult otsas. Royal Caninilt (RC) tulevad 
sooduskaardid/liikmekaardid alles suvel. Toimus arutelu EKL liikmekaartide erinevate 
võimaluste üle (RC plaanib võtta kasutusele kiipkaardid; kuna RC on EKL-i pikemaajaline 
partner, võiks EKL liikmekaartidele – näiteks isikute jaoks, kes ei soovi RC sooduskaarti – 
kanda RC logo. Üks liikmekaart võiks olla kasutusel mitu aastat, mitte iga-aastaselt 
vahetuda).  
 
Ettepanek: tellida 500 EKL liikmekaartide blanketti. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 10.2., 17.01.2013 (protokoll nr 1). Lähetada 14.-

15.12.2013 Helsingis (Soome) toimuvatele rahvusvahelistele näitustele EKL infoboks 
kahe töötaja ja fotograafiga. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad. 

6.2. Tellida 500 EKL liikmekaartide blanketti. 
 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
(i) EKL-PKKK taotlus eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-PKKK taotlus ning kinnitada EKL-PKKK eestseisuse esimeheks 

Ülle Aaslav-Kaasik. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-VKK taotlus kohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 

hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – bullmastif (157), must terjer (327); (ii) Anne 
Klaas – shih tzu (208); (iii) Dina Korna – komondor (53), kuvasz (54), maremma-
abruzzi lambakoer (201), mudi (238), poola podhalani lambakoer (252), puli (55), 
pumi (56), slovakkia tšuvatš (142); (iv) Kalvo Kriisk – inglise kokkerspanjel (5); (v) 
Maret Kärdi – shih tzu (208), tiibeti spanjel (231); (vi) Marko Lepasaar – cavalier 
king charles spanjel (136), kääbuspinšer (185), staffordshire’i bullterjer (76), 
suuršnautser (182); (vii) Siret Lepasaar – chihuahua (218), kuldne retriiver (111), 
saksa bokser (144), shih tzu (208), tiibeti spanjel (231); (viii) Astrid Lundava – 
komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi (238), poola 
podhalani lambakoer (252), puli (55), slovakkia tšuvatš (142); (ix) Alar Müürisepp – 
bordercollie (297), habecollie (271), komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi 
lambakoer (201), mudi (238), puli (55), pumi (56), pürenee mäestikukoer (137), 
slovakkia tšuvatš (142); (x) Aire-Piret Pärn – bullmastif (157), itaalia corso (343), 
saksa dogi (235), suuršnautser (181); (xi) Vera Smirnova – king charles spanjel (128), 
pürenee mäestikukoer (137); (xii) Maire Tõnurist – berni alpi karjakoer (45), 
bullmastif (157), itaalia corso (343), saksa bokser (144); (xiii) Helle Viitkar – 
chihuahua (218). 

 Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-PKKK taotlus ning kinnitada EKL-PKKK eestseisuse esimeheks Ülle 

Aaslav-Kaasik. 
7.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike hindamispädevused:  

7.2.1. Linda Jürgens – bullmastif (157), must terjer (327);  
7.2.2. Anne Klaas – shih tzu (208);  
7.2.3. Dina Korna – komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), 

mudi (238), poola podhalani lambakoer (252), puli (55), pumi (56), slovakkia tšuvatš 
(142);  

7.2.4. Kalvo Kriisk – inglise kokkerspanjel (5);  
7.2.5. Maret Kärdi – shih tzu (208), tiibeti spanjel (231);  
7.2.6. Marko Lepasaar – cavalier king charles spanjel (136), kääbuspinšer (185), 

staffordshire’i bullterjer (76), suuršnautser (182);  
7.2.7. Siret Lepasaar – chihuahua (218), kuldne retriiver (111), saksa bokser (144), shih 

tzu (208), tiibeti spanjel (231);  
7.2.8. Astrid Lundava – komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), 

mudi (238), poola podhalani lambakoer (252), puli (55), slovakkia tšuvatš (142);  
7.2.9. Alar Müürisepp – bordercollie (297), habecollie (271), komondor (53), kuvasz (54), 

maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi (238), puli (55), pumi (56), pürenee 
mäestikukoer (137), slovakkia tšuvatš (142);  

7.2.10. Aire-Piret Pärn – bullmastif (157), itaalia corso (343), saksa dogi (235), 
suuršnautser (181);  

7.2.11. Vera Smirnova – king charles spanjel (128), pürenee mäestikukoer (137);  
7.2.12. Maire Tõnurist – berni alpi karjakoer (45), bullmastif (157), itaalia corso (343), 

saksa bokser (144); 
7.2.13. Helle Viitkar – chihuahua (218). 

 
8. Tõustandardite tõlked. 
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Ettepanek: kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: airedale’i terjer, austraalia terjer, 
bedlingtoni terjer, norwichi terjer, šoti terjer, yorkshire’i terjer, hispaania mastif, 
saksa bokser, inglise buldog, estrela mäestikukoer, saksa dogi,austraalia siiditerjer, 
norra lunnikoer, norfolki terjer, norrbotteni spits, vene-euroopa laika, ida-siberi laika, 
lääne-siberi laika, kaukaasia lambakoer, jack russelli terjer.  

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: airedale’i terjer, austraalia terjer, 

bedlingtoni terjer, norwichi terjer, šoti terjer, yorkshire’i terjer, hispaania mastif, saksa 
bokser, inglise buldog, estrela mäestikukoer, saksa dogi,austraalia siiditerjer, norra 
lunnikoer, norfolki terjer, norrbotteni spits, vene-euroopa laika, ida-siberi laika, lääne-
siberi laika, kaukaasia lambakoer, jack russelli terjer. 

 
9. Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Berni Alpi Karjakoerte TÜ (reg. kood: 80353043; aadress: Aaviku 2, 

Naage küla, Harku vald, 76919 Harju mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Berni Alpi Karjakoerte TÜ (reg. kood: 80353043; aadress: Aaviku 2, Naage 

küla, Harku vald, 76919 Harju mk) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
10. Eesti Kelgukoeraspordi Liidu taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Eesti Kelgukoeraspordi Liit (EKSL) lähtub oma põhikirja p 1.4. kohaselt IFSS-i ja ESDRA 
normatiividest. Mõlemad antud organisatsioonid tegelevad veokoeraspordi (kui ärilise ala) 
arendamisega. Võisteldakse eelkõige mittetõukoertega (ristanditega), kuna need on kiiremad 
kui traditsioonilised veokoeratõud. Ainus tõukoerte veokoerasporti arendav ühing on FISTEC, 
mida EKSL-i põhikirjas ei tunnistata/mainita.  
Eelnevast tulenevalt ei ole EKLS-i põhikirjaline tegevus otseselt seotud EKL põhikirjalise 
tegevusega (tõukoeranduse arendamine). 
 
Ettepanek: mitte rahuldada Eesti Kelgukoeraspordi Liidu taotlust EKL liikmeks astumiseks, 

kuna ühingu tegevus ei ole seotud EKL põhikirjalise põhieesmärgiga (tõukoeranduse 
edendamine). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. Mitte rahuldada Eesti Kelgukoeraspordi Liidu taotlust EKL liikmeks astumiseks, kuna 

ühingu tegevus ei ole seotud EKL põhikirjalise põhieesmärgiga (tõukoeranduse 
edendamine). 
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11. Ilme Kuke taotlus aretuseriloa saamiseks küülikutaks EST-01934/12 paaritamiseks 
kääbustaksiga LŠVK DZK 0437/12. 
 
Olemas EKL aretustoimkonna ning Eesti Takside TÜ toetav seisukoht. 
 
Ettepanek: rahuldada Ilme Kuke taotlus ning and aretuseriluba küülikutaksi EST-01934/12 

paaritamiseks kääbustaksiga LŠVK DZK 0437/12. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Ilme Kuke taotlus ning and aretuseriluba küülikutaksi EST-01934/12 

paaritamiseks kääbustaksiga LŠVK DZK 0437/12. 
 
12. Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus tõukatse ametlikuks tunnustamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning tunnustada ametlikuna 

25.05.2013 Jõgeva mk. korraldatav retriiverite tõukatse. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning tunnustada ametlikuna 

25.05.2013 Jõgeva mk. korraldatav retriiverite tõukatse. 
 
13. Olga Samohvalova taotlus aretuseriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-01109/08 
paaritamiseks väikese brabandi grifooniga EST-03142/11. 
 
Olemas EKL aretustoimkonna toetav seisukoht. 
 
Ettepanek: rahuldada Olga Samohvalova taotlus ning anda aretuseriluba brüsseli grifooni 

EST-01109/08 paaritamiseks väikese brabandi grifooniga EST-03142/11. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
13.1. Rahuldada Olga Samohvalova taotlus ning anda aretuseriluba brüsseli grifooni EST-

01109/08 paaritamiseks väikese brabandi grifooniga EST-03142/11. 
 
11. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
 
EKL uue tõuraamatumääruse ega lisade kohta ei ole täiendavaid materjale lisandunud. Tuleks 
Kristin Keremilt küsida lisade kohta, mis tema koostama pidi (EKL pesakonna registreerimise 
leht ja EKL registreerimistunnistuse blankett).  
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


