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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

Tallinn          08.12.2016 nr 12 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell  
 

Juhataja: Astrid Lundava. 
Protokollija: Elo Lindi. 
Osalesid: Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Mai-Roos Baum (Eesti Saksa Spitsi Klubi), Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Helle 

Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna esimees), Iris Luik (EKL-
NK), Alexandra Daniela Naarits (EKL-NK), Anne Naarits, Irina Osminina (Eesti 
Saksa Spitsi Klubi), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent), Külli Ragel.  

 

A. EKL juhatuse 08.12.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

 

Ettepanek: lisada EKL juhatuse 08.12.2016 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) EKL-
KKK taotlus EKL 2017. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks; (ii) EKL-KKK taotlus 
2016. aastal FCI koolitusalade MM-idel edukalt osalenud koerasportlaste premeerimiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 08.12.2016 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) EKL-KKK 

taotlus EKL 2017. aasta võistluste kalenderplaani kinnitamiseks; (ii) EKL-KKK taotlus 2016. 
aastal FCI koolitusalade MM-idel edukalt osalenud koerasportlaste premeerimiseks. 

 
1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

 

(i) Eesti Saksa Spitsi Klubi põhikirja muudatus. 
 
Eesti Saksa Spitside Klubi soovil tutvus EKL juhatus nimetatud klubi põhikirja tehtud täiendusega, 
mis käsitleb koostööd teiste analoogsete klubide, organisatsioonide ja ühendustega ning nende 
tunnustamist ESSK poolt. EKL juhatus nõustus, et tegemist on mõistliku täiendusega. 
 
(ii) EKL-KKK taotlus 2016. aastal FCI koolitusalade MM-idel edukalt osalenud koerasportlaste 
premeerimiseks. 
 
EKL juhatus asus seisukohale, ei pea õigeks mitte-tõukoertega võistlejate toetamist EKL 
vahenditest. Samuti ootab EKL juhatus jätkuvalt EKL-KKK-lt edukalt võistelnud koerasportlaste 
premeerimise korda. 
 
Ettepanek: rahuldada osaliselt EKL-KKK taotlus ning maksta alljärgnevatele 2016. aastal FCI 

MM-idel edukalt osalenud koerasportlastele preemia a 100 EUR: Marta Miil, Ede Brand, 
Jelena Marzaljuk, Dmitri Kargin, Aarne Väli, Greta Rüütel. Preemiad makstakse välja EKL-
KKK 2016. aasta eelarverealt.  

Hääletamine: poolt – 6 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1  
 
(iii) töölepingu lõpetamine EKL tõuraamatuadministraatoriga seoses pensionile siirdumisega. 
 
EKL tõuraamatuoperaator on avaldanud soovi lõpetada seoses pensionile siirdumisega tööleping. 
 
Ettepanek: lõpetada poolte kokkuleppel tööleping EKL tõuraamatuadministraatori Valentina 

Pikkoviga alates 20.12.2016. Pikaajalise eduka töö eest EKL büroos maksta V. Pikkovile 
kuue kuu töötasu. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(iv) ajavahemikus 01.09.-30.11.2016 lõppenud liikmelisusega isikute välja arvamine. 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 

01.09.-30.11.2016 (lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
(v) ajavahemikus 03.11.-08.12.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 03.11.-08.12.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused  

(lisa 2). 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada osaliselt EKL-KKK taotlus ning maksta alljärgnevatele 2016. aastal FCI MM-idel 

edukalt osalenud koerasportlastele preemia a 100 EUR: Marta Miil, Ede Brand, Jelena 
Marzaljuk, Dmitri Kargin, Aarne Väli, Greta Rüütel. Preemiad makstakse välja EKL-KKK 
2016. aasta eelarverealt. 

1.2. Lõpetada poolte kokkuleppel tööleping EKL tõuraamatuadministraatori Valentina Pikkoviga 
alates 20.12.2016. Pikaajalise eduka töö eest EKL büroos maksta V. Pikkovile kuue kuu töötasu. 

1.3. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 01.09.-
30.11.2016 (lisa 1). 

1.4. Rahuldada ajavahemikus 03.11.-08.12.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused  (lisa 
2). 

 
2. EKL-NK ettepanek EKL juuniorhändlerite võistluse korraldamise üldeeskirja 

muutmiseks. 

 

Toimus arutelu EKL-NK poolt esitatud täiendusettepanekute üle. 
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Ettepanek: muuta EKL juuniorhänderite võistluste korraldamise üldeeskirja p  7.1., pärast mida 
kõlab see alljärgnevalt:”Eesti Kennelliidu Noortekogu korraldab juuniorhändlerite Eesti 
Meistrivõistlused, kus võisteldakse tiitlile 'Eesti Meister - aastaarv'.”  

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: muuta EKL juuniorhänderite võistluste korraldamise üldeeskirja p  7.2., pärast mida 

kõlab see alljärgnevalt:”Õiguse osaleda Eesti Meistrivõistlustel saavad kalendriaasta jooksul 
EKL ametlikku näituste kalenderplaani kantud rahvusvahelistelt ja kõikide tõugude näitustelt 
vähemalt 15 punkti kogunud juuniorhändlerid. Punkte arvestatakse vanuserühmas saavutatud 
I-IV koha eest alljärgnevalt:I koht – 4 punkti, II koht – 3 punkti, III koht – 2 punkti, IV koht – 
1 punkt”.  

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: muuta EKL juuniorhänderite võistluste korraldamise üldeeskirja p 7.3., pärast mida 

kõlab see alljärgnevalt:”Eesti Meistrivõistlustel osaleja alaline elukoht peab olema Eesti 
Vabariik. Eesti Kennelliidu Noortekogu eestseisus teatab kirjalikult kõigile Eesti 
Meistrivõistlustel osalemisõiguse saanud juuniorhändleritele võistluse toimumise aja ja koha 
hiljemalt 2 nädalat enne Eesti Meistrivõistlusi”.  

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: muuta EKL juuniorhänderite võistluste korraldamise üldeeskirja p 7.4., pärast mida 

kõlab see alljärgnevalt:”Eesti Meistrivõistlustel hindab osalejaid, keda hinnatakse ühes 
vanuserühmas (10-17 aastat), üks kohtunik . Osalejate nimekiri avaldatakse kataloogis ning 
võistlemisjärjekord loositakse“. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: muuta EKL juuniorhänderite võistluste korraldamise üldeeskirja p 7.5., pärast mida 

kõlab see alljärgnevalt:”Osalejaid hinnatakse ühes rühmas. Kõik osalejad esitavad koera 
kordamööda kohtunikule. Koeri vahetatakse loosimise teel ning kõik võistlejad esitavad 
vahetuskoera kordamööda kohtunikule”. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
Ettepanek: muuta EKL juuniorhänderite võistluste korraldamise üldeeskirja p 7.6., pärast mida 

kõlab see alljärgnevalt:”Esimese koha saanud juuniorhändler saab tiitli 'Eesti Meister - 
aastaarv'”. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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Ettepanek: otsus jõustub alates 01.01.2017. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
2.1. Muuta EKL juuniorhändlerite võistluste korraldamise eeskirja, pärast mida kõlavad punktid 

alljärgnevalt:  
2.1.1. p 7.1.:”Eesti Kennelliidu Noortekogu korraldab juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistlused, 

kus võisteldakse tiitlile 'Eesti Meister - aastaarv'.” 
2.1.2. p 7.2.:”Õiguse osaleda Eesti Meistrivõistlustel saavad kalendriaasta jooksul EKL 

ametlikku näituste kalenderplaani kantud rahvusvahelistelt ja kõikide tõugude näitustelt 
vähemalt 15 punkti kogunud juuniorhändlerid. Punkte arvestatakse vanuserühmas saavutatud 
I-IV koha eest alljärgnevalt:I koht – 4 punkti, II koht – 3 punkti, III koht – 2 punkti, IV koht – 
1 punkt”. 

2.1.3. p 7.3.:”Eesti Meistrivõistlustel osaleja alaline elukoht peab olema Eesti Vabariik. Eesti 
Kennelliidu Noortekogu eestseisus teatab kirjalikult kõigile Eesti Meistrivõistlustel 
osalemisõiguse saanud juuniorhändleritele võistluse toimumise aja ja koha hiljemalt 2 nädalat 
enne Eesti Meistrivõistlusi”.  

2.1.4. p 7.4.:”Eesti Meistrivõistlustel hindab osalejaid, keda hinnatakse ühes vanuserühmas (10-
17 aastat), üks kohtunik . Osalejate nimekiri avaldatakse kataloogis ning võistlemisjärjekord 
loositakse“. 

2.1.5. p 7.5.:”Osalejaid hinnatakse ühes rühmas. Kõik osalejad esitavad koera kordamööda 
kohtunikule. Koeri vahetatakse loosimise teel ning kõik võistlejad esitavad vahetuskoera 
kordamööda kohtunikule”. 

2.1.6. p 7.6.:”Esimese koha saanud juuniorhändler saab tiitli 'Eesti Meister - aastaarv'”. 
2.2. Otsus jõustub 01.01.2017. 
 

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

 

(i) Baltic Gala Show „Champion of Champions 2017“ Lätis, 21.01.2016. 
 
Toimus arutelu, kes on EKL-i esindajad 21.01.2017 Riias (Läti) toimuval Baltic Gala Show 
„Champion of Champions“ ning millised koerad võiks Eesti poolt võistlema saata. Otsustati teema 
arutelu jätkata pärast 18.12.2016 Tallinnas toimuvat Gala Show’d „Champion of Champions“. 
 
4. EKL esindajate lähetused. 

 

(i) Marko Lepasaare taotlus 04.-05.02.2017 Sotšis (Venemaa) toimuval FCI näituste komisjoni 
koosolekul osalemisega seotud kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Marko Lepasaare taotlus ning kompenseerida 04.-05.02.2017 Sotšis 

(Venemaa) toimuval FCI näitusekomisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja 
majutuskulud kogusummas kuni 745 EUR ning maksta päevarahad (03.-06.02.2017). 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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(ii) EKL esindajad 21.01.2017 Riias (Läti) toimuval Baltic Gala Show „Champion of Champions“. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajatena 21.01.2017 Riias (Läti) toimuvale Baltic Gala Show 

„Champion of Champions“ Jekaterina Kantijevskaja kaaslasega ning Marko Lepasaar 
kaaslasega. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada Marko Lepasaare taotlus ning kompenseerida 04.-05.02.2017 Sotšis (Venemaa) 

toimuval FCI näitusekomisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud 
kogusummas kuni 745 EUR ning maksta päevarahad (03.-06.02.2017). Kompensatsioon 
makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli 
esitamist. 

4.2. Lähetada EKL esindajatena 21.01.2017 Riias (Läti) toimuvale Baltic Gala Show „Champion of 
Champions“ Jekaterina Kantijevskaja kaaslasega ning Marko Lepasaar kaaslasega. 
 

5. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  

 

(i) EKL registreerimistunnistuse blankett. 
 
Toimus arutelu EKL registreerimistunnistuse uue blanketi üle ning vaadati üle 
registreerimistunnistusel kasutatavate lühendite nimekiri. Otsustati teema arutelu jätkata EKL 
juhatuse jaanuarikuisel koosolekul. 
 
(ii) EKL teenuste hinnakirja täiendamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL teenuste hinnakirja kood 1089B „Eestis korraldatavate hurtade 

maastikujooksuvõistluste stardimaks – 0.10 EUR/koer“. Otsus jõustub alates 01.01.2017. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL büroo jõulutoetus. 
 
Toimus arutelu EKL büroo juhataja ettepaneku üle määrata EKL büroole jõulutoetus.  
 
Ettepanek: maksta EKL büroole jõulutoetust EKL büroo juhataja poolt märgitud summas. 
Hääletamine: poolt – 3 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 4  
 
Otsustati jätkata teema arutelu EKL juhatuse jaanuaris 2017 toimuval koosolekul, kui on selgunud 
EKL 2016. aasta lõplik tulem. 
 
Otsustati: 
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5.1. Lisada EKL teenuste hinnakirja kood 1089B „Eestis korraldatavate hurtade 
maastikujooksuvõistluste stardimaks – 0.10 EUR/koer“. Otsus jõustub alates 01.01.2017. 

 
7. EKL kalenderplaani kantavate näituste taotluste menetlemise kord. 

 

Ettepanek: kinnitada EKL kalenderplaani kantavate näituste menetlemise korra täiendused (lisa 1). 
Otsus jõustub alates 01.01.2017. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Kinnitada EKL kalenderplaani kantavate näituste menetlemise korra täiendused (lisa 3).  
7.2. Otsus jõustub alates 01.01.2017. 
 
8. EKL teadus- ja aretusnõukogu materjalid. 

 

(i) Mitte EST-registri koerte terviseuuringute tulemuste kandmine EKL registrisse. 
 
Ettepanek: kanda EKL tõuregistrisse mitte-EST-registri koerte terviseuuringute tulemused vaid 

juhul, kui EST-registris registreeritakse vastava väliskoera pesakond. Otsus jõustub alates 
01.01.2017.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Kanda EKL tõuregistrisse mitte-EST-registri koerte terviseuuringute tulemused vaid juhul, kui 

EST-registris registreeritakse vastava väliskoera pesakond. Otsus jõustub alates 01.01.2017.  
 

9. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

(i) EKL-KKK taotlused EKL katsekohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad katsekohtunike 

hindamispädevused: (i) Aili Kivinurm – veepääste; (ii) Margot Lukas – maa-ala otsing (IPO-
R RH-FL); (iii) Monika Rusing – maa-ala otsing (IPO-R RH-FL). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-VKK taotlus EKL välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Juta Haranen – welsh corgi cardigan (38), welsh corgi pembroke 
(39), chow chow (205), ameerika kokkerspanjel (167), welshi springerspanjel (126); (ii) 
Kaidi Juurik – kääbuspinšer (185), kääbusšnautser, kõik värvused (183), suuršnautser, kõik 
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värvused (181), šnautser, kõik värvused (182); (iii) Linda Jürgens – skye terjer (75), welshi 
springerspanjel (126); (iv) Dina Korna – leonberger (145), austraalia siiditerjer (236); (v) 
Marko Lepasaar – inglise buldog (149), saksa dogi, kõik värvused (235), airedale’i terjer (7), 
austraalia siiditerjer (236), welshi terjer (78); (vi) Siret Lepasaar – inglise springerspanjel 
(125), welshi springerspanjel (126), araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer 
(164), hispaania hurt (285), poola hurt (333), ungari hurt (240); (vii) Astrid Lundava – 
afganistani hurt (228), itaalia väikehurt (200), iiri hundikoer (160), inglise hurt-greyhound 
(158), whippet (162); (viii) Aire-Piret Pärn – šveitsi valge lambakoer (347); (ix) Vera 
Smirnova – landseer (226), newfoundlandi koer (50); (x) Kristin Kerem – FCI IV rühma 
kohtunik; (xi) Kalvo Kriisk – FCI IV rühma kohtunik. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikoraldajate kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada atesteeritud ringikorraldajateks Triin 

Edula, Aleksander-Mark Kappi, Iris Luik, Ade Luts, Helis Manninen, Katrin Parve, Marika 
Proover, Ingrid Rump. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad katsekohtunike hindamispädevused:  

9.1.1. Aili Kivinurm – veepääste;  
9.1.2. Margot Lukas – maa-ala otsing (IPO-R RH-FL);  
9.1.3. Monika Rusing – maa-ala otsing (IPO-R RH-FL). 

9.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 
hindamispädevused:  
9.2.1. Juta Haranen – welsh corgi cardigan (38), welsh corgi pembroke (39), chow chow (205), 

ameerika kokkerspanjel (167), welshi springerspanjel (126);  
9.2.2. Kaidi Juurik – kääbuspinšer (185), kääbusšnautser, kõik värvused (183), suuršnautser, 

kõik värvused (181), šnautser, kõik värvused (182);  
9.2.3. Linda Jürgens – skye terjer (75), welshi springerspanjel (126);  
9.2.4. Dina Korna – leonberger (145), austraalia siiditerjer (236);  
9.2.5. Marko Lepasaar – inglise buldog (149), saksa dogi, kõik värvused (235), airedale’i terjer 

(7), austraalia siiditerjer (236), welshi terjer (78);  
9.2.6. Siret Lepasaar – inglise springerspanjel (125), welshi springerspanjel (126), araabia hurt-

sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt (285), poola hurt (333), ungari 
hurt (240);  

9.2.7. Astrid Lundava – afganistani hurt (228), itaalia väikehurt (200), iiri hundikoer (160), 
inglise hurt-greyhound (158), whippet (162);  

9.2.8. Aire-Piret Pärn – šveitsi valge lambakoer (347);  
9.2.9. Vera Smirnova – landseer (226), newfoundlandi koer (50);  
9.2.10. Kristin Kerem – FCI IV rühma kohtunik;  
9.2.11. Kalvo Kriisk – FCI IV rühma kohtunik. 
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9.3. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada atesteeritud ringikorraldajateks Triin Edula, 
Aleksander-Mark Kappi, Iris Luik, Ade Luts, Helis Manninen, Katrin Parve, Marika Proover, 
Ingrid Rump. 

 
10. EKL vaidlusasjade materjalid. 

 

(i) Made Varuli pöördumine (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: paluda Made Varulil esitada seletuskiri, milline kiibinumber/kiibinumbrid olid koeral 

EST-01372/16 BETTINA EROSSAINTS enne 11.02.2016 ning miks tuli koerale veebruaris 
2016 uus kiip paigaldada. Samuti selle kohta, miks ei ole EKL esindajal ei ole võimalik 
nimetatud koera kiipi kontrollida.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
10.1. Paluda Made Varulil esitada seletuskiri, milline kiibinumber/kiibinumbrid olid koeral EST-

01372/16 BETTINA EROSSAINTS enne 11.02.2016 ning miks tuli koerale veebruaris 2016 uus 
kiip paigaldada. Samuti selle kohta, miks ei ole EKL esindajal ei ole võimalik nimetatud koera 
kiipi kontrollida. 

 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

(i) Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ taotlus näituse toimumiskuupäeva muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kesk-Aasia ja Kaukaasia Lambakoerte TÜ taotlus ning kinnitada kesk-

aasia ja kaukaasia lambakoerte erinäituse uueks kuupäevaks 13.05.2017 (varasema 
27.05.2017 asemel). 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 28.07.2018 

rahvuslik näitus, Jõgeva mk (korraldaja: klubi Happy Dog); (ii) 29.07.2018 rahvuslik näitus, 
Jõgeva mk (korraldaja: klubi Happy Dog). 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
 
Ettepanek: kanda EKL 2020. aasta näituste kalenderplaani 21.-22.09.2019 Tallinnas korraldatav 

rahvusvaheline näitus (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi). Edastada 
kuupäev kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
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   Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: kanda EKL 2019. aasta näituste kalenderplaani 19.-20.09.2020 Tallinnas korraldatav 

rahvusvaheline näitus (korraldaja: Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi). Edastada 
kuupäev kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 1 
 
Ettepanek: kanda EKL 2019. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 02.11.2019 

rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus); (ii) 03.11.2019 
rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). Edastada kuupäevad 
kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kanda EKL 2020. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 07.11.2020 

rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus); (ii) 008.11.2020 
rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). Edastada kuupäevad 
kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani 01.06.2018 Harjumaal toimuv VII, VIII 

ja X rühma näitus (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ). 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 2 
 
Otsustati: 
11.1. Kanda EKL 2018. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 

11.1.1. 01.06.2018 VII, VIII ja X rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Spanjelite TÜ); 
11.1.2. 28.07.2018 rahvuslik näitus, Jõgeva mk (korraldaja: klubi Happy Dog);  
11.1.3. 29.07.2018 rahvuslik näitus, Jõgeva mk (korraldaja: klubi Happy Dog). 

11.2. Kanda EKL 2019. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused ning edastada 
kuupäevad kinnitamiseks FCI-le: 
11.2.1. 21.-22.09.2019 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi); 
11.2.2. 02.11.2019 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus);  
11.2.3. 03.11.2019 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). 
11.3. Kanda EKL 2020. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused ning edastada 

kuupäevad kinnitamiseks FCI-le:  
11.3.1. 19.-20.09.2020 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: Tallinna Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi). 
11.3.2. 07.11.2020 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus);  
11.3.3. 008.11.2020 rahvusvaheline näitus, Tartu (korraldaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus). 
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12. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 

 

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2017. aasta võistluste kalenderplaan 
(lisa 4). Juhtida EKL-KKK tähelepanu sellele, et mõnedele kinnitatavatele võistlustele on 
registreerimine juba alanud. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL 2017. aasta võistluste kalenderplaan (lisa 

4). Juhtida EKL-KKK tähelepanu sellele, et mõnedele kinnitatavatele võistlustele on 
registreerimine juba alanud. 

 
13. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 

 

(i) Pärnu rahvusvahelised näitused. 
 
Ettepanek: määrata Pärnu PKK-le kõigi EKL ees olevate võlgnevuste likvideerimise tähtajaks 

31.12.2016. Juhul, kui võlgnevust ei ole 31.12.2016 seisuga likvideerinud, oodatakse kõiki 
Pärnu PKK juhatuse liikmeid oodatud EKL juhatuse töökoosolekule. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
13.1. Määrata Pärnu PKK-le kõigi EKL ees olevate võlgnevuste likvideerimise tähtajaks 

31.12.2016. Juhul, kui võlgnevust ei ole 31.12.2016 seisuga likvideerinud, oodatakse kõiki 
Pärnu PKK juhatuse liikmeid oodatud EKL juhatuse töökoosolekule. 

 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
 


