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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Tallinn          04.07.2013 nr 7 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 20.00. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija Raun, Maris Siilmann. 
Puudusid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja. 
Külalised: Killu Ahi, Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Siret Lepasaar 

(EKL-VKK), Aire-Piret Pärn, Kaire Rjadnev-Meristo (Mastifite TÜ). 
 
PÄEVAKORD: 
1. Killu Ahi taotlus aretuseriloa saamiseks weimari linnukoera (lk) EST-02443/09 

paaritamiseks. 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
4. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded: 
6. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
7. EKL büroo töö korraldamisest. 
8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
9. EKL-KKK taotlus ajavõtuseadme soetamiseks ning ajavõtuseadme laenutamise korra 

kinnitamiseks. 
10. Seyle Jussi taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-02375/12 paaritamiseks. 
11. Made Varuli taotlus aretuseriloa saamiseks bernhardiini (pk) EST-01084/11 

paaritamiseks. 
12. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus URGT-R eeskirja kehtivuse peatamiseks. 
13. Eesti Hurtade Liidu taotlus 2014. aasta hurtade maastikujooksuvõistluste kalendri 

kinnitamiseks. 
 
1. Killu Ahi taotlus aretuseriloa saamiseks weimari linnukoera (lk) EST-02443/09 
paaritamiseks. 
 
EKL aretustoimkond toetab aretuseriloa taotluse rahuldamist. 
 
Ettepanek: rahuldada Killu Ahi taotlus ning anda aretuseriluba weimari linnukoera (lk)  EST-

02443/09 paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Killu Ahi taotlus ning anda aretuseriluba weimari linnukoera (lk)  EST-

02443/09 paaritamiseks. 
 
2. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

05.01.2014 mastifite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ); (ii) 08.02.2014 
pekingi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Pekingi Koerte Klubi); (iii) 
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09.02.2014 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Newfoundlandi Koerte ja Landseeride TÜ); (iv) leonbergerite erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Leonbergerite TÜ); (v) 13.04.2014 berni alpi karjakoerte erinäitus, 
Tallinn (Eesti Berni Alpi Karjakoerte TÜ); (vi) 03.05.2014 šveitsi alpi karjakoerte 
erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte TÜ); (vii) 10.05.2014 
jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ); (viii) 17.05.2014 
kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kesk-Aasia 
ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ); (ix) 25.05.2014 inglise buldogite, prantsuse 
buldogite, mopside ja bostoni terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Inglise 
Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ); (x) 30.05.2014 chihuahuade erinäitus, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Chihuahua Klubi); (xi) 31.05.2014 prantsuse lamba- ja 
karjakaitsekoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Prantsuse Lamba- ja 
Karjakaitsekoerte TÜ); (xii) 31.05.2014 setterite erinäitus, Rapla mk (korraldaja: 
Eesti Setterite Klubi); (xiii) 01.06.2014 dobermannide erinäitus, Tallinn (korraldaja: 
Eesti Dobermanniühing); (xiv) 01.06.2014 takside erinäitus, Tallinn (korraldaja: 
Eesti Takside TÜ); (xv) 29.06.2014 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti 
Bokseriühing); (xvi) 04.07.2014 I rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Lamba- ja 
Karjakoerte Eesti TÜ); (xvii) 02.08.2014 šveitsi valgete lambakoerte erinäitus, Tartu 
mk (korraldaja: Eesti Valgete Lambakoerte TÜ); (xviii) 02.08.2014 labradori 
retriiverite erinäitus, Tartu mk (korraldaja: Eesti Retriiverite TÜ); (xix) 22.08.2014 III 
rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ); (xx) 22.08.2014 
yorkshire’i terjerite erinäitus III rühma näituse raames, Harju mk (korraldaja: Eesti 
Yorkshire’i Terjerite TÜ); (xxi) 07.09.2014 saksa bokserite erinäitus II ja IX rühma 
näituse raames, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing); (xxii) 07.09.2014 V ja VIII 
rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Chow Chow TÜ); (xxiii) 07.09.2014 chow 
chowde erinäitus V ja VIII rühma näituse raames, Harju mk (korraldaja: Eesti Chow 
Chow TÜ); (xxiv) 30.11.2014 III rühma näitus, Järva mk (korraldaja: Eesti 
Foksterjerite TÜ). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

2.1.1. 05.01.2014 mastifite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Mastifite TÜ);  
2.1.2. 08.02.2014 pekingi koerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Pekingi Koerte 

Klubi);  
2.1.3. 09.02.2014 newfoundlandi koerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti 

Newfoundlandi Koerte ja Landseeride TÜ);  
2.1.4. leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite TÜ); 
2.1.5. 13.04.2014 berni alpi karjakoerte erinäitus, Tallinn (Eesti Berni Alpi Karjakoerte 

TÜ);  
2.1.6. 03.05.2014 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi 

Karjakoerte TÜ);  
2.1.7. 10.05.2014 jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ); 
2.1.8. 17.05.2014 kesk-aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 

Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ);  
2.1.9. 25.05.2014 inglise buldogite, prantsuse buldogite, mopside ja bostoni terjerite 

erinäitus, Harju mk (korraldaja: Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti TÜ); 
2.1.10. 30.05.2014 chihuahuade erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Chihuahua Klubi); 

2.1.11. 31.05.2014 prantsuse lamba- ja karjakaitsekoerte erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Prantsuse Lamba- ja Karjakaitsekoerte TÜ);  

2.1.12. 31.05.2014 setterite erinäitus, Rapla mk (korraldaja: Eesti Setterite Klubi);  
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2.1.13. 01.06.2014 dobermannide erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Dobermanniühing);  
2.1.14. 01.06.2014 takside erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Takside TÜ);  
2.1.15. 29.06.2014 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing);  
2.1.16. 04.07.2014 I rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ); 
2.1.17. 02.08.2014 šveitsi valgete lambakoerte erinäitus, Tartu mk (korraldaja: Eesti 

Valgete Lambakoerte TÜ);  
2.1.18. 02.08.2014 labradori retriiverite erinäitus, Tartu mk (korraldaja: Eesti Retriiverite 

TÜ);  
2.1.19. 22.08.2014 III rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite 

TÜ);  
2.1.20. 22.08.2014 yorkshire’i terjerite erinäitus III rühma näituse raames, Harju mk 

(korraldaja: Eesti Yorkshire’i Terjerite TÜ);  
2.1.21. 07.09.2014 saksa bokserite erinäitus II ja IX rühma näituse raames, Tallinn 

(korraldaja: Eesti Bokseriühing);  
2.1.22. 07.09.2014 V ja VIII rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Chow Chow TÜ);  
2.1.23. 07.09.2014 chow chowde erinäitus V ja VIII rühma näituse raames, Harju mk 

(korraldaja: Eesti Chow Chow TÜ);  
2.1.24. 30.11.2014 III rühma näitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ). 

 
3. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 01.-02.06.2013 Tallinnas korraldatud rahvusvahelise 
näituse „Eesti Võitja 2013“ tulemist (lisa 1) ning 17.-18.08.2013 Tallinnas korraldatavate 
rahvusvaheliste näituste ettevalmistustest.  
 
Toimus arutelu EKL näitusetoimkonna liikmetele ühesuguse värvi ning kujundusega 
polosärkide ja vestide tellimise üle. Kaaluti võimalust pakkuda tulevikus EKL 
liikmesorganisatsioonidele võimalust kasutada EKL poolt korraldatavate välinäituste ala 
agilityvõistluste korraldamiseks. 
 
Ettepanek: eraldada 01.-02.06.2013  korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2013” 

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

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
 
Toimus arutelu EKL näitusetoimkonna esimehe valimise üle. Otsustati teema käsitlemist 
jätkata augustis 2013 toimuval EKL juhatuse koosolekul. EKL juhatus valmistab selleks ajaks 
ette EKL näitusetoimkonna esimehe avaliku konkursi tingimused. 
 
Otsustati: 
3.1. Eraldada 01.-02.06.2013  korraldatud rahvusvahelise näituse “Eesti Võitja 2013” 

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

 
4. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
(i) EKL juhatuse otsus nr 8.2., 06.06.2013 (protokoll nr 6) – jätkuv käsitlus. 
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EKL juhatus nentis, et kasvataja poolt esitatud materjalide kohaselt on pesakond sündinud 
ning kiibistatud Eestis. Eelnevast tulenevalt puudub pesakonna EKL tõuraamatusse 
mittekandmiseks alus.  
 
Ettepanek: registreerida tavakorras kennelis Corso Dei Amici 10.02.2013 sündinud itaalia 

corso pesakond (ema: EST-03954/12, isa: LI0665456). 
Hääletamine: poolt – 4 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
 
(ii) EKL-le 14.06.2013 Tarbijakaitselt laekunud selgitusnõue. 
 
Astrid Lundava teavitas EKL juhatust, et EKL vaidlusasjade töörühm on üle vaadanud EKL-
le 14.06.2013 Tarbijakaitseametilt laekunud selgitusnõude (koeraga seotud dokumentatsiooni 
üleandmine koera uuele omanikule). Koera müüja loovutas dokumendid EKL-le ning uus 
omanik on need EKL büroost juba kätte saanud. Tarbijakaitseametit on teavitatud, et 
vaidlusküsimus on leidnud lahenduse. 
  
(iii) EKL tõuraamatumäärusele mittevastavate pesakondade kohta käiva info avaldamine. 
 
Toimus arutelu EKL tõuraamatumäärusele mittevastavate pesakondade üle. Nenditi, et EKL 
tõuraamatumääruse rikkumised peaksid kehtima tähtajaliselt ning alates teisest rikkumisest 
tuleb kasvatajat rikkumisest koheselt kirjalikult teavitada. Samuti peaks see, et pesakond ei 
vasta EKL tõuraamatumäärusega sätestatud nõuetele, peaks olema jälgitav ka EKL online 
tõuregistris. 
 
Ettepanek: avaldada  EKL online tõuregistris alates 01.08.2013 sündinud pesakondade 

juures, mis ei vasta kõigile EKL tõuraamatumäärusega kehtestatud nõuetele, vastav 
avalik märge. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) kennelis Briatore 03.06.2013 sündinud saksa lambakoerte pesakond. 
 
EKL juhatusele on laekunud märgukiri, mille kohaselt kõnealuse pesakonna ema on samal 
jooksuajal paaritatud kahe erineva isase koeraga. 
 
Ettepanek: lähtuvalt EKL juhatusele laekunud märgukirjast suunata kennelis Briatore 

03.06.2013 sündinud saksa lambakoerte pesakond (ema: EST-00545/10; isa: 
FI22795/12) DNA põlvnemisuuringutele. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Registreerida tavakorras kennelis Corso Dei Amici 10.02.2013 sündinud itaalia corso 

pesakond (ema: EST-03954/12, isa: LI0665456). 
4.2. Avaldada  EKL online tõuregistris alates 01.08.2013 sündinud pesakondade juures, mis ei 

vasta kõigile EKL tõuraamatumäärusega kehtestatud nõuetele, vastav avalik märge. 
4.3. Lähtuvalt EKL juhatusele laekunud märgukirjast suunata kennelis Briatore 03.06.2013 

sündinud saksa lambakoerte pesakond (ema: EST-00545/10; isa: FI22795/12) DNA 
põlvnemisuuringutele. 
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5. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL poolt kasutatavad domeenid. 
 
Astrid Lundava teavitas EKL juhatust, et EKL poolt kasutatavate domeeninimede lepingud on 
järgnevaks kolmeks aastaks pikendatud. 
 
(ii) EKL poolt soovitatav ostu-müügi lepingu blankett. 
 
Toimus arutelu EKL poolt soovitatava ostu-müügi lepingu blanketi üle. Nenditi, et leping 
vajab kaasajastamist, samuti ei võiks soovituslikul blanketil kasutada EKL logo ega 
kontaktandmeid. Otsustati võtta lepingublanketi kohta juriidiline hinnang ning jätkata teema 
arutelu mõnel sügisesel EKL juhatuse koosolekul.  
 
Kaaluti ka võimalust koostada koera rendilepingu näidis. 
 
(iii) EKL 25. juubeliaasta tähistamine 2014. aastal. 
 
Otsustati lülitada antud päevakorrapunkt EKL juhatuse augustis 2013 toimuva koosoleku 
päevakorda 
 
(iv) ajavahemikus 06.06.-04.07.2013 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 06.06.-04.07.2013 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(v) EKL-KKK taotlus 04.06.2013 toimunud päästekoolituse (veepääste) koolitaja 
pädevuseksami korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: kompenseerida 04.06.2013 toimunud päästekoolituse (veepääste) koolitaja 

pädevuseksami korraldamisega seotud kulud originaalkuludokumentide alusel 
kogusummas kuni 48.99 EUR. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vi) Lõuna-Eesti Koertekeskuse poolt talv-kevad korraldatud kasvatajakoolitusest. 
 
Siret Lepasaar ja Aire-Piret Pärn andsid ülevaate Lõuna-Eesti Koertekeskuse poolt 
korraldatud kasvatajakoolitusest (lisa 3). 
 
Toimus arutelu edasiste kasvatajakoolituste korraldamise võimaluse üle (koolitused toimuksid 
EKL egiidi all, korraldajateks piirkondlikud organisatsioonid). Otsustati teema arutelu jätkata 
sügisel 2013 toimuval EKL liikmesorganisatsioonide ümarlaual. 
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada ajavahemikus 06.06.-04.07.2013 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 2). 
5.2. Kompenseerida 04.06.2013 toimunud päästekoolituse (veepääste) koolitaja 

pädevuseksami korraldamisega seotud kulud originaalkuludokumentide alusel 
kogusummas kuni 48.99 EUR. 
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6. EKL teadusnõukogu / EKL aretustoimkonna materjalid.  
 
(i) EKL usaldusarstid. 
 
EKL teadusnõukogu on esitanud omapoolsed ettepanekud EKL usaldusarstide leidmise 
konkursi tingimuste osas (lisa 4). 
 
Ettepanek: kuulutada välja konkursid alljärgnevate EKL usaldusarstide leidmiseks: (i) koerte 

liigeste düsplaasiauuringute usaldusarst; (ii) pärilike silmahaiguste uurimise 
usaldusarst; (ii) südameuuringute usaldusarst. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) Koerte liigeste düsplaasiauuringute teemaline ümarlaud. 
 
Ettepanek: korraldada Tallinnas 23.07.2013 algusega kell 18.00 ümarlaud teemal „Koerte 

liigeste düsplaasiauuringud“. Võimaldada igal EKL liikmesorganisatsioonil saata 
ümarlauale üks oma esindaja. Edastada ürituse kutse EVS-ile. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) Erinevate laborite poolt pakutavad geeniuuringud. 
 
Toimus arutelu erinevate laborite poolt pakutavate geeniuuringute ning nende tunnustamise 
(aluste) üle. 
 
Ettepanek: paluda EKL teadusnõukogul koostada nimekiri laboritest ning nende poolt 

tehtavatest geenitestidest, mille tulemusi EKL ametlikena aktsepteerib. 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Kuulutada välja konkursid alljärgnevate EKL usaldusarstide leidmiseks: (i) koerte liigeste 

düsplaasiauuringute usaldusarst; (ii) pärilike silmahaiguste uurimise usaldusarst; (ii) 
südameuuringute usaldusarst. 

6.2. Korraldada Tallinnas 23.07.2013 algusega kell 18.00 ümarlaud teemal „Koerte liigeste 
düsplaasiauuringud“. Võimaldada igal EKL liikmesorganisatsioonil saata ümarlauale üks 
oma esindaja. Edastada ürituse kutse EVS-ile. 

6.3. Paluda EKL teadusnõukogul koostada nimekiri laboritest ning nende poolt tehtavatest 
geenitestidest, mille tulemusi EKL ametlikena aktsepteerib. 

 
7. EKL büroo töö korraldamisest. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate oma tegevusest EKL büroo juhataja kt-na (vahetatud 
turvasüsteem, mis nüüdsest on kaugjuhitav; lähipäevil asendatakse ventilatsioonisüsteem 
kliimaseadmega). 
 
Toimus arutelu EKL büroo 17.06.-02.07.2013 kollektiivpuhkuse üle. Nenditi, et tuhatkonna 
EKL liikme kohta laekus vaid üks kaebus, ning seega võib bürood edaspidigi 
kollektiivpuhkusele lubada. 
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8. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine.  
 
(i) EKL-VKK ettepanek mitte-FCI tõugude hindamise õiguse osas. 
 
Ettepanek: nõustuda EKL-VKK eestseisuse ettepanekuga lubada EKL kohtunikel hinnata FCI 

poolt mittetunnustatud lähtuvalt EKL välimikukohtunike statuudist. Edastada EKL-
VKK seisukoht vastusena 03.06.2013 Rootsi Kennelliidu poolt esitatud päringule. 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-VKK ettepanek EKL kohtunike info avaldamiseks FCI Judges Directory-s . 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK ettepanek ning avaldada EKL rahvuslike kohtunike info FCI 

Judges Directory-s. 
 Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike 

hindamispädevused: (i) Anne Klaas – havanna bichon (250), käharakarvaline bichon 
(215), tiibeti terjer (209); (ii) Jelena Kruus – iiri veespanjel (124), saksa spanjel 
(104), sussexi spanjel (127), põlluspanjel (123), ameerika veespanjel (301); (iii) Maret 
Kärdi – bologna bichon (196), coton de tulear (283), käharakarvaline bichon (215), 
malta bichon (65), parson russell`i terjer (339); (iv) Inga Siil - iiri veespanjel (124), 
saksa spanjel (104), sussexi spanjel (127), põlluspanjel (123), ameerika veespanjel 
(301); (v) Helle Viitkar – havanna bichon (250); käharakarvaline bichon (215); tiibeti 
terjer (209). 

Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Nõustuda EKL-VKK eestseisuse ettepanekuga lubada EKL kohtunikel hinnata FCI poolt 

mittetunnustatud lähtuvalt EKL välimikukohtunike statuudist. Edastada EKL-VKK 
seisukoht vastusena 03.06.2013 Rootsi Kennelliidu poolt esitatud päringule. 

8.2. Rahuldada EKL-VKK ettepanek ning avaldada EKL rahvuslike kohtunike info FCI 
Judges Directory-s. 

8.3. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad kohtunike hindamispädevused: 
(i) Anne Klaas – havanna bichon (250), käharakarvaline bichon (215), tiibeti terjer (209); 
(ii) Jelena Kruus – iiri veespanjel (124), saksa spanjel (104), sussexi spanjel (127), 
põlluspanjel (123), ameerika veespanjel (301); (iii) Maret Kärdi – bologna bichon (196), 
coton de tulear (283), käharakarvaline bichon (215), malta bichon (65), parson russell`i 
terjer (339); (iv) Inga Siil - iiri veespanjel (124), saksa spanjel (104), sussexi spanjel 
(127), põlluspanjel (123), ameerika veespanjel (301); (v) Helle Viitkar – havanna bichon 
(250); käharakarvaline bichon (215); tiibeti terjer (209). 

 
9. EKL-KKK taotlus ajavõtuseadme soetamiseks ning ajavõtuseadme laenutamise korra 
kinnitamiseks. 
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Toimus arutelu agilityvõistlustel kasutatava ajavõtuseadme laenutamise korra üle. Nenditi, et 
täpsustamist vajab, kes kannab ajavõtuseadme purunemisel selle remontimise kulud. Otsustati 
paluda EKL-KKK esindaja augustis 2013 toimuvale EKL juhatuse koosolekule ning jätkata 
seal ajavõtuseadme soetamise ning selle laenutamise korra käsitlemist. 
 
10. Seyle Jussi taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-02375/12 
paaritamiseks. 
 
EKL aretustoimkond ei toeta aretuseriloa andmist alla 18-kuuse koera paaritamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Seyle Jussi taotlus aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-

02375/12 erandkorras paaritamiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 0 
  vastu – 5 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Mitte rahuldada Seyle Jussi taotlust aretuseriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-

02375/12 erandkorras paaritamiseks. 
 
11. Made Varuli taotlus aretuseriloa saamiseks bernhardiini (pk) EST-01084/11 
paaritamiseks. 
 
EKL aretustoimkond toetab aretuseriloa taotluse rahuldamist. 
 
Ettepanek: rahuldada Made Varuli taotlus ning anda aretuseriluba bernhardiini (pk) EST-

01084/11 duubelpaarituseks bernhardiinidega (pk) EST-03710/11 ja EST-03183/08. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Made Varuli taotlus ning anda aretuseriluba bernhardiini (pk) EST-01084/11 

duubelpaarituseks bernhardiinidega (pk) EST-03710/11 ja EST-03183/08. 
 
12. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus URGT-R eeskirja kehtivuse peatamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning peatada EKL juhatuse poolt 

01.11.2012 kinnitatud ning 14.02.2013 korrigeeritud URGT-R eeskirja kehtimine. 
Tunnustada ametlikena enne eelnimetatud dokumendi kinnitamist kehtinud URGT-R 
eeskirjade alusel tehtud katseid. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning peatada EKL juhatuse poolt 01.11.2012 

kinnitatud ning 14.02.2013 korrigeeritud URGT-R eeskirja kehtimine.  
12.2. Tunnustada ametlikena enne eelnimetatud dokumendi kinnitamist kehtinud URGT-R 

eeskirjade alusel tehtud katseid. 
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13. Eesti Hurtade Liidu taotlus 2014. aasta hurtade maastikujooksuvõistluste kalendri 
kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada alljärgnevad hurtade 

maastikujooksuvõistluste kuupäevad (korraldaja: Eesti Hurtade Liit): (i) 28.06.2014 
rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Veteranide Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlus, 
Harju mk; (ii) 29.06.2014 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk ; (iii) 
02.08.2014 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlus, 
Harju mk; (iv) 31.08.2014 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk; (v) 13.09.2014 
rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby, Harju mk; (vi) 14.09.2014 rahvusvaheline 
maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle 
CACIL-ile, Harju mk. Edastada rahvusvaheliste võistluste kuupäevad kinnitamiseks 
FCI-le. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada alljärgnevad hurtade 

maastikujooksuvõistluste kuupäevad (korraldaja: Eesti Hurtade Liit):  
13.1.1. 28.06.2014 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Veteranide Eesti Maastikujooksu 

Meistrivõistlus, Harju mk;  
13.1.2. 29.06.2014 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 

maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk ;  
13.1.3. 02.08.2014 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Eesti Maastikujooksu 

Meistrivõistlus, Harju mk;  
13.1.4. 31.08.2014 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 

maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk;  
13.1.5. 13.09.2014 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby, Harju mk;  
13.1.6. 14.09.2014 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 

maastikujooksuvõistlus tõugudele, kes ei võistle CACIL-ile, Harju mk.  
13.2. Edastada rahvusvaheliste võistluste kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 
 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 


