
EESTI KENNELLIIDU TÕURAAMATUMÄÄRUS 
 
1. ÜLDSÄTTED 
 
Käesolev tõuraamatumäärus (edaspidi “TRM”) sätestab tõuraamatu pidamise korra Eesti 
Kennelliidus (edaspidi “EKL”). Muudatuste tegemine EKL tõuraamatumääruses kuulub EKL 
volinike koosoleku pädevusse 
 
2. TÕURAAMAT JA REGISTREERIMISTUNNISTUS  
 

2.1. Tõuraamat on EKL Büroos peetav register, kuhu kantakse Eestis sündinud või 
Eestisse imporditud registreerimistunnistusega tõukoerad. Tõuraamat jaguneb 
jaotisteks – jaotis EST-xxxxx/xx, jaotis EST-xxxxx/Exx ning jaotis EST-xxxxx/Uxx.  

2.2. Kõik EKL tõuraamatusse kantavad koerad peavad olema ID-märgistatud  
 

2.3. Registreerimistunnistus on dokument, mis tõendab koera põlvnemist sellel näidatud 
vanematest. 

 
2.4. . EKL poolt väljastatav “Export Pedigree” on inglisekeelne koera 

registreerimistunnistus, mis väljastatakse ainult Eestist eksporditavatele koertele ning 
väljastatakse EKL Büroost koeraomanikule, kasvatajale või volitatud isikule vastavalt 
omandiõigust tõendavale dokumendile. “Export Pedigree” vormistatakse eestikeelse 
registreerimistunnistuse alusel ainult ID-märgistatud koertele. Kui pesakonna 
registreerimise avaldusele on koheselt lisatud täpne nimekiri, millistele kutsikatele 
taotletakse „Export Pedigree“ koos vastavate täpsete andmetega ID märgistuse ja uue 
omaniku andmetega, vormistatakse vastav tunnistus ilma eestikeelset 
registreerimistunnistust vormistamata. 

 
2.5. . Registreerimistunnistuste väljastamise kord reguleeritakse TRM lisaga nr 1. 

 
2.6     Pesakonna tõuraamatusse kandmisel rakendatakse EKL teenuste hinnakirja  
 

 
3. ARETUSES KASUTATAVAD KOERAD 
 

3.1. Aretuses tohib üldjuhul kasutada terveid ühetõulisi koeri. Lubatud on FCI poolt heaks 
kiidetud tõugude- ja tõuvariatsioonide vahelised ristamised ning tõukohaste 
aretuserinõuete kohased tõuvariatsioonide vahelised ristamised. Kui koera 
registreerimistunnistusel on märge “mitte aretuseks”, ei ole koera paaritamine 
lubatud.  

 
3.2. Väikeste tõugude emaskoeri (Lisa 6) tohib aretuses kasutada 15. elukuust kuni 9-

aastaseks saamiseni; teiste tõugude emaskoeri tohib aretuses kasutada 18. elukuust 
kuni 9-aastaseks saamiseni. Isaskoeri võib aretuses kasutada alates 10. elukuust. 
Tõukohaste aretuserinõuetega võib aretuses kasutatavate koerte vanuse alampiiri tõsta 
ning vanuse ülempiiri vähendada. 

 
3.3. Emaskoera võib uuesti paaritada, kui tema eelmine pesakond on vähemalt 8 kuud 

vana.  
 



3.4. Aretuses kasutatav emane koer peab olema kantud EKL tõuraamatusse. 
 

3.5. Aretuses kasutatav isane koer peab olema kantud FCI täis-, kandidaat- või 
partnerliikme tõuraamatusse. FCI täisliikme tõuraamatusse kantud isase koera 
registreerimistunnistus peab olema ladina tähestikus. FCI kandidaatliikme 
tõuraamatusse kantud isase koera pesakonna registreerimiseks tuleb esitada isase 
koera asukohamaa FCI kandidaatliikme poolt väljastatud „Export Pedigree“. 

3.5.1. Aretusrenti toodud isast koera käsitletakse importkoerana maksimaalselt ajani, 
kui tema esimene Eestis sündinud pesakond on saanud 10 (kümne) kuuseks. 
Peale seda peab aretuseks kasutatav isane koer vastama Eestis kehtivatele 
tõukohastele aretuserinõuetele.  

3.5.2. Emast võib ühel innaajal paaritada mitme samatõulise isasega. Pesakond 
kantakse EKL tõuraamatusse vastavalt TRM p.4.4.10. Mitme isasega paaritamise 
korral tuleb kasvatajal sellest teavitada EKL bürood kirjalikult enne paaritust. 

 
3.6. Aretuses ei või kasutada koeri, kes ei vasta tõustandardiga nõutavale tüübile, ei oma 

standardile vastavat iseloomu, on arad ja/või agressiivsed, on albiinod, 
hambumusvigadega, kurdid, pimedad, jänesemokaga, suulaelõhega, PRA haiged, 
epileptikud, krüptorhid, koerad, kellel on diagnoositud raskekujuline düsplaasia või 
muu koera elukvaliteeti halvendav viga või haigus 

 
3.7. Aretuses kasutatavatel koertel peab olema positiivne välimikuhinne EKL poolt 

tunnustatud näituselt või tõukohaselt aretuskontrollilt. (Hinnet 0 ei loeta positiivseks) 
Kutsikaklassis saadud hindeid ei arvestata. 

 
3.8. Kunstlikul seemendusel kasutatava EST-registrisse kantud isase koera sperma 

kasutamise puhul peab isane vastama tema sperma külmutamise hetkel Eestis 
kehtinud aretusnõuetele.  

 
3.9. EKL juhatus võib anda aretuseks eriloa. Selleks esitab kasvataja taotluse 

tõuorganisatsioonile. Kui tõuorganisatsioon leiab taotluse põhjendatud olevat, edastab 
ta taotluse EKL juhatusele. Tõuorganisatsiooni puudumisel esitatakse taotlus otse 
EKL juhatusele. Eriloa kuupäevaks loetakse EKL juhatuse otsuse kuupäev ja see peab 
olema saadud enne koera paaritamist. EKL juhatuselt eriloa saanud pesakond 
registreeritakse üldistel alustel ning seda ei loeta tõuraamatumääruse rikkumiseks. 
EKL juhatus võib eriloa anda ühele koerale üldjuhul üks kord tema elu jooksul. 

 
3.10. Aretuses kasutatavate koerte tõukohastele aretuserinõuetele vastavuse 

kontrollimise ning kõikide lisatõendite esitamise eest vastutab pesakonna kasvataja. 
 
4. PESAKONNA REGISTREERIMINE 
 

4.1. EKL tõuraamatusse kantakse pesakond kasvataja avalduse alusel. Kasvataja peab 
omama vähemalt pesakonna registreerimisele eelneva 6 kuu jooksul alalist elukohta 
Eestis.  

4.1.1. Kui kasvataja omab alalist elukohta Eestis, kuid viibib ajutiselt välismaal ning 
on sellest enne emaskoera paaritamist kirjalikult teavitanud EKL Bürood ja 
esitanud vastava taotluse EKL juhatusele, võib EKL juhatuse otsusega välismaal 
sündinud pesakonna registreerida EKL tõuraamatus.  
 



4.2. Kogu pesakond kantakse tõuraamatusse korraga ja tingimusel, et pesakond sünni 
hetkest kuni registreerimiseni on Eesti Vabariigi territooriumil kasvataja valduses, 
v.a. p 4.1.1 toodud juhtudel.  

4.2.1. Registreerimisavalduse võib esitada kohe pärast kutsikate ID-märgistamist, 
kuid mitte hiljem kui kuus kuud peale sündi.  
 

4.3. Kasvataja esitab pesakonna registreerimiseks vajalikud dokumendid kõik korraga. 
Juhul, kui kasvataja poolt esitatud dokumentides märgatakse puudusi, määrab EKL 
büroo puuduste kõrvaldamise tähtaja. Mõjuvatel põhjustel võib EKL büroo kasvataja 
taotlusel puuduste kõrvaldamise tähtaega ühe korra pikendada. Kui puudused jäetakse 
tähtajaks kõrvaldamata, teeb EKL juhatus otsuse pesakonna tõuraamatusse 
mittekandmiseks. Antud otsus ei kuulu vaidlustamisele ning menetlust uute 
dokumentide laekumisel peale EKL juhatuse poolt tehtud otsust ei alustata. Kõikide 
esitatud andmete õigsuse eest vastutab pesakonna kasvataja oma allkirjaga. 

 
4.4. Välisriigist Eestisse üle toodud kennelnimega kasvataja peab kolme aasta vältel alates 

kennelnime Eestis registreerimisest teavitama EKL bürood iga pesakonna sünnist 
kirjalikult seitsme päeva jooksul peale selle sündimist. 

 
4.5. Pesakonna registreerimiseks esitatakse järgmised dokumendid: 

4.5.1. pesakonna registreerimise avaldus (lisa 2), mille on allkirjastanud kõik 
kasvatajad ning isas(t)e omanik(ud)/aretusõiguse valdaja(d). Isas(t)e omanik võib 
esitada oma nõusoleku ka eraldi dokumendina;  

4.5.2. aretusrendis olevate koerte puhul rendilepingu originaal; 
4.5.3. kaasomanduses olevate koerte puhul antud pesakonna aretusõigust näitav 

leping või kaasomaniku kirjalik nõusolek; 
4.5.4. emase koera originaalregistreerimistunnistus, millele on nõuetekohaselt 

märgitud koera ID-märgistus; 
4.5.5. isas(t)e koera registreerimistunnistus(t)e koopia(d). Alates 1.7.2011 sündinud 

koera registreerimistunnistusele peab ametlikult olema kantud koera ID-
märgistus; 

4.5.6. kirjeldusleh(ted)e koopia(d) või näitusetiitli(te) kinnitus(ed) või EKL poolt 
tunnustatud tõukohase aretuskontrolli protokolli koopia; 

4.5.7. tõestusmaterjal tõuraamatu määruse lisades sätestatud tõukohaste 
aretuserinõuete tingimuste täitmise kohta; 

4.5.8. loomuliku töbisabaga (natural bobtail) sündinud kutsika kohta veterinaari poolt 
väljastatud tõend, mis on väljastatud hiljemalt kolmandal päeval pärast 
pesakonna sündi; 

4.5.9. registreeritava koera nime pikkus koos FCI-s registreeritud kennelnime ja 
tühikutega võib olla maksimaalselt 35 tähemärki ja ei tohi sisaldada tühikuid, 
numbreid ega kirjavahemärke(v.a. ülakoma ja sidekriips). Esimesena kirjutatakse 
kennelnimi ja seejärel koera nimi. Ilma kennelnimeta registreeritava koera nimi 
võib olla ühesõnaline pikkusega maksimaalselt 15 tähemärki ja ei tohi sisaldada 
tühikuid, numbreid ega kirjavahemärke. Kasvataja ei või anda oma 
samatõulistele kasvandikele ühesuguseid nimesid, kui nende sünniaegade vahe ei 
ole vähemalt 10 aastat. EKL Büroo võib keelduda registreerimast koera nime, 
mis on vastuolus hea tavaga. 

4.5.10. Kui emast on paaritatud samal jooksuajal mitme isasega, esitatakse ka kõigi 
aretuses kasutatud isaste, emase ja kutsikate põlvnemisuuringute tulemused koos 



pesakonna registreerimisavaldusega. Põlvnemisuuringud tuleb läbi viia vastavalt 
EKL põlvnemisuuringute korrale. 
 

4.6. Pesakond loetakse registreerituks, kui registreerimistunnistused on EKL Büroost 
väljastatud. 
 

4.7. Pesakonna registreerimisega seotud kandeid registreerimistunnistusele tohib teha 
ainult EKL poolt volitatud isik. Kandeid tehakse ainult tõendava dokumendi ning 
vajadusel kirjaliku avalduse alusel. 

 
5. KUTSIKATE LOOVUTAMINE 
 

5.1. Kutsikas loovutatakse mitte varem, kui 7 nädala vanuselt vastavalt Kasvataja 
Kohustuslepingus sätestatud tingimustele ning mitte enne, kui 
registreerimistunnistused on EKL büroost väljastatud. 

 
6. OMANIK JA KASVATAJA 
 

6.1. Koera omanikuks loetakse isik, kellele koer kuulub omandiõiguse alusel.  
 
6.2. Kasvataja on vähemalt 18-aastane isik, kes on pesakonna registreerimise hetkel 

emase koera omanik, kellel kaasomanduses oleva emase koera puhul on kirjalik 
aretusõiguse leping antud pesakonnale või välisriigi kodaniku omanduses oleva 
emase koera puhul omab kirjalikku aretusõiguse lepingut antud pesakonnale.  

 
6.3. Aretustegevuskeelu all olev isik ei saa oma koerte aretusõigust üle anda teisele 

isikule. 
 

6.4. Soovitatavalt teise pesakonna registreerimise ajaks peab kasvatajal olema kinnitatud 
kennelnimi (Lisa 3). Kennelnime puudumine kolmanda pesakonna registreerimisel 
sätestatakse EKL teenuste hinnakirjas. 

 
6.5. Kasvataja on kohustatud esitama tõuraamatusse kandmiseks kõigi enda omanduses 

(k.a. aretusõiguses olevate) olevate emaste koerte järglased. Juhul, kui kasvatajal on 
tõukoertest sündinud pesakond, mis ei vasta tõuraamatusse registreerimise nõuetele, 
tuleb tal vastavast pesakonnast EKL büroole teatada hiljemalt pesakonna sünnile 
järgneva 14 kalendripäeva jooksul kirjalikult, märkides ära emase koera andmed 
(nimi, registrikood), kellel taoline pesakond sündis. 

 
6.6. Kasvataja lähtub oma aretustöös lisaks käesolevas tõuraamatumääruses ja selle 

lisades toodud nõuetele ka FCI aretuseeskirjadest, EKL kasvataja kohustuslepingust 
ja EKL kehtivatest tõukohastest aretusnõuetest. 

 
7. MUUDATUSTE TEGEMINE TÕURAAMATUS 
 

7.1. Juhul kui pesakonna registreerimiseks esitatud dokumentides esineb ebatäpsusi 
kutsikate sünniaja, soo, värvuse, karvatüübi ja märgistuse kohta, tuleb kasvatajal 
esitada avaldus vea parandamiseks. Andmeid saab muuta kuni kahe kuu jooksul 
registreerimistunnistuste väljastamisest arvates.  
 



7.2. Juhul kui pesakonna registreerimiseks esitatud dokumentides esineb ebatäpsusi 
kutsikate vanemate suhtes, tuleb kasvatajal esitada avaldus vea parandamiseks. 
Mainitud muudatuste aluseks on DNA põlvnemisuuringu tulemus. 

 
7.3. Ühest tõust või sama tõu ühest variatsioonist teise üleviimisel teostatakse tõu lõplik 

määratlemine omaniku kirjaliku taotluse ja ühest tõust teise üleviimise blanketi (lisa 
nr. 6) alusel Muudatus kantakse EKL tõuraamatusse. 

 
7.4. Üleviimine ühest tõust teise saab koera elu jooksul toimuda vaid ühel korral. 

Muudatus kantakse EKL tõuraamatusse ja registreerimistunnistus vahetatakse uue 
vastu täiendava tasu eest vastavalt EKL teenuste hinnakirjale. 

 
8. REGISTREERIMISKEELD 
 

8.1. EKL juhatuse otsusega võib EKL büroo keelduda kasvataja pesakonna(-dade) 
registreerimisest juhul kui: 

8.1.1. kasvataja on eksinud koerapidamise hea tava suhtes  
8.1.2. kasvataja on teadvalt esitanud pesakonna registreerimisavaldusel ebaõiged 

andmed või esitanud võltsitud dokumendi(-te); 
8.1.3. pesakond ei ole kasvataja valduses Eesti Vabariigi territooriumil pesakonna 

registreerimiseni; v.a. p.4.1.1 sätestatud juhul;  
8.1.4. pesakonda ei ole võimalik üle vaadata enne registreerimistunnistuste 

väljastamist;  
8.1.5. aretuses kasutatud koeral on aretuskeeld; 
8.1.6. kasvatajal on aretustööga tegelemise keeld; 
8.1.7. kasvatajal on rahaline võlgnevus EKL ees; 
8.1.8. kasvataja on rikkunud teisi aretustööd reguleerivaid EKL või FCI poolt 

kehtestatud normatiivakte; 
 
9. TÕURAAMATUST EEMALDAMINE 
 

9.1. EKL juhatuse otsusega eemaldatakse tõuraamatust pesakond alljärgnevatel juhtudel: 
9.1.1. kasvataja on tõestatult esitanud ebaõiged või võltsitud andmed; 
9.1.2. kui on tõestatud, et emast koera on jooksuajal paaritanud rohkem kui üks isane 

koer, v.a. juhul, kui tegemist on EKL TRM p. 4.4.10 mainitud paaritusega; 
9.1.3. kui pesakonnana registreeritud koerad ei ole pesakonna registreerimistaotluses 

märgitud vanemate järglased; 
9.1.3.1. TRM punktide 9.1.2 ja 9.1.3 tõestamiseks peab EKL või 

tõuorganisatsioon või koera omanik tellima põlvnemist tõestava DNA 
geneetilise uuringu, mille eest tasub uuringu tellija. Juhul, kui põlvnemine 
osutub erinevaks EKL registris toodust, tasub kõikide uuringute eest 
kasvataja. Uuring viiakse läbi vastavalt EKL põlvnemisuuringute korrale; 

 
9.1.3.2. kui ükskõik kes osapooltest (emaskoera, isaskoera või kutsika omanik) 

keeldub põlvnemist tõestavast DNA-uuringust, loetakse kogu pesakond 
segavereliseks ja kõrvaldatakse registrist. Uuringust keeldunud omaniku 
EKL tõuraamatus olevad konkreetselt kontrollitavad koerad saavad 
eluaegse aretuskeelu.  



9.1.4. kui vähemalt kaks välimikukohtunikku on EKL poolt tunnustatud üritusel 
andnud ametliku hinnangu, et pesakonna ühe või enama kutsika välimik viitab 
segaverelisusele. 

 
9.2. Tõuraamatust eemaldatud koera saab tõuraamatusse tagasi kanda, kui kasvataja, 

tõuorganisatsioon või koera omanik on tellinud põlvnemist tõestava uuringu, mille 
alusel on koera päritolu vastavalt algupärasele registreerimistunnistusele tõestatud. 
Selle uuringu maksumus jääb tellija kanda. Uuring viiakse läbi vastavalt EKL 
põlvnemisuuringute korrale.  

 
10. SANKTSIOONID 
 

10.1. Sanktsioonid määrab EKL juhatus. Kõik sanktsioonid kantakse EKL 
andmebaasi. Kui kasvataja on üheaegselt rikkunud mitut tõuraamatumääruse või 
kasvataja kohustuslepingu punkti, võib EKL juhatus oma otsusega erinevad 
karistused liita või neid kombineerida. 
 

 
10.2. Võimalikeks rakendatavateks sanktsioonideks on: 

10.2.1. märkus – kergemate rikkumiste eest. Kehtivusaeg 12 kuud;  
10.2.2. hoiatus – teistkordne märkus või raskema astmega rikkumine, kehtivusaeg 3 

aastat; 
10.2.3. noomitus – teistkordne hoiatus või kasvataja raske kohustuslepingu rikkumine, 

kehtivusaeg 5 aastat; 
10.2.4. EKL teenuste hinnakirjaga rakendatavad kõrgendatud registreerimistasude 

määrad;  
10.2.5. EKL kalenderplaani kantud üritustel osalemise keeld; 
10.2.6. aretustööga tegelemise keeld kasvatajale; 
10.2.7. aretuskeeld koerale 
10.2.8. pesakondade registreerimise keeld; 
10.2.9. EKL liikmeskonnast väljaarvamine. 

 
10.3. P.10.2.5, 10.2.6, 10.2.7 ja 10.2.8 toodud keelu pikkuse otsustab EKL juhatus 

 
10.4. Kasvataja, kellele on määratud eluaegne aretustööga tegelemise keeld, ei tohi 

olla kaasomanikuks aretuses kasutatavatele koertele. 
10.5. Info aretuskeelu määramise kohta avaldatakse EKL ja FCI infokanalites. 

 
10.6. Kasvataja, kellele on määratud karistus TRM p 10 alusel, võib vastava juhatuse 

otsuse vaidlustada EKL volinike koosolekul. EKL volinike koosoleku otsus asjas on 
lõplik. 

 
EKL Tõuraamatumääruse lisad: 
 
Lisa 1 – EKL registreerimistunnistuste väljastamise kord 
Lisa 2 – tõukohased aretuserinõuded 
Lisa 3 – pesakonna registreerimise avaldus 
Lisa 4 - kennelnime taotlemise kord 
Lisa 5 – registreerimistunnistuse blankett 
Lisa 6 – tõust või tõuvariatsioonist üleviimise kord 



Lisa 7 – väikeste tõugude nimekiri 
Lisa 8 – tõugude karvavärvused 


