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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn         04.04.2013 nr. 4 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.40. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija 

Raun, Maris Siilmann. 
Külalised: Kadri Kaasik, Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Kaja 

Lillemets (Eesti Foksterjerite TÜ), Marju Ojaste (Eesti Foksterjerite TÜ), Aire-
Piret Pärn, Ele Rõigas (EKL büroo juhataja), Tarmo Rõõm. 

 
PÄEVAKORD: 
1. Tartu Spanjeliklubi taotlus tiibeti tõugude erinäituse statuudi kinnitamiseks. 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
3. Tarmo Rõõmu, Kersti Ludvigi ja Kadri Kaasiku pöördumine. 
4. Eesti Foksterjerite TÜ taotlus EST V CH tiitli kinnitamiseks foksterjeritele töökatse nõude 

tühistamiseks (jätkuv käsitlus). 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
6. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
7. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
8. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
9. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
10. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
11. Tõustandardite tõlked. 
12. Marina Langebrauni taotlus aretuserilo saamiseks chihuahua (lk) EST-01722/11 

paaritamiseks chihuahuaga (pk) EST-03259/10. 
13. Olga Samohvalova taotlus aretuseriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-03254/10 

paaritamiseks belgia grifooniga LV-27605/12. 
14. Kuldar Salumetsa taotlus aretuserilo saamiseks chihuahua (lk) EST-00818/09 

paaritamiseks chihuahuaga (pk). 
15. Eesti Takside TÜ taotlus EKL tõuraamatumääruse p 6 täiendamiseks. 
16. EKL ja Eesti Terjeriühingu vaheline koostööleping.  
17. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
 
1. Tartu Spanjeliklubi taotlus tiibeti tõugude erinäituse statuudi kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kinnitada EKL tiibeti tõugude 

erinäituse statuut (lisa 1). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kinnitada EKL tiibeti tõugude erinäituse 

statuut (lisa1). 
 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
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Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

25.01.2014 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“); (ii) 26.01.2014 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa 
Koerasõprade Klubi „Lucky“). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani 30.05.2014 iiri hundikoerte ja 

hirvekoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte 
TÜ).  

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani 12.-13.07.2014 saksa 

lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Koerteklubi „Articus“).  
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1  
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani 22.08.2014 VI ja VII rühma 

näitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Bassetite TÜ). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani 13.06.2014 tiibeti tõugude 

erinäitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

2.1.1. 25.01.2014 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“);  

2.1.2. 26.01.2014 rahvuslik näitus, Narva (korraldaja: Ida-Virumaa Koerasõprade Klubi 
„Lucky“);  

2.1.3. 30.05.2014 iiri hundikoerte ja hirvekoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Iiri 
Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ); 

2.1.4. 12.-13.07.2014 saksa lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Koerteklubi 
„Articus“);  

2.1.5. 22.08.2014 VI ja VII rühma näitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Bassetite TÜ); 
2.1.6. 13.06.2014 tiibeti tõugude erinäitus, Tartu mk (korraldaja: Tartu Spanjeliklubi). 

 
 
3. Tarmo Rõõmu, Kersti Ludvigi ja Kadri Kaasiku pöördumine. 
 
Toimus arutelu Tarmo Rõõmu, Kersti Ludvigi ja Kadri Kaasiku pöördumise üle. Nenditi, et 
ehkki EKL juhatus ei pea Eestis kehtivate aretuserinõuete täitmise vältimiseks koera 
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välisregistrisse kandmist eetiliseks, ei ole EKL juhatuse võimuses seda keelata. EKL saab 
kontrollida vaid seda, kas aretuses kasutatav koer vastab oma registrijärgse maa 
aretuserinõuetele. Juhul, kui avaldajad soovivad infot mingi konkreetse aretusvaliku kohta, 
peaksid nad EKL juhatusele esitama konkreetse küsimuse, mille juhatus saab antud 
pesakonna kasvatajale vastamiseks edastada. 
 
4. Eesti Foksterjerite TÜ taotlus EST V CH tiitli kinnitamiseks foksterjeritele töökatse 
nõude tühistamiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Kaja Lillemäe ning Marju Ojaste esitasid Eesti Foksterjerite TÜ poolsed selgitused, miks ei 
ole foksterjeritelt EST V CH tiitli kinnitamiseks töökatsete nõudmine põhjendatud (koera 
proportsioonid võrreldes tõu algusaegadega kardinaalselt muutunud – see omakorda muudab 
tõu jahipidamiseks ebasobivaks; kord juba äratatud jahiinstinktiga koer ei sobi enam 
perelemmikuks). 
 
Toimus arutelu foksterjeritelt EST V CH tiitli kinnitamiseks töökatse nõude tühistamise üle 
(Eesti Jahikoerte TÜ on katsenõude tühistamise vastu, Eesti Foksterjerite Klubi tühistamise 
poolt). Nenditi, et kui töökatse nõue tühistatakse, siis tuleks teavitada sellest FCI-d (hetkel 
saavad Eesti koerad taotleda nin C.I.B kui C.I.E tiitlit, kuna EKL on märkinud foksterjerid 
töökatsega tõuks). EKL juhatus informeeris TÜ esindajaid, et juhul, kui töökatsenõue 
tühistatakse, kaob Eestis korraldatavatel näitustel foksterjeritel võimalus osaleda 
kasutusklassis.  
 
Ettepanek: edastada Eesti Foksterjerite TÜ taotlus EST V CH tiitli kinnitamiseks 

foksterjeritele töökatse nõude tühistamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1  
 
Otsustati: 
4.1. Edastada Eesti Foksterjerite TÜ taotlus EST V CH tiitli kinnitamiseks foksterjeritele 

töökatse nõude tühistamiseks EKL volinike koosolekule. 
 
5. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
 (i) EKL dokumendiaudit. 
 
EKL-i dokumendihalduse auditi tegemiseks on laekunud kaks erinevat pakkumist – 
tunnihinnaga ning fikseeritud hinnaga. Auditi tegija peab kindlasti olema pädev nii 
dokumendihalduse kui ka sellega seonduvate IT-lahendustega seotud küsimustes. Tulevane 
dokumendihaldusprogramm peab olema ühildatav praegu kasutusel oleva registritarkvaraga. 
 
Ettepanek: jätkata dokumendihalduse auditi osas läbirääkimisi firmaga NET Group. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) EKL büroo tööajad lähtuvalt Advokaadibüroo Lawin memole 24.01.2013. 
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Ettepanek: lähtuvalt advokaadibüroo Lawin memost 24.01.2013 seoses EKL büroo töötajate 
tööajaga sulgeda EKL büroo peale EKL rahvusvahelisi näitusi alljärgnevateks 
kuupäevadeks: 15.-16.04., 03.-04.06.2013 ja 19.08.2013.  

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
  ei osalenud – 1   
 
Otsustati: 
5.1. Jätkata dokumendihalduse auditi osas läbirääkimisi firmaga NET Group. 
5.2. Lähtuvalt advokaadibüroo Lawin memost 24.01.2013 seoses EKL büroo töötajate 

tööajaga sulgeda EKL büroo peale EKL rahvusvahelisi näitusi alljärgnevateks 
kuupäevadeks: 15.-16.04., 03.-04.06.2013 ja 19.08.2013. 

 
6. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
Toimus arutelu näitusele registreerimisel osalemistasude erisuste lubamise üle. Nenditi, et 
antud küsimuses otsuste langetamine peaks kuuluma näitusetoimkonna esimehe pädevusse. 
 
Ettepanek: volitada EKL näitusetoimkonna esimeest otsustama EKL poolt korraldatavatele 

näitustele registreerimisel tehtavate erisuste üle. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kinnitada 13.-14.04.2013 toimuva rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2013“ 

tiitliauhinnad lähtuvalt EKL näitusetoimkonnalt laekunud ettepanekule. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Ettepanek: kinnitada EKL näitusele registreerimise leht (lisad 2-6 ). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Toimus arutelu, kuidas ja mis alusel kontrollida kupeeritud koerte näitusel osalemise õigust. 
 
Otsustati: 
6.1. Volitada EKL näitusetoimkonna esimeest otsustama EKL poolt korraldatavatele 

näitustele registreerimisel tehtavate erisuste üle. 
6.2. Kinnitada 13.-14.04.2013 toimuva rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2013“ 

tiitliauhinnad lähtuvalt EKL näitusetoimkonnalt laekunud ettepanekule. 
6.3. Kinnitada EKL näitusele registreerimise leht (lisad 2-6 ). 
 
7. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Norra Kennelliidu delegatsiooni külaskäik 27.09.2013. 
 
Ettepanek: määrata 27.09.2013 toimuva Norra Kennelliidu delegatsiooni külaskäigu 

koordinaatoriks Astrid Lundava. 
Hääletamine: poolt – 7 



EKL juhatuse protokoll nr 4, 04.04.2013 

 5 

  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) Välisriigist Eestisse ületoodavad kennelnimed. 
 
Toimus arutelu, millist dokumenti saab tunnustada tõendina, et kasvataja alaline elukoht on 
Eestis (residentsustõend EMTA-st, kohaliku omavalitsuse vastava registri poolt väljastatud 
elukohatõend vm). Nenditi, et tulevikus tuleb senisest suuremat tähelepanu pöörata Eestisse 
üle toodavatele kennelitele. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanek lisada  EKL tõuraamatumääruse p 1.5. 

alljärgnev lause „Välisriigist Eestisse üle toodud kennelnimega kasvataja peab kolme 
aasta vältel alates kennelnime Eestis registreerimisest teavitama  EKL bürood 
pesakonna sünnist kirjalikult seitsme päeva jooksul peale selle sündimist.“ Lisada 
kennelnime taotluse blanketile alljärgnev lause „Juhul, kui kennelnimi on Eestisse üle 
toodud välismaalt, kohustun kolme aasta vältel alates kennelnime Eestis 
registreerimisest teavitama EKL bürood pesakonna sünnist kirjalikult seitsme päeva 
jooksul peale pesakonna sündimist.“ 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) EKL juhatuse otsuse nr 18, 06.12.2012 (protokoll nr 19) tühistamine. 
 
Võetud on juriidiline arvamus seoses 24.11.2012 Narvas toimunud näitusel osaleja nr 165 
(itaalia corso) tulemuse tühistamisega. Juriidilise arvamuse kohaselt ei ole EKL juhatusel 
juriidilist alust näitusetulemuste tühistamiseks. Näitusel osalemise õiguse kontrollimise 
vastutus lasub näituse korraldajal. Eelnevast tulenevalt peaks EKL juhatus tühistama oma 
otsuse nr 18, 06.12.2012 (protokoll nr 19). Tuleviku tarbeks peaks EKL juhatus küsima EKL 
volinike koosoleku seisukohta, mida teha juhul, kui osalemisõiguse puudumine selgub alles 
peale näituse toimumist. 
 
Ettepanek: tühistada EKL juhatuse otsus nr 18, 06.12.2012 (protokoll nr 19), kuna EKL 

juhatusel puudub õiguslik alus näitusetulemuste tühistamiseks.  
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1  
 
Ettepanek: saata EKL kalenderplaani kantud näituste korraldajatele ringkiri, et kupeeritud 

koerte osalemist sätestav piirang peab olema lisatud  nii näituse infolehele kui 
osalejatele saadetavale osalejakirjale. Samuti tuleb kontrollida enne kupeeritud koera 
ringi lubamist, kas tal on õigus näitusel osaleda. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(v) Oleg Gunini avaldus (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt Oleg Gunini taotlus ning mitte rakendada kennelis Guniver 

06.02.2013 sündinud kääbustaksi pesakonna registreerimisel kõrgendatud 
registreerimistasusid. 

Hääletamine: poolt – 7 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(vi) EKL delegatsiooni lähetamine Vilniusesse (Leedu) 04.04.2013. 
 
Ettepanek: lähetada 04.04.2013 Vilniusesse (Leedu) EKL volinikud Kristin Kerem ja Alar 

Müürisepp. Kompenseerida sõidukulud ning päevarahad originaalkuludokumentide 
alusel (sh. ettemaksuna lennukipiletid 660 EUR ulatuses). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(vii) FCI vabatahtlikud töörühmad 
 
Ettepanek: kinnitada nimekiri FCI vabatahtlikest komisjonidest, kuhu EKL saadab oma 

esindajad (lisa 7). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(viii) EKL-KKK taotlus koolitajate pädevuseksami korraldamisega seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 03.03.2013 korraldatud 

sõnakuulelikkuse koolitajate pädevuseksami korraldamisega seotud kulud 
originaalkuludokumentide alusel 83,65 EUR ulatuses. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ix) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike pädevuseksamite korraldamisega seotud kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 02.-03.03.2013 korraldatud 

välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) 
Linda Jürgens – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 70 EUR (2 päeva); (iii) Maret 
Kärdi – 35 EUR (1 päev); (iv) Astrid Lundava – 70 EUR (2 päeva); (v) Inga Siil – 70 
EUR (2 päeva); (vi) Helen Tonkson-Koit – 35 EUR (1 päev). 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(x) EKL-VKK taotlus 21.-22.04.2012 korraldatud samojeedi koerte tõukoolitusega seotud 
kulude osaliseks kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 21.-22.04.2012 Eesti 

Samojeedide TÜ poolt korraldatud samojeedi koerte tõukoolitusega seotud kulud 
(koolitaja lennukipilet) originaalkuludokumentide alusel kogusummas 277 EUR. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
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(xi) Ajavahemikus 07.03.-04.04.2013 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 07.03.-04.04.2013 laekunud EKL liikmeks astumise 

taotlused (lisa 8). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(xii) Ajavahemikus 09.09.2011-30.12.2012 lõppenud liikmelisusega isikute EKL-st 
väljaarvamine. 
 
Ettepanek: arvata EKL-st välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikul 

09.09.2011-30.12.2012 (lisa 9). 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Määrata 27.09.2013 toimuva Norra Kennelliidu delegatsiooni külaskäigu koordinaatoriks 

Astrid Lundava. 
7.2. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek lisada  EKL tõuraamatumääruse p 1.5. 

alljärgnev lause „Välisriigist Eestisse üle toodud kennelnimega kasvataja peab kolme 
aasta vältel alates kennelnime Eestis registreerimisest teavitama  EKL bürood pesakonna 
sünnist kirjalikult seitsme päeva jooksul peale selle sündimist.“  

7.3. Lisada kennelnime taotluse blanketile alljärgnev lause „Juhul, kui kennelnimi on Eestisse 
üle toodud välismaalt, kohustun kolme aasta vältel alates kennelnime Eestis 
registreerimisest teavitama EKL bürood pesakonna sünnist kirjalikult seitsme päeva 
jooksul peale pesakonna sündimist.“ 

7.4. Tühistada EKL juhatuse otsus nr 18, 06.12.2012 (protokoll nr 19), kuna EKL juhatusel 
puudub õiguslik alus näitusetulemuste tühistamiseks. 

7.5. saata EKL kalenderplaani kantud näituste korraldajatele ringkiri, et kupeeritud koerte 
osalemist sätestav piirang peab olema lisatud  nii näituse infolehele kui osalejatele 
saadetavale osalejakirjale. Samuti tuleb kontrollida enne kupeeritud koera ringi lubamist, 
kas tal on õigus näitusel osaleda. 

7.6. Rahuldada osaliselt Oleg Gunini taotlus ning mitte rakendada kennelis Guniver 
06.02.2013 sündinud kääbustaksi pesakonna registreerimisel kõrgendatud 
registreerimistasusid. 

7.7. Lähetada 04.04.2013 Vilniusesse (Leedu) EKL volinikud Kristin Kerem ja Alar 
Müürisepp. Kompenseerida sõidukulud ning päevarahad originaalkuludokumentide alusel 
(sh. ettemaksuna lennukipiletid 660 EUR ulatuses). 

7.8. kinnitada nimekiri FCI vabatahtlikest komisjonidest, kuhu EKL saadab oma esindajad 
(lisa 7). 

7.9. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 03.03.2013 korraldatud 
sõnakuulelikkuse koolitajate pädevuseksami korraldamisega seotud kulud 
originaalkuludokumentide alusel 83,65 EUR ulatuses. 

7.10. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 02.-03.03.2013 korraldatud 
välimikukohtunike pädevuseksamite vastuvõtmisega seotud kulud alljärgnevalt: (i) Linda 
Jürgens – 35 EUR (1 päev); (ii) Jelena Kruus – 70 EUR (2 päeva); (iii) Maret Kärdi – 35 
EUR (1 päev); (iv) Astrid Lundava – 70 EUR (2 päeva); (v) Inga Siil – 70 EUR (2 päeva); 
(vi) Helen Tonkson-Koit – 35 EUR (1 päev). 
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7.11. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kompenseerida 21.-22.04.2012 Eesti Samojeedide 
TÜ poolt korraldatud samojeedi koerte tõukoolitusega seotud kulud (koolitaja 
lennukipilet) originaalkuludokumentide alusel kogusummas 277 EUR. 

7.12. Rahuldada ajavahemikus 07.03.-04.04.2013 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 
(lisa 8). 

7.13. Arvata EKL-st välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikul 09.09.2011-
30.12.2012 (lisa 9). 

 
8. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
 
Toimus arutelu erinevate tõugude ja tõuvariatsioonide ristamise korra üle. Nenditi, et 
ristamine võiks toimuda FCI ringkirjast nr 4/2012 (09.01.2012) lähtuvalt ning eraldi eriluba 
taotlema ei peaks. Küll peab kasvataja teavitama EKL-i ja (selle olemasolul) 
tõuorganisatsiooni toimuvast paaritusest. 
 
Ettepanek: teha EKL volinike koosolekule ettepanek lisada EKL tõuraamatumääruse p 6 

alljärgnev lause „Erinevaid tõuge ja tõuvariatsioone võib ristata lähtuvalt FCI 
ringkirjast nr 4/2012 (09.01.2012). Enne paaritust tuleb sellest kirjalikult teavitada 
EKL bürood ning (selle olemasolul) tõuorganisatsiooni.“ 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Teha EKL volinike koosolekule ettepanek lisada EKL tõuraamatumääruse p 6 alljärgnev 

lause „Erinevaid tõuge ja tõuvariatsioone võib ristata lähtuvalt FCI ringkirjast nr 4/2012 
(09.01.2012). Enne paaritust tuleb sellest kirjalikult teavitada EKL bürood ning (selle 
olemasolul) tõuorganisatsiooni.“ 

 
9. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
(i) EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajaks kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks 

Kaja Koger. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Helin Kasuk-Tenson – cavalier king charles spanjel (136), 
hiina harjaskoer (288), inglise springerspanjel (125), itaalia väikehurt (200), saksa 
spits (97), welshi springerspanjel (126); (ii) Kristin Kerem – berni alpi karjakoer 
(45); (iii) Maret Kärdi – jaapani chin (206), staffordshire’i bullterjer (76); (iv) Marko 
Lepasaar – king charles spanjel (128); (v) Aire-Piret Pärn – bordoo dogi (116); (vi) 
Maire Tõnurist – bordoo dogi (116), kääbuspinšer (185); (vii) Helle Viitkar – cavalier 
king charles spanjel (136), hiina harjaskoer (288), komondor (53), kuvasz (54), 
maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi (238), poola podhalani lambakoer (252), 
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puli (55), pumi (56), slovakkia tsuvatš (142). Kinnitada Katrin Raie FCI 
välimikukohtunikuks. 

Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
(iii) EKL-KKK taotlus atesteeritud koolitajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud sõnakuulelikkuse 

koolitajateks Monika Põld ning Tatjana Zamorskaja. 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks Kaja 

Koger. 
9.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Helin Kasuk-Tenson – cavalier king charles spanjel (136), hiina 
harjaskoer (288), inglise springerspanjel (125), itaalia väikehurt (200), saksa spits (97), 
welshi springerspanjel (126); (ii) Kristin Kerem – berni alpi karjakoer (45); (iii) Maret 
Kärdi – jaapani chin (206), staffordshire’i bullterjer (76); (iv) Marko Lepasaar – king 
charles spanjel (128); (v) Aire-Piret Pärn – bordoo dogi (116); (vi) Maire Tõnurist – 
bordoo dogi (116), kääbuspinšer (185); (vii) Helle Viitkar – cavalier king charles spanjel 
(136), hiina harjaskoer (288), komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer 
(201), mudi (238), poola podhalani lambakoer (252), puli (55), pumi (56), slovakkia 
tsuvatš (142). 

9.3. Kinnitada Katrin Raie FCI välimikukohtunikuks. 
9.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud sõnakuulelikkuse 

koolitajateks Monika Põld ning Tatjana Zamorskaja. 
 
10. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Jekaterina Kantijevskaja andis ülevaate yorkshire’i terjeri EST-00095/12 omandivaidlusest. 
Nenditi, et antud koeral 02.02.2013 sündinud pesakonna registreerimise taotluse menetlemist 
ei saa jätkata enne, kui osapooled on omandiküsimustes kokkuleppele jõudnud. 
 
Ettepanek: omandisuhete selginemiseni mitte kanda EKL tõuraamatusse 02.02.2013 sündinud 

yorkshire’i terjeri pesakonda (ema: EST-00095/12). 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. Omandisuhete selginemiseni mitte kanda EKL tõuraamatusse 02.02.2013 sündinud 

yorkshire’i terjeri pesakonda (ema: EST-00095/12). 
 
11. Tõustandardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: inglise pointer, inglise setter, 

inglise kokkerspanjel, gordoni setter, portugali veekoer, clumberspanjel, 
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kiharakarvaline retriiver, kuldne retriiver, siledakarvaline retriiver, hirvekoer, pekingi 
koer, chihuahua, afganistani hurt, hollandi väike veelinnukoer. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
11.1. Kinnitada alljärgnevate tõustandardite tõlked: inglise pointer, inglise setter, inglise 

kokkerspanjel, gordoni setter, portugali veekoer, clumberspanjel, kiharakarvaline retriiver, 
kuldne retriiver, siledakarvaline retriiver, hirvekoer, pekingi koer, chihuahua, afganistani 
hurt, hollandi väike veelinnukoer. 

 
12. Marina Langebrauni taotlus aretuserilo saamiseks chihuahua (lk) EST-01722/11 
paaritamiseks chihuahuaga (pk) EST-03259/10. 
 
Taotlusele on andnud pooldava seisukoha Eesti Chihuahua Klubi ning EKL aretustoimkond. 
 
Ettepanek: rahuldada Marina Langebrauni taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (lk) 

EST-01722/11 paaritamiseks chihuahuaga (pk) EST-03259/10. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Marina Langebrauni taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (lk) EST-

01722/11 paaritamiseks chihuahuaga (pk) EST-03259/10. 
 
13. Olga Samohvalova taotlus aretuseriloa saamiseks brüsseli grifooni EST-03254/10 
paaritamiseks belgia grifooniga LV-27605/12. 
 
Taotlusele on andnud oma toetava seisukoha EKL aretustoimkond. 
 
Ettepanek: rahuldada Olga Samohvalovataotlus ning anda aretuseriluba brüsseli grifooni 

EST-03254/10 paaritamiseks belgia grifooniga LV-27605/12 
 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
13.1. Rahuldada Olga Samohvalovataotlus ning anda aretuseriluba brüsseli grifooni EST-

03254/10 paaritamiseks belgia grifooniga LV-27605/12 
 
14. Kuldar Salumetsa taotlus aretuserilo saamiseks chihuahua (lk)  
 EST-00181/09 paaritamiseks chihuahuaga (pk). 
 
Taotlusele on andnud pooldava seisukoha Eesti Chihuahua Klubi ning EKL aretustoimkond. 
 
Ettepanek: rahuldada Kuldar Salumetsa taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (lk)  
 EST-00181/09 paaritamiseks chihuahuaga (pk). 
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Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
14.1. Rahuldada Kuldar Salumetsa taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (lk) EST-

00181/09  paaritamiseks chihuahuaga (pk). 
 
15. Eesti Takside TÜ taotlus EKL tõuraamatumääruse p 6 täiendamiseks. 
 
Lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 8.1., 04.04.2013 (protokoll nr 4) puudub vajadus Eesti 
Takside TÜ taotluse kohta eraldi otsuse langetamiseks. 
 
16. EKL ja Eesti Terjeriühingu vaheline koostööleping.  
 
Toimus arutelu Eesti Terjeriühingu poolt tehtud lepinguettepanekute üle. Nenditi, et tuleks 
hakata eristama tiitleid, mis kantakse paberkandjal registreerimistunnistusele (riikide 
võitjatiitlid ja tšempionid, WW-EUR-BALT-NORD W tiitlid) ning online andmebaasis 
nähtavaid tiitleid (neile lisaks kõik ülejäänud). 
 
EKL juhatus asus seisukohale, et EKL ei sekku Eesti Terjeriühingu Klubitšempioni tiitli 
väljaandmise tehnilistesse küsmustesse ning sellest tulenevalt puudub koostöölepingu 
sõlmimiseks vajadus. 
 
Ettepanek: teavitada Eesti Terjeriühingut, et EKL juhatusel on koostamisel nimekiri, millised 

tiitlid kantakse paberkandjal EKL registreerimistunnistusele ning millised jäävad 
nähtavaks ainult EKL online-andmebaasis. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
16.1. Teavitada Eesti Terjeriühingut, et EKL juhatusel on koostamisel nimekiri, millised tiitlid 

kantakse paberkandjal EKL registreerimistunnistusele ning millised jäävad nähtavaks 
ainult EKL online-andmebaasis. 

 
17. EKL tõuraamatumäärus ja selle lisad (jätkuv käsitlus). 
 
Toimus arutelu EKL tõuraamatumääruse lisade üle (erinevate tõugude karvavärvuse 
nimekiri). 
 
Astrid Lundava     Elo Lindi 
Juhataja      Protokollija  


