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MTÜ Eesti Kennelliit 
juhatuse korralise koosoleku protokoll nr 8        10.04.2018  
Algus kell 18:06, lõpp kell 20:55.  

Juhatas: Kaire Rjadnev-Meristo  
Protokollis: Annemari Oherd.  
Osalesid: Marika Proover, Kaire Rjadnev-Meristo, Piret Rosumovski, Mairi Siimon, Tõnu Väli, 
Tõnis Türk. 

Puudus: Erki Korp 
Külalised: Olga Batasova, Marion-Silvia Diener (EKL liige), Karlis Hallik (MTÜ Happy Dog), 
Jana Hertman, Julia Jakovleva, Anne-Ly Kandelin (EKL revident), Algi Konno (MTÜ Happy 
Dog), Marko Lepasaar (EKL näitustetoimkonna esimees), Astrid Lundava (Tallinna Piirkondlik 
Koertekasvatajate Klubi), Irina Nikonkova, Aivo Oblikas (EKL-KKK), Aire-Piret Pärn (Lääne-
Harju Koertekasvatajate Klubi), Natalia Reiman (Canis Major Team MTÜ), Riina Reinart (Eesti 
Takside Tõuühing, puudub allkirjalehelt), Maris Siilmann (kennel Sakste), Helen Tonkson-Koit 
(EKL volinike koosoleku juhataja), Jelena Vdovina (Eesti Takside Tõuühing, puudub 
allkirjalehelt),  
 

Päevakord: 
A. EKL juhatuse 10.04.2018 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

Päevakord 
1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3.1.      Uute liikmete vastu võtmine. Aegunud liikmelisusega liikmete välja arvamine. 

3.2.      MTÜ Canis Major Team avaldus EKL liikmeks astumiseks. 
3.3.      MTÜ Active Dog avaldus EKL liikmeks astumiseks. 
3.4.      EKL hinnakirja muutmine näituse ajal CH tiitlite vormistamisele koos 
diplomite/rosettide kohese väljastamisega. 

3.5.      EKL Juhatuse sisekorra eeskirja muutmine. 
3.6.      Revisjonikomisjoni liikmete pöördumine EKL juhatuse poole seisukoha võtuks. 

4. EKL büroo juhataja sõnavõtt. 
5. EKL esindajate lähetused. 

6. Allüksuste esildised, avaldused ja taotlused. 
6.1. EKL-KKK avaldus Eesti meeskonna kinnitamiseks 2018. a. FCI SK MM-le. 



EKL juhatuse koosoleku protokoll nr 8,  
10.04.2018 

 
 

2. lk 16-st 
 
 

6.2. EKL-KKK avaldus 2018. a FCI agility MMi Eesti võistkonna kapteni ja abikapteni 
kinnitamiseks. 
6.3. EKL-KKK avaldus 2018. a agility JEO Eesti võistkonna kapteni kinnitamiseks. 

6.4. EKL-KKK taotlus koolitustulemuse tühistamiseks. 
6.5. EKL-KKK avaldus Itaalias FCI Töökoerte komisjoni koosolekul osalenud A. Oblika 
lähetuskulu hüvitamiseks täiendavas mahus. 
6.6. EKL-KKK ettepanek katsetulemuste andmebaasi haldamise lepingu sõlmimiseks. 

6.7. EKL-KKK ettepanek juhatusele Agility MM 2020 korraldustoimkonna töös osalemiseks. 
6.8. EKL-Karjakoerte kogu avaldus. 

7. Liikmesorganisatsioonide taotlused ja avaldused. 
7.2 Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi taotlus kasvatajakoolituse korraldamiseks. 

7.3. MTÜ Happy Dog avaldus kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
8. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

9. Isikute avaldused, taotlused ja pöördumised. 
9.1. Maris Siilmanni avaldus kahe eesti hagija tõugu võtmiseks (jätkuv käsitlus). 

9.2. Olga Batasova avaldus. 
9.3. Julia Jakovleva avaldus. 

9.4. Marion-Silvia Dieneri avaldus. 
9.5. Tõnis Viht’i avaldus. 

 

Päevakorra arutelu 
Koosoleku juhataja teavitas kohalviibijaid, et koosolek lindistatakse. 
 

A. EKL juhatuse 10.04.2018 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku lisada päevakorrapunktid: 
i) p.6.9. EKL-VKK esildis välimikukohtunike pädevuse kinnitamiseks;  
ii) p.9.6. Veterinaar Madis Jürgensi avaldus EKL tunnustatud põlveuuringuid tegeva 

veterinaararstina kinnitamiseks (jätkuv käsitlus); 
iii) p.9.7. EKL esindaja määramine bernhardiini pesakonna üle vaatamisele pesakonna 

registrisse kandmiseks (alus EKL juhatuse protokoll nr 7, 21.07.2016, p. 4.1.) 
 

Piret Rosumovski teeb ettepaneku vahetada päevakorrapunktid 7.2. ja .7.3. Käsitleda P.7.3. enne 
kuna tegemist on põhjalikult ning täies mahus esitatud kasvatajakoolituse programmiga (eesti ja 
vene keeles). 

 
Ettepanek: lisada päevakorda punktid 6.9, 9.6 ja 9.7, muuta päevakorrapunktide järjestust p 7.2 
ja 7.3 osas ja kinnitada päevakord eeltoodud täienduste ja muudatusega. 
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Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: lisada päevakorda punktid 6.9, 9.6 ja 9.7, muuta päevakorrapunktide järjestust p 7.2 ja 7.3 
osas ja kinnitada päevakord eeltoodud täienduste ja muudatusega. 

 
1. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
Endiselt teeb murelikuks, et EKL-il ei ole eelarvet. Kuigi eelarve on kinnitatud juhatuse poolt, 
kuid see pole jõudnud Volinike Koosolekuni. Ühtki juhatuse otsust ei ole saadetud protokolli 
väljavõttena neile, kelleni need peaksid jõudma, või saadetakse neid valikuliselt. Ka kutseid 
juhatuse koosolekule saadetakse valikuliselt. Büroo toimib küll välisvaates, kuid büroo poolt on 
tegemata on kõik need tööd, mis peavad olema tehtud allüksuste vahel ja juhtorganite vahel. 
Sooviks saada vastust ka juhatuselt, miks see nõnda on. 

Volinike Koosoleku juhataja viibib järgmisel nädala FCI Euroopa osakonna koosolekul. 

2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 

EKL näitusetoimkonna esimees annab ülevaate: 

• Hetkeseis eelseisvast Tallinna Võitja 2018 näitusest – saabumas on 2110 eksponenti, 
50% osalejaist on Soomest. Tallinna Võitja 2018 ettevalmistus toimub plaanipäraselt. 

• Näitusele Eesti Võitja 2018 on käesolevaks ajaks registreerunud pooled eeldatavatest 
eksponentidest.  

• Pärnu rahvusvahelistele näitustele registreerimine – I hind lõpeb ülehomme, tänaseks on 
registreerinud 200 koera. 

• Näitus Balti Võitja 2018 – registreerumise saab avada järgmisel nädalal. 
Juhatuse esimees esitab küsimuse, kui palju on rakendatud Eesti kohtunikke saabuvatel näitustel. 
Näitusetoimkonna esimees selgitab, et kuna kohtunikud olid kutsutud enne EKL-VKK 
märgukirjas esitatud ettepanekut viia Eesti kohtunike osakaal EKL näitusi hindavatest 
kohtunikest 25 %-ni, siis Tallinna Võitjal on töötamas 2 Eesti kohtunikku, Eesti Võitjal 2 ja 
Pärnu rahvusvahelistel näitustel 3 kohtunikku. 

 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
Viimaste aastate jooksul on korduvalt rohkem ning vähem avaldatud erinevate Eesti Kennelliidu 
liikmete poolt rahulolematust erinevate Eesti Kennelliidu tegevust puudutavate küsimuste osas. 
Erinevas koosseisus juhatus on püüdnud alates oktoobrist 2017 neid korduvalt lahendada, kuid 
pika aja jooksul kujunenud harjumused ning tegevuspõhimõtted ei muutu päevaga ning samuti 
on vaja juhatusel kõigepealt veenduda muudatuste sisus, ning kaardistada sellega kaasnevad 
olukorrad. Muudatusi muudatuse pärast teha ei ole mõtet.  

 
i) EKL juhatus arutab ja on arutanud büroo töökorraldusega seonduvat ning plaanis on 

järgmisele nädalal EKL juhatuse tööpäevak nende küsimuste arutamiseks ja kokku 
leppida erakorraline koosolek ülevaate andmiseks planeeritavatest muudatustest ja 
otsuste vastu võtmiseks. 
EKL büroo tööd on korrigeeritud korduvalt aastate jooksul. Tänaseks on EKLil üle 
50 erineva määruse, eeskirja, reglemendi ja statuudi ning nendega kaasnevad lisad. 
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Selline dokumentide maht on oluline hoida kontrolli all ja nende täitmist, peab 
ilmselt kaasa tooma teatud tööde ülesehituse muudatused.  

ii) Juhatus on kinnitanud 2018. aasta eelarve. 2017 ja 2018 eelarvete võrdlemisel tekkis 
palju küsimusi, just allhangete suuruse osas. Lisaks selgus, et eelarves kajastatud ning 
reaalselt esitatud arved ei kattu (tabelis 2017 read eelarve / täitmine). Mõned nendest 
on põhjendamatult kõrged ning väidetavalt seotud teeninduslepingutega. Me ei saa 
muuta lepinguid, mis on seotud oluliste andmete või teenuste täitmisega, küll aga 
valida uued teenusepakkujad uute hinnapakkumiste alusel, tingimusel et töö kvaliteet 
ei halvene.  
Seetõttu on juhatus otsustanud võtta vastu otsuse küsida uued pakkumised erinevate 
allhangete otsimiseks. Tavaliselt võetakse sel juhul 3 erinevat pakkumist ning nende 
alusel otsustatakse tellimuse teostaja.  

iii) Selleks soovib EKL juhatus võtta vastu otsuse ajakirja KOER trükkimiseks uues 
trükikojas soodsama hinnaga samadel tingimustel (teostamise aeg, trüki kvaliteet, 
paber), rakendada uut kojukande süsteemi ajakirja postitamisel ning volitada EKL 
juhatuse esimeest trükikoja esindajaga sõlmima andmete töötlemiseks 
kofidentsiaalsusleping ning võtta pakkumised uute teenusepakkujate rakendamiseks 
järgmistele töödele: rosetid, auhinnad, trükised (v.a. näituste kirjelduslehed). 

Volinike koosoleku juhataja juhib tähelepanu asjaolule, et ajakiri on juba uude trükikotta 
suunatud ning puudub vastav EKL juhatuse otsus. EKL juhatuse esimees selgitab, et kõigi 
juhatuse liikmete nõusolek selleks on olemas ning sellekohane EKL juhatuse otsus 
vormistatakse tagantjärele. 
iv) EKL 2018.a. eelarve on EKL juhatuse poolt kinnitatud ning sinna saab lisada andmed 

2018.a 1 kvartali eelarve täitmise osas (vastuseks Volinike Koosoleku juhataja 
küsimustele). 

EKL revident Anne-Ly Kandelin märgib, et EKL juhatuse poolt kinnitatud eelarvest puudub 
üksikasjalikum informatsioon ning pole teada isegi eelarve üldmaht. Volinike koosoleku 
juhataja märgib, et EKL juhatuse protokollide juures ei ole olnud juhatuse poolt kinnitatud 
EKL 2018.aasta eelarvet lisana, mis oleks pidanud sellisel puhul seal olema. EKL juhatuse 
esimees selgitab, et eelarve lisatakse EKL juhatuse erakorralise koosoleku päevakorda ja 
EKL juhatus edastab eelarve volinike koosolekule esimesel võimalusel ja hiljemalt 9.mail. 
v) Büroo toimimisega seotud küsimused on juhatuses olnud arutlusel korduvalt. Ka 

juhatus on mures, et büroo töö kord pole tasemel. Juhatus arutab tuleval nädalal 
büroo töö ümberkorraldamise küsimusi, mis tooks parema ja tõhusama büroo 
toimimise – mitte ainult välisvaates vaid ka sisse poole ulatuvalt. Kaalutakse kuidas 
on tagada, et dokumentatsioonis ei tekiks nii palju vigu, kuidas kõik otsused ja 
dokumendid oleksid võimalikult üheselt mõistetavad. (vastuseks Volinike Koosoleku 
juhataja küsimustele) 

3.1 Uute liikmete vastu võtmine. Aegunud liikmelisusega liikmete välja arvamine. 
EKL juhatuse esimees küsib, miks puudub nimekiri liikmete välja arvamiseks. Büroo juhataja 
selgitab, et 26.märtsil tööd alustanud raamatupidaja ei ole suutnud laekumisi jooksvalt arvele 
võtta, mistõttu ei ole võimalik saada tõest infot 23.märtsi ja 01.aprilli vahele jäävate 
liikmemaksude maksjate kohta. 

Ettepanek: võtta EKL liikmeks vastu 15 liiget esitatud nimekirja alusel. 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
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Otsus: võtta EKL liikmeks vastu 15 liiget esitatud nimekirja alusel. 

3.2 MTÜ Canis Major Team avaldus EKL liikmeks astumiseks 
MTÜ Canis Major Team on esitanud avalduse EKL liikmeks astumiseks.    
Ettepanek: võtta  MTÜ Canis Major Team (reg kood 80419948, aadress Harju maakond, 
Tallinn, Kristiine linnaosa, Nõmme tee 42, 13425) vastu EKL liikmeks. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: võtta  MTÜ Canis Major Team (reg kood 80419948, aadress Harju maakond, Tallinn, 
Kristiine linnaosa, Nõmme tee 42, 13425) vastu EKL liikmeks. 

3.3 MTÜ Active Dog avaldus EKL liikmeks astumiseks. 
Avalduse EKL liikmeks astumiseks on esitanud MTÜ Active Dogs. EKL juhatus leiab, et 
avaldusega koos esitatud materjal vajaks selgitamist ja tegevus konkreetsemat tutvustust. 
Juhatuse liikmed soovisid esitada lisaküsimusi, kuid avaldajaid ei viibinud EKL juhatuse 
koosolekul. 

Ettepanek: lükata MTÜ Active Dog avalduse käsitlemine edasi järgmisele EKL juhatuse 
korralisele koosolekule. Saata kutse. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: lükata MTÜ Active Dog avalduse käsitlemine edasi järgmisele EKL juhatuse korralisele 
koosolekule. Saata kutse. 

3.4 EKL hinnakirja muutmine näituse ajal CH tiitlite vormistamisele koos diplomite/rosettide 
kohese väljastamisega. 

Ettepanek: muuta EKL näituste käigus CH tiitlite vormistamise ja kohese väljastamise hinda 
järgmiselt: 

i) Diplom koos rosetiga:   55€ 
ii) Diplom ilma rosetita:     45 €  
iii) Otsus on kehtiv vastuvõtmise hetkest. 
iv) EKL bürool uuendada blankett ja rakendada ülaltoodud hindu alates näitusest 

Tallinna Võitja 2018. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: muuta EKL näituste käigus CH tiitlite vormistamise ja kohese väljastamise hinda 
järgmiselt: 

i) Diplom koos rosetiga:   55 € 
ii) Diplom ilma rosetita:    45 €  
iii) Otsus on kehtiv vastuvõtmise hetkest. 
iv) EKL bürool uuendada blankett ja rakendada ülaltoodud hindu alates näitusest 

Tallinna Võitja 2018. 
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3.5 EKL Juhatuse sisekorra eeskirja muutmine. 
Ettepanek: lükata edasi EKL juhatuse sisekorra eeskirja muutmine järgmisele EKL juhatuse 
korralisele koosolekule.  
Volinike koosoleku juhataja soovis teada, miks lülitab EKL juhatus oma koosoleku päevakorda 
punkte selleks, et neid edasi lükata. Koosoleku juhataja selgitas, et päevakorra 
väljakuulutamisest arvates tekkisid EKL juhatuse liikmetel sisekorra eeskirja projekti osas 
erinevad vaated, mis tingivad vajaduse EKL juhatuse sisekorra eeskirja projektiga enne selle 
kinnitamist täiendavalt tööd teha.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: lükata edasi EKL juhatuse sisekorra eeskirja muutmine järgmisele EKL juhatuse 
korralisele koosolekule. 

3.6 Revisjonikomisjoni liikmete pöördumine EKL juhatuse poole seisukoha võtuks. 
Volinike koosoleku juhataja võtab lühidalt kokku pöördumise sisu ning teeb büroojuhatajale 
märkuse, et teemat refereerida on võimalik ka delikaatset infot avalikustamata. Büroojuhataja 
tunnistab oma eksimust. 
Volinike koosoleku juhataja märgib, et revisjonikomisjoni liikmed on aruandekohuslikud üksnes 
volinike koosoleku või üldkoosoleku ees. Volinike koosoleku juhataja leiab, et 
revisjonikomisjoni liikmed on EKL juhatusele saadetud pöördumisest tulenevalt ületanud neile 
antud volitusi. Revidentidel puudub õigus ja kohustus võtta seisukohti EKL büroo töötajate 
palvel. Bürootöötajad ei ole pöördunud avaldusega EKL juhatuse poole, kes vastutab büroo töö 
eest. Samuti ei ole revidentidel esindusõigust, et pöörduda EKL revidendi nimel arvamuse 
saamiseks väljapoole organisatsiooni, et avalikustada siseprobleeme ja saada arvamushinnangut 
kolmandatelt isikutelt. 

Ettepanek: võtta revisjonikomisjoni liikmete pöördumine teadmiseks. 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: võtta revisjonikomisjoni liikmete pöördumine teadmiseks. 

4. Büroo juhataja sõnavõtt 
Büroo juhataja ei soovi sõna võtta. Volinike koosoleku juhataja soovib teada, kuidas büroo töö 
sujub. Büroo juhataja selgitab, et tööl on uus raamatupidaja, kes on sisse elamas uude töökohta 
ning ei ole veel saavutanud eelmise raamatupidaja võimekust, mis takistab igapäevast tööd. 
Juhatuse esimees märgib, et raamatupidaja valikult jälgiti, et raamatupidaja oleks pädev töötama 
EKLis kasutatavas raamatupidamisprogrammis. Büroojuhataja kirjeldab raamatupidaja tööd, mis 
sisaldab väga palju käsitööd pangalaekumiste kontrolli ja raamatupidamisprogrammi kannete 
osas. 
Olukorras, kus infojuht puudub, on büroo juhatajal väga raske toime tulla ja raamatupidaja alles 
elab oma töösse sisse. Infojuhi asendamine on ajamahukas töö. Juhatuse esimees selgitab, et 
juhatus tegeleb infojuhi teemaga ja plaanis on töökoht muuta.  
Revisjoni komisjoni liige küsib, et 20.04 peaks olema revisjonile esitatud 2018 aasta 
majandusaasta aruanne, kas sellega ollakse graafikus? Büroo juhataja vastab, et ta on igaks 
juhuks tagavara plaanina küsinud hinnapakkumise eelmiselt raamatupidajalt, kes on nõus 
vajadusel majandusaasta aruande kokku panema. 
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Küsitakse, kelle ülesanne on hetkel välja saata juhatuse otsuseid ja protokolli välja võtteid. 
Büroo juhataja vastab, et selle eest vastutab tema, kuid tal pole jagunud aega saata laiali juhatuse 
otsuseid kõikidele asjasse puutuvatele inimestele. Sama teema on EKL üldmeilile vastamisega. 

5. EKL esindajate lähetused. 
Leedu Kennelliit on saatnud kutse EKL juhatusele lähetada esindaja Leedu Kennelklubi poolt  
korraldatud   rahvusvahelisele seminarile, mis toimub 28.-29. mail 2018. Töörühmades 
käsitletakse koerte heaoluga seotud küsimusi 21. sajandil ja selle kohta tõhusalt üldsusele teabe 
edastamist. Rahvusvahelise seminari korraldaja poolt on tagatud reisikulude ja majutuse 
hüvitamine. 
Ettepanek: lähetada EKL juhatuse liige Marika Proover Leedu Kennelklubi poolt korraldatavale 
rahvusvahelisele seminarile ja maksta päevaraha 50 eurot lähetuspäeva eest. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, Marika Proover jääb erapooletuks 
Otsus: lähetada EKL juhatuse liige Marika Proover Leedu Kennelklubi poolt korraldatavale 
rahvusvahelisele seminarile ja maksta päevaraha 50 eurot lähetuspäeva eest. 

6. Allüksuste esildised, avaldused ja taotlused. 

6.1 EKL Koerte Koolitust Koordineeriva Kogu (EKL-KKK) avaldus Eesti meeskonna 
kinnitamiseks 2018. a. FCI SK MM-le. 

Ettepanek: Kinnitada FCI SK MM –i  Eesti meeskond järgmises koosseisus: 
i) Võistkonna kapten: Leelet Kivioja;  
ii) Võistlejad:  Anne Tammiksalu koeraga Tending Bonfire (EST-03791/14); Ege 

Taliaru koeraga Piggyland's Up To Speed Dollie (EST-03737/13) ; Viktoria Lumbe 
koeraga My Trusted Friend Brona (EST-04313/13)  

iii) Hüvitada kulud vastavalt EKL-is kehtivale korrale. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus : Kinnitada FCI SK MM –i  Eesti meeskond järgmises koosseisus: 

i) Võistkonna kapten: Leelet Kivioja;  
ii) Võistlejad:  Anne Tammiksalu koeraga Tending Bonfire (EST-03791/14); Ege 

Taliaru koeraga Piggyland's Up To Speed Dollie (EST-03737/13) ; Viktoria Lumbe 
koeraga My Trusted Friend Brona (EST-04313/13)  

iii) Hüvitada kulud vastavalt EKL-is kehtivale korrale. 
 

6.2 EKL-KKK avaldus 2018. a FCI agility MMi Eesti võistkonna kapteni ja abikapteni 
kinnitamiseks. 

Ettepanek : Rahuldada EKL-KKK avaldus ning kinnitada 2018. a FCI agility MMi Eesti 
võistkonna kapteniks Kairi Raamat ja abikapteniks Keida Raamat. 
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Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus : Rahuldada EKL-KKK avaldus ning kinnitada 2018. a FCI agility MMi Eesti võistkonna 
kapteniks Kairi Raamat ja abikapteniks Keida Raamat. 

6.3 EKL-KKK avaldus 2018. a agility JEO Eesti võistkonna kapteni kinnitamiseks. 
Ettepanek : Rahuldada EKL-KKK avaldus kinnitada  2018. a agility JEO (Juuniorite lahtised 
Euroopa meistrivõistlused agilitys) Eesti võistkonna kapteniks Kristina Soon.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: Rahuldada EKL-KKK avaldus kinnitada  2018. a agility JEO (Juuniorite lahtised Euroopa 
meistrivõistlused agilitys) Eesti võistkonna kapteniks Kristina Soon. 

6.4 EKL-KKK taotlus koolitustulemuse tühistamiseks. 
Taotluse põhjendus on, et  SK2 klassis on osalenud koer, kellel selleks õigust ei ole (on varem 
osalenud SK3 klassis). Eeskiri „Eeskirjad ja juhised sõnakuulelikkuse katsetel osalemiseks 
klassidele 1, 2 ja 3“ punkt 3 ütleb muuhulgas: „Kui koer on võistelnud teatud klassis, ei saa ta 
enam võistelda madalamas klassis“. 
Ettepanek: vastavalt EKL-KKK taotlusele tühistada koera Avtoritet Piterskiy (RKF2641748) 
30.09.2017 saadud SK2 koolitustulemus, kuna koeral puudus õigus vastavas klassis osalemiseks 
vastavalt „Eeskirjad ja juhised sõnakuulelikkuse katsetel osalemiseks klassidele 1, 2 ja 3“ 
punktile 3. Vastav teade saata koera omanikule, võistluse korraldajale ning EKL- KKK 
eestseisusele. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: vastavalt EKL-KKK taotlusele tühistada koera Avtoritet Piterskiy (RKF2641748) 
30.09.2017 saadud SK2 koolitustulemus, kuna koeral puudus õigus vastavas klassis osalemiseks 
vastavalt „Eeskirjad ja juhised sõnakuulelikkuse katsetel osalemiseks klassidele 1, 2 ja 3“ 
punktile 3. Vastav teade saata koera omanikule, võistluse korraldajale ning EKL- KKK 
eestseisusele. 

6.5 EKL-KKK avaldus Itaalias FCI Töökoerte komisjoni koosolekul osalenud A. Oblika 
lähetuskulu hüvitamiseks täiendavas mahus. 

Taotletud kulu 875 EUR (EKL juhatuse koosoleku protokoll nr 2, 16.01.2018 P.15) reaalne 
tõendatud ja põhjendatud kulu 921,38; sellest tasutud EKL poolt 636,32. Eelarve ületamine 
46,38 EUR.  Tasuda A. Oblikas arveldusarvele tema poolt makstud hotellipiletite tasu 285 EUR 
ning esitada dokumendid läbi DHS raamatupidajale menetlemiseks.  

Ettepanek: kinnitada eelarve ülekulu 46.38 ning kompenseerida reisikulud. 
Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: kinnitada eelarve ülekulu 46.38 ning kompenseerida reisikulud. 
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6.6 EKL-KKK ettepanek katsetulemuste andmebaasi haldamise lepingu sõlmimiseks. 
Ettepanek: võtta vastu EKL-KKK üldkoosoleku protokolli alusel esitatud ettepanek sõlmida 
leping katsetulemuste andmebaasi haldajaga samadel tingimustel, mis eelmisel aastal (2017, 
kande hind 0,13 EUR), kehtivusajaga kuni 31.12.2018. Anda volitus juhatuse esimehele lepingu 
sõlmimiseks.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: võtta vastu EKL-KKK üldkoosoleku protokolli alusel esitatud ettepanek sõlmida leping 
katsetulemuste andmebaasi haldajaga samadel tingimustel, mis eelmisel aastal (2017, kande hind 
0,13 EUR), kehtivusajaga kuni 31.12.2018. Anda volitus juhatuse esimehele lepingu 
sõlmimiseks.  
 

6.7 EKL-KKK ettepanek juhatusele Agility MM 2020 korraldustoimkonna töös osalemiseks. 
Agility MM  2020 töörühm on teinud ettepaneku kaasata üks EKL juhatuse liige 
korraldustoimkonna töösse. EKL juhatuse poolt tänab koosoleku juhataja Agility MM 2020 
töörühma ettepaneku eest, kuid märgib et tõhusama otsustusvõime huvides on oluline teha 
koostööd Agility MM 2020 töörühma ning kogu juhatuse vahel. Vastasel korral peaks üks EKL 
juhatuse liige teistele EKL juhatuse liikmetele edasi kommunikeerima Agility MM 2020 
töörühma tegevust, kuna EKL juhatus on pädev otsuseid langetama kollektiivselt ning see 
eeldab, et EKL juhatuse liikmed on kõik informeeritud võimalikult esmasest allikast. 

Ettepanek:  
i) EKL juhatus lepib Agility 2020 MM korraldusmeeskonnaga kokku kindla kohtumiste 

kava ning saab edaspidi regulaarselt teavet korralduse käigust.  
ii) Kutsuda Agility MM 2020 korraldustoimkonna esindajad järgmisele korralisele 

koosolekule.  
iii) Agility MM 2020 korraldustoimkonnal säilib aruandluskohustus EKL juhatuse ees. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus:  

i) EKL juhatus lepib Agility 2020 MM korraldusmeeskonnaga kokku kindla kohtumiste 
kava ning saab edaspidi regulaarselt teavet korralduse käigust.  

ii) Kutsuda Agility MM 2020 korraldustoimkonna esindajad järgmisele korralisele 
koosolekule.  

iii) Agility MM 2020 korraldustoimkonnal säilib aruandluskohustus EKL juhatuse ees. 
 

6.8 EKL-Karjakoerte kogu avaldus. 
EKL Karjakoerte Kogu on esitanud EKL juhatusele avalduse korraldatava karjatamispäeva 
kulude katmiseks. Avaldusele on lisatud karjatamispäeva eelarve.  
EKL juhatuse esimees avaldab juhatuse poolse seisukoha, et EKL eelarvest saab katta üksnes 
lektori kutsumisega seotud kulutused, kuna lammaste rentimine ei ole EKL tegevusega seotud. 
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Arutelu käigus tõdetakse, et karjakoerte väljaõppel ja tööomaduste hindamisel on vältimatult 
vajalik ka kariloomade kaasamine.  
Ettepanek: rahuldada EKL-KAR avaldus täies ulatuses. Kulude kompenseerimine toimub EKL-
KAR eelarves ettenähtud mahus. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: rahuldada EKL-KAR avaldus täies ulatuses. Kulude kompenseerimine toimub EKL-KAR 
eelarves ettenähtud mahus. 

6.9 EKL-Välimikukohtunike Kogu (EKL-VKK) esildis välimikukohtunike pädevuse 
kinnitamiseks. 

A.-P. Pärn juhib tähelepanu, et kennelspetsialistide pädevuste kinnitamise punkt on varasemalt 
olnud alati EKL juhatuse korralise koosoleku päevakorras. Juhatuse esimees nõustub märkusega 
ja lubab järgnevalt kennelspetsialistide pädevuste kinnitamise punkti juhatuse päevakorras hoida. 
Ettepanek: kinnitada EKL-VKK esildise põhjal välimikukohtunike hindamispädevused 
järgmiselt: 

a) kinnitada vastavalt 24.-25.03.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmised 
hindamispädevused: 
Marko Lepasaar - inglise hurt (158), austraalia karjakoer (287) 
Siret Lepasaar - inglise hurt (158), saluki (269) 
Hedi Kumm - must terjer (327), mops (253), prantsuse buldog (101) 
Linda Jürgens - basset hound (163), jaapani chin (206), hiina harjaskoer (288), beagle (161) 
Dina Korna - jaapani chin (206), eesti hagijas 
Kristiine Uspenski - labradori retriiver (122), kuldne retriiver (111) 
Anne Klaas - papillon/phalene (77), grifoonid ( 80, 81, 82) 

b) Kinnitada Siret Lepasaarele 23.02.2014 Soomes toimunud erikoolituse tunnistuse alusel 
järgmiste tõugude hindamispädevused: ibiza podenco (89), kanaari podenco (329), portugali 
podengo (94) ja vaaraokoer (284). 

c) Kinnitada Marko Lepasaarele 10.04.2014 ja 06.10.2015 toimunud erikoolituste alusel 
järgmiste tõugude hindamispädevused: Aidi (247), Anatoolia karjakoer (331), Appenzelli alpi 
karjakoer (46), Argentiina dogi (292), Brasiilia fila (225), Broholmer (315), Castro Laboreiro 
koer (170), Entlebuchi alpi karjakoer (47), Estrela mäestikukoer, pikakarvaline (173), Estrela 
mäestikukoer, siledakarvaline (173), Hispaania mastif (91), Tornjak (355), Jugoslaavia 
karjakoer-sarplaninac (41), Kanaari dogi (346), Karsti lambakoer (278), Mallorca dogi (249), 
Napoli mastif (197),Pürenee mastif (92), Rafeiro de Alentejo (96), Sao Migueli fila (340), Shar 
pei (309), Tosa (260), Uruguai cimarron (353), Suur Sveitsi alpi karjakoer (58). 

d) Kinnitada Hedi Kumm`ile 22.12.2016 toimunud erikoolituse alusel järgmiste tõugude 
hindamispädevused: bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti 
terjer (209), king charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192) ja praha rotipüüdja. 

e) Kinnitada järgmistele kohtunikele rühmakohtuniku pädevus: 
Dina Korna – FCI 5.rühm 
Marko Lepasaar – FCI 9.rühm. 
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Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

Otsus: kinnitada EKL-VKK esildise põhjal välimikukohtunike hindamispädevused järgmiselt: 
 a) kinnitada vastavalt 24.-25.03.2018 toimunud pädevuseksamite alusel järgmised 
hindamispädevused: 
Marko Lepasaar - inglise hurt (158), austraalia karjakoer (287) 
Siret Lepasaar - inglise hurt (158), saluki (269) 
Hedi Kumm - must terjer (327), mops (253), prantsuse buldog (101) 
Linda Jürgens - basset hound (163), jaapani chin (206), hiina harjaskoer (288), beagle (161) 
Dina Korna - jaapani chin (206), eesti hagijas 
Kristiine Uspenski - labradori retriiver (122), kuldne retriiver (111) 
Anne Klaas - papillon/phalene (77), grifoonid ( 80, 81, 82) 
b) Kinnitada Siret Lepasaarele 23.02.2014 Soomes toimunud erikoolituse tunnistuse alusel 
järgmiste tõugude hindamispädevused: ibiza podenco (89), kanaari podenco (329), portugali 
podengo (94) ja vaaraokoer (284). 
c) Kinnitada Marko Lepasaarele 10.04.2014 ja 06.10.2015 toimunud erikoolituste alusel 
järgmiste tõugude hindamispädevused: Aidi (247), Anatoolia karjakoer (331), Appenzelli alpi 
karjakoer (46), Argentiina dogi (292), Brasiilia fila (225), Broholmer (315), Castro Laboreiro 
koer (170), Entlebuchi alpi karjakoer (47), Estrela mäestikukoer, pikakarvaline (173), Estrela 
mäestikukoer, siledakarvaline (173), Hispaania mastif (91), Tornjak (355), Jugoslaavia 
karjakoer-sarplaninac (41), Kanaari dogi (346), Karsti lambakoer (278), Mallorca dogi (249), 
Napoli mastif (197),Pürenee mastif (92), Rafeiro de Alentejo (96), Sao Migueli fila (340), Shar 
pei (309), Tosa (260), Uruguai cimarron (353), Suur Sveitsi alpi karjakoer (58). 
d) Kinnitada Hedi Kumm`ile 22.12.2016 toimunud erikoolituse alusel järgmiste tõugude 
hindamispädevused: bologna bichon (196), havanna bichon (250), malta bichon (65), tiibeti 
terjer (209), king charles spanjel (128), kromfohrlandi koer (192) ja praha rotipüüdja. 
e) Kinnitada järgmistele kohtunikele rühmakohtuniku pädevus: 
Dina Korna – FCI 5.rühm 
Marko Lepasaar – FCI 9.rühm. 

7. Liikmesorganisatsioonide taotlused ja avaldused. 

7.1 Eesti Jahikoerte Tõuühingu (EJTÜ) avaldus jahikatsekohtunike hindamispädevuse 
kinnitamiseks. 

Avaldus on esitatud 30.07.2017 kohtuniku pädevuseksami sooritanud jahikatsekohtunike 
hindamispädevuse kinnitamiseks. 
Ettepanek: kinnitada vastavalt EJTÜ avaldusele rebase tehisurukatse hindamisõigus Aili Pärtel- 
Beljaevile ja Mari-Ann Rehkile.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: kinnitada vastavalt EJTÜ avaldusele rebase tehisurukatse hindamisõigus Aili Pärtel- 
Beljaevile ja Mari-Ann Rehkile. 
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7.2 MTÜ Happy Dog avaldus kasvatajakoolituse korraldamiseks. 
Happy Dog on esitanud avalduse eestikeelse kasvatajakoolituse korraldamiseks. Ettepanekule on 
lisatud kasvatajakoolituse kava koos lektorite, toimumiskuupäevade jms-ga. 
Ettepanek: Rahuldada MTÜ Happy Dog avaldus kasvatajakoolituse korraldamiseks täies 
mahus. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: rahuldada MTÜ Happy Dog avaldus kasvatajakoolituse korraldamiseks täies mahus. 

 

7.3 Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi (LHKKK) on esitanud taotluse kasvatajakoolituse 
korraldamiseks. 

LHKKK on esitanud kasvatajakoolituse korraldamiseks avalduse, puuduvad lisad lektorite 
loetelude ja konkreetsete ajakavadega. LHKKK soovib kasutada EKL ruume tasuta. 

Ettepanek:  
i) kinnitada LHKKK eestikeelne kasvatajakoolitus esitatud avalduse alusel mai- juuni 

2018 (12.-13.05 ja lõpp hiljemalt 30.06.); 
ii) kinnitada LHKKK venekeelne kasvatajakoolitus ajavahemikuks oktoobri keskpaik - 

detsembri algus 2018.  

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus:  

i) kinnitada LHKKK eestikeelne kasvatajakoolitus esitatud avalduse alusel mai- juuni 
2018  (12.-13.05 ja lõpp hiljemalt 30.06.); 

ii) kinnitada LHKKK venekeelne kasvatajakoolitus ajavahemikuks oktoobri keskpaik - 
detsembri algus 2018.  

Ettepanek:  
iii) Mitte rahuldada LHKKK taotlust EKL büroo saali rendi kompenseerimiseks. 

Hääletamine: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus:  

iv) mitte rahuldada LHKKK taotlust EKL büroo saali rendi kompenseerimiseks. 
 

19:50 – Tõnu Väli lahkub koosolekult 

8. Liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

8.1 EKL-Online süsteemis esitatud näitusetaotlused. 
Väga vähesel liikmesorganisatsioonid on esitanud EKL-ile tegevusaruanded. Külaliste hulgast 
märgitakse, et EKL näituse eeskiri ja näituse taotluste menetlemise kord ei võimalda seesugust 
käsitlust. Samas pole juhatuse otsuste, selle kohta, et tegevusaruandeid ei pea enam esitama. 
Juhatus peab vajalikuks, et liikmesorganisatsioonid ei tegeleks vaid näitusekorraldamistega vaid 
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pakuks koolitusi ja muid üritusi-tegevusi - juhatuse tahtes ei ole vastuolu näituste korraldamist 
reguleerivates reeglites kirjutatuga. Klubide tegevusaruannetes on näha liikmete arv, korraldatud 
näituste arv, kasvataja koolituse osalejate arv, nende muud üritused – oluline info EKLi jaoks. 
Eesti Cavalier King Charles Spanielite Tõuühingu ja Eesti Lhasa Apso Tõuühingu taotlusi tuleb 
täpsustada ja selgitada välja, kas on esitatud näitustele alternatiiv-kuupäevi. Büroolt paluda 
edaspidi esitada näitusetaotlused koos kõigi alternatiivsete kuupäevadega. 

Ettepanek  2019. aastaks esitatud näitusetaotluste osas: 
i) rahuldada 26. ja 27.01.2019 kuupäevale esitatud Narva Winter Cup I ja II 2019 

taotlus, taotleja MTÜ Ida-Virumaa Koertesõprade Klubi "Lucky" 
ii) rahuldada 27. ja 28.07.2019 kuupäevale esitatud Lucky Summer Cup I ja II 2019 

taotlus, taotleja MTÜ Ida-Virumaa Koertesõprade Klubi "Lucky"  
iii) rahuldada 02.06.2019 kuupäevale esitatud Leonbergerite erinäituse taotlus, taotleja 

Eesti Leonbergerite Tõuühing; 
iv) rahuldada 11.05.2019 kuupäevale esitatud Jahikoerte erinäituse taotlus, taotleja 

Eesti Jahikoerte Tõuühing; 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus 2019. aastaks esitatud näitusetaotluste osas:  

i) rahuldada 26. ja 27.01.2019 kuupäevale esitatud Narva Winter Cup 2019 I ja II 
taotlus, taotleja MTÜ Ida-Virumaa Koertesõprade Klubi "Lucky"; 

ii) rahuldada 27. ja 28.07.2019 kuupäevale esitatud Lucky Summer Cup 2019 I ja II 
taotlus, taotleja MTÜ Ida-Virumaa Koertesõprade Klubi "Lucky"; 

iii) rahuldada 02.06.2019 kuupäevale esitatud Leonbergerite erinäituse taotlus, taotleja 
Eesti Leonbergerite Tõuühing; 

iv) rahuldada 11.05.2019 kuupäevale esitatud Jahikoerte erinäituse taotlus, taotleja Eesti 
Jahikoerte Tõuühing; 

 

Ettepanek 2020. aastaks esitatud näitusetaotluste osas: 
v) rahuldada 15.02.-16.02.2020 kuupäevale esitatud RV koertenäituse Tallinn Winter 

Cup 2020 taotlus, taotleja Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi; 
vi) broneerida FCI-s 11.07. ja 12.07.2020 kuupäevadele Rahvusvahelised 

koertenäitused Pärnus; 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus 2020. aastaks esitatud näitusetaotluste osas: 

viii) rahuldada 15.02.-16.02.2020 kuupäevadele esitatud RV koertenäituse Tallinn Winter 
Cup 2020 taotlus, taotleja Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi; 

ix) broneerida 11.07. ja 12.07.2020 kuupäevadele Rahvusvahelised koertenäitused 
Pärnus.  

Pärnu Piirkondliku klubi taotlusega 11.07. ja 12.07.2020 korraldada rahvusvahelised 
koertenäitused Pärnus tegeletakse edasi peale. 2018 a suvel toimunud RV näituse toimumist. 
Ülejäänud näitusetaotlusi arutatakse järgmisel EKL juhatuse korralisel koosolekul. Bürool 
palutakse edastada rahvusvaheliste näituste taotlused viivitamatult FCI-sse. 
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8.2.Tallinna PKK avaldus näitusekuupäeva täpsustamiseks 
Ettepanek: rahuldada Tallinna PKK avaldus näitusekuupäeva täpsustamiseks ning muuta 
22.09.2018 – 23.09.2018 rahvusvaheline koerte näitus ühepäevaseks toimumisajaga 22.09.2018. 
Bürool teavitada FCI-d. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: rahuldada Tallinna PKK avaldus näitusekuupäeva täpsustamiseks ning muuta 22.09.2018 
– 23.09.2018 rahvusvaheline koerte näitus ühepäevaseks toimumisajaga 22.09.2018. Bürool 
teavitada FCI-d. 

9. Liikmete avaldused, taotlused ja pöördumised 

9.1 Marika Hiiemaa ja Maris Siilmanni avaldused kahe eesti hagija tõugu võtmiseks (jätkuv 
käsitlus). 

Vastavalt tõugu võtmise korrale on välimikukohtunikud Jelena Kruus ja  Siret Lepasaar koerad 
üle vaadanud ning kinnitavad, et mõlemad koerad on tõulise välimusega. 
Ettepanek : võtta tõugu Marika Hiiemaa ja Maris Siilmann’i avalduste alusel Eesti hagijas 
ZALIVAY, (id 981098106637254) ja Eesti hagijas ZATEYKA (id 981098106636906) vastavalt  
Eesti hagija avatud tõuraamatu kaudu tõugu võtmise korrale ning kanda registrisse vastavalt 
tõuraamatumääruse p. 1.1.3 nõuetele. Eellaste nimede transkribeerimisel ladina tähestikku 
lähtuda volinike koosoleku Eesti hagija töörühma nimel Tiia Ariko poolt tehtud ettepanekust 
(Lisa 2). 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: võtta tõugu Marika Hiiemaa ja Maris Siilmann’i avalduse alusel Eesti hagijas ZALIVAY, 
(id 981098106637254) ja Eesti hagijas ZATEYKA (id 981098106636906) vastavalt  Eesti 
hagija avatud tõuraamatu kaudu tõugu võtmise korrale ning kanda registrisse vastavalt 
tõuraamatumääruse p. 1.1.3 nõuetele. Eellaste nimede transkribeerimisel ladina tähestikku 
lähtuda volinike koosoleku Eesti hagija töörühma nimel Tiia Ariko poolt tehtud ettepanekust 
(Lisa 1). 

 

9.2 Olga Batasova avaldus. 
Avaldaja on lubanud avalduse edastada ka eesti keeles, kuid pole seda teinud.  Kuna antud juhul 
on tegemist teise MTÜ siseasjadega, siis EKL ei saa sekkuda. Näitusereeglite väidetavate 
rikkumise osas kindel reglement, kuidas neid käsitletakse ja neist tuleb kinni pidada. 
Ettepanek: mitte käsitleda Olga Batasova avaldust.  

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: mitte käsitleda Olga Batasova avaldust. Bürool edastada avaldajale palve avalduse 
täiendamiseks ning eestikeelse tõlke lisamiseks. 
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9.3 Julia Jakovleva  avaldus 
Koosoleku juhataja selgitab, et J. Jakovleva avaldus puudutab  MTÜ  Eesti Takside Tõuühing 
juhatuse liikmete väidetavaid korduvaid tõuühingu põhikirja rikkumisi. EKL juhatus ei saa võtta 
vastu otsuseid iseseisva MTÜ tegevuse osas, küll aga võib teha ettepaneku ühingu liikmetele 
tulla kokku ning probleemid omavahel lahendada – selleks saab  EKL pakkuda võimalust 
kasutada EKL büroo saali.   
Ettepanek: mitte käsitleda Julia Jakovleva avaldust 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 

9.4 Marion-Silvia Dieneri avaldus. 
Avaldus on esitatud Pürenee mäestikukoera EST-02312/17 Soomes sündinud pesakonna 
kandmiseks EST-registrisse ning põhjalikult selgitatud juhtumi asjaolusid – paaritumine ja tiinus 
möödusid märkamatult, pesakonna isa on suure tõenäosusega teada. 
Ettepanek: kasvatajal teha kogu pesakonnale ja vanematele põlvnemisuuring veterinaar Kai 
Laars (Siib) juures Tallinna Loomakliinikus. Avalduse edasine käsitlemine toimub pärast 
põlvnemisuuringu tulemuste selgumist. 

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: kasvatajal teha kogu pesakonnale ja vanematele põlvnemisuuring veterinaar Kai Laars 
(Siib) juures Tallinna Loomakliinikus. Avalduse edasine käsitlemine toimub pärast 
põlvnemisuuringu tulemuste selgumist. 

9.5 Tõnis Viht’i avaldus. 
Tõnis Viht on esitanud avalduse seoses 05.02.2018 sündinud jämtlandi koerte pesakonnaga, ema 
Calista, EST-02315/12, isa Karhumerkin Raju, FI 27810/13, kelle omanik elab Eestis.   
Toimub arutelu volinike koosoleku juhataja, volinike koosoleku assistendi ja EKL juhatuse 
liikmete vahel, milles juhitakse EKL juhatuse liikmete tähelepanu sellele, et EKL juhatus ei tohi 
minna vastuollu volinike koosoleku otsuste ja teadus-ja aretusnõukogu seisukohtadega.  
Ettepanek:Rahuldada Tõnis Viht avaldus täies mahus. Kohustada T. Viht läbima 
kasvatajakoolitus ühe aasta jooksul otsuse vastu võtmisest arvestades. 

Hääletamine: poolt 4, vastu 0, erapooletuid 1. 
Otsus: Rahudada Tõnis Viht avaldus täies mahus. Kohustada T. Viht läbima kasvatajakoolitus 
ühe aasta jooksul otsuse vastu võtmisest arvestades. 

9.6 Veterinaar Madis Jürgensi avaldus EKL tunnustatud põlveuuringuid tegeva 
veterinaararstina kinnitamiseks (jätkuv käsitlus); 

Ettepanek: Arvesse võttes TAN seisukohta rahuldada veterinaararst Madis Jürgensi avaldus ja 
kinnitada veterinaararst Madis Jürgensile ametlike põlveuuringute tegemise õigus.  

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: Arvesse võttes TAN seisukohta rahuldada veterinaararst Madis Jürgensi avaldus ja 
kinnitada veterinaararst Madis Jürgensile ametlike põlveuuringute tegemise õigus.  
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9.7 EKL esindaja määramine bernhardiini pesakonna üle vaatamisele pesakonna registrisse 
kandmiseks (alus EKL juhatuse protokoll nr 7, 21.07.2016, p. 4.1.) 

Ettepanek: määrata EKL esindajaks pesakonda üle vaatama Piret Rosumovski, kompenseerida 
sõidukulud vastavalt kehtivale korrale.  

Hääletamine: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0. 
Otsus: määrata EKL esindajaks pesakonda üle vaatama Piret Rosumovski, kompenseerida 
sõidukulud vastavalt kehtivale korrale.  
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Kaire Rjadnev-Meristo 

/allkirjastanud digitaalselt/ 
 

 
Protokollija: 

Annemari Oherd 
/allkirjastanud digitaalselt/ 

 
Lisa 1. EKL volinike koosoleku Eesti hagija töörühma ettepanek  

 
 

 


