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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          18.10.2017 nr 14 (1) 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.40. 
 
Juhatas: Kalvo Kriisk. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Monica Merima, Mairi Siimon, Janne Orro, Piret Rosumovski, Maris Siilmann, Tõnu 

Väli. 
Külalised: Marika Altmäe (Inglise Buldogite Eesti Klubi), Oksana Bitjutskih (Pärnu Piirkondlik 

Koerakasvatajate Klubi), Mariana Hallikas (Prantsuse Buldogite Eesti TÜ), Pilvi 
Jõemägi (Prantsuse Buldogite Eesti TÜ), Linda Jürgens (Pärnu Piirkondlik 
Koerakasvatajate Klubi), Andrei Kabanin, Anne-Ly Kandelin (EKL 
revisjonikomisjon), Ene Kaups (EKL büroo juhataja), Berit Kirs (Alaska Malamuutide 
Liit), Maret Kärdi (EKL volinik), Helle Kärdi-Paabo, Marko Lepasaar (EKL 
näitusetoimkonna esimees), Irja Lipp (Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti 
TÜ), Astrid Lundava (Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi), Anne Naarits, 
Alexandra Daniela Naarits, Iren Naarits, Valdis Podžuks (Pärnu Piirkondlik 
Koertekasvatajate Klubi), Aire-Piret Pärn (Inglise Buldogite ja Kääbusmolosside Eesti 
TÜ), Kaspar Rammo (Aretusklubi Eesti Bernhardiin), Mariann Rammo (Aretusklubi 
Eesti Bernhardiin), Lee Reinula (Inglise Buldogite Eesti Klubi), Natalja Rostovskaja 
(Inglise Buldogite Eesti Klubi), Helen Tonkson-Koit (EKL volinike koosoleku 
juhataja). 

 
PÄEVAKORD: 
1. Prantsuse Buldogide Eesti TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
2. Inglise Buldogite Eesti Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
3. Alaska Malamuutide Liidu pöördumine. 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
5. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
7. Andrei Kabanini pöördumine. 
8. Aretusklubi Eesti Bernhardiin avaldus. 
9. EKL esindajate lähetused. 
10. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
11. Tartu Agility Arenguseltsi taotlus EKL liikmeks astumiseks (jätkuv käsitlus). 
12. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
1. Prantsuse Buldogide Eesti TÜ taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Mariana Hallikas luges ette ühingu motivatsioonikirja.  
 
Toimus aktiivne arutelu, miks on vaja eraldi ühingut juba eksisteeriva Inglise Buldogite ja 
Kääbusmolosside Eesti TÜ kõrvale. M. Hallikas rõhutas, et uus klubi soovib keskenduda eelkõige 
prantsuse buldogitega seotud tervise- ja aretusküsimustele, mis senises klubis kipuvad inglise 
buldogitega seotud teemade varju jääma. 
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Ettepanek: rahuldada Prantsuse Buldogite Eesti TÜ (registrikood 80424441) taotlus EKL liikmeks 
astumiseks. 

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Prantsuse Buldogite Eesti TÜ (registrikood 80424441) taotlus EKL liikmeks 

astumiseks. 
 
2. Inglise Buldogite Eesti Klubi taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
Lee Reinula tutvustas klubi tegevusplaane (koondada inglise buldogite kasvatajaid ja omanikke, 
pöörata senisest veelgi suuremat tähelepanu koerte tervisega seotud teemadele, sh. koormustestide 
korraldamine). 
 
Toimus aktiivne arutelu, miks on vaja luua uus klubi, kui hetkel olemasolev Inglise Buldogite ja 
Kääbusmolosside Eesti TÜ on väidetavalt oma tegevuses peamiselt inglise buldogite kasvatajate 
keskne. Samuti on see klubi juba välja töötanud ning ellu rakendanud koormustestid. 
 
Nenditi, et uus klubi pigem dubleerib juba olemasolevat klubi ja selle eesmärke. Klubilise tegevuse 
arendamiseks ei pea organisatsioon olema EKL liige. 
 
Ettepanek: rahuldada Inglise Buldogite Eesti Klubi (registrikood 80422790) taotlus EKL liikmeks 

astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 2 
  Vastu – 2 
  Erapooletu – 3 
 
Otsustati: 
2.1. Mitte rahuldada Inglise Buldogite Eesti Klubi (registrikood 80422790) taotlust EKL liikmeks 

astumiseks. 
 
3. Alaska Malamuutide Liidu pöördumine. 
 
Nenditi, et uuel EKL juhatusel on keeruline kommenteerida eelmise juhatuse koosseisu poolt tehtud 
otsuse tagamaid. 
 
Maris Siilmann (oli ka eelmise juhatuse liige) informeeris koosolekul viibijaid, et Alaska 
Malamuutide Liidule (AML) oli juba kinnitatud reedesel päeval toimuv põhjamaiste kelgukoerte 
erinäitus. Laupäevaks taotles AML V rühma näitust ning selle raames alaska malamuutide 
erinäitust. Samaks päevaks olid Eesti Tõukoerte Kelguspordi Klubi taotlenud põhjamaiste 
kelgukoerte erinäituse ning Eesti Hurtade Liit V rühma 6. ja 7. alarühma ning X rühma  (tõud, mis 
osalevad maastikujooksudel) näituse. EKL juhatus otsustas eelistada erinäitusi ning anda näituse 
korraldamise võimalus ühe EKL liikmesorganisatsiooni asemel kolmele EKL 
liikmesorganisatsioonile.  
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4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) 07.07.2018 ja 08.07.2018 Pärnus toimuvad rahvusvahelised näitused. 
 
Kalvo Kriisk andis EKL juhatuse uutele liikmetele lühiülevaate EKL ja Pärnu PKK vahelisest 
vaidlusest. Pärnu PKK keeldus 2016. aastal EKL egiidi all korraldatud rahvusvaheliste näituste eest 
tasuma EKL teenuste hinnakirjas ettenähtud mahus SERT-i tasu. Pärast seda, kui EKL keeldus 
lubamast Pärnu PKK-l korraldada 2017. aastal EKL egiidi all rahvusvahelisi näitusi, kaebas Pärnu 
PKK EKL juhatuse otsuse kohtusse. 
 
EKL juhatuse koosolekul osalenud Pärnu PKK juhatuse uus esimees Valdis Podžuks informeeris 
EKL juhatust, et Pärnu PKK soovib lõpetada kohtuvaidlused EKL-iga, tasuda oma võlad EKL ees 
ning tulevikus teha konstruktiivset koostööd. Omalt poolt loodab Pärnu PKK, et nende klubil 
võimaldatakse korraldada siiski ka edaspidi Pärnus rahvusvahelisi näitusi. 
 
Ettepanek: Pärnu PKK peab hiljemalt 28.10.2017 korrigeerima Äriregistrisse kantud Pärnu PKK 

juhatuse liikmete nimekirja, tasuma EKL-ile võlgnetavad summad ning esitama kohtule 
taotlused enda poolt EKL vastu algatatud hagide lõpetamiseks. Eelnimetatud nõuete 
täitmise korral langetab EKL juhatus otsuse 07.07.2018 ja 08.07.2018 Pärnus toimuvate 
rahvusvaheliste näituste korraldaja osas hiljemalt 01.11.2017. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Gala Show „Champion of Champions“ / „Aasta Koer 2017“ autasustamisüritus 15.12.2017. 
 
Toimus arutelu Gala Show „Champion of Champions“ ning „Aasta Koer 2017“ nominentide 
autasustamisüritusele kutsutavate isikute üle. Nenditi, et ürituse korraldamiseks kasutatav ruum 
mahutab maksimaalselt 180 inimest ning senist praktikat, kus kõik kutsed kehtivad kahele, ei ole 
seetõttu enam võimalik rakendada. 
 
Ettepanek: saata tasuta osalemiseks kutse (kehtib ühele)  Gala Show’l „Champion of Champions“ 

EKL volinikele, EKL juhatuse liikmetele, EKL teenetemärkide kavaleridele, konkursi „Aasta 
Koer 2017“ ning konkursi „Aasta Sportkoer 2017“ nominentidele.  

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) Baltic Gala Show „Champion of Champions“. 
 
Nenditi, et Eestit peaksid Baltic Gala Show’l „Champion of Champions“ esindama koerad, kes on 
läbi aasta näitustel võidukad olnud. 
 
Ettepanek: pakkuda võimalust esindada Eestit üritusel Baltic Gala Show „Champion of Champions 

2018“ konkursil „Aasta näitusekoer 2017“ kohtadele 1-7 tulnud koertele, konkursil „Aasta 
Juuniorkoer 2017“ 1. kohale tulnud koerale, konkursil „Aasta Veterankoer 2017“ 1. kohale 
tulnud koerale ning ühele eesti hagijale. Vajadusel jätkatakse teema käsitlemist jaanuaris 
2018 toimuval EKL juhatuse koosolekul. 

Hääletamine: poolt – 7 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL infoboks Helsingis (Soome) 08.-10.12.2017 toimuvatel rahvusvahelistel näitustel.  
 
Asuti seisukohale, et EKL peab end huvilistele välismaal kindlasti tutvustama ning tulevikus võiks 
kaaluda infoboksi saatmist näiteks ka mõnele Rootsis toimuvale rahvusvahelisele näitusele. 
 
Ettepanek: lähetada EKL infoboks (kolm töötajat) 08.-10.12.2017 Helsingis (Soome) toimuvatele 

rahvusvahelistele näitustele. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning tasuda päevarahad 
07.-10.12.2017. 

Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
4.1. Pärnu PKK peab hiljemalt 28.10.2017 korrigeerima Äriregistrisse kantud Pärnu PKK juhatuse 

liikmete nimekirja, tasuma EKL-ile võlgnetavad summad ning esitama kohtule taotlused enda 
poolt EKL vastu algatatud hagide lõpetamiseks. Eelnimetatud nõuete täitmise korral langetab 
EKL juhatus otsuse 07.07.2018 ja 08.07.2018 Pärnus toimuvate rahvusvaheliste näituste 
korraldaja osas hiljemalt 01.11.2017. 

4.2. Saata tasuta osalemiseks kutse (kehtib ühele)  Gala Show’l „Champion of Champions“ EKL 
volinikele, EKL juhatuse liikmetele, EKL teenetemärkide kavaleridele, konkursi „Aasta Koer 
2017“ ning konkursi „Aasta Sportkoer 2017“ nominentidele. 

4.3. Pakkuda võimalust esindada Eestit üritusel Baltic Gala Show „Champion of Champions 2018“ 
konkursil „Aasta näitusekoer 2017“ kohtadele 1-7 tulnud koertele, konkursil „Aasta Juuniorkoer 
2017“ 1. kohale tulnud koerale, konkursil „Aasta Veterankoer 2017“ 1. kohale tulnud koerale 
ning ühele eesti hagijale. Vajadusel jätkatakse teema käsitlemist jaanuaris 2018 toimuval EKL 
juhatuse koosolekul. 

4.3. Lähetada EKL infoboks (kolm töötajat) 08.-10.12.2017 Helsingis (Soome) toimuvatele 
rahvusvahelistele näitustele. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud ning tasuda päevarahad 07.-
10.12.2017. 

 
5. EKL volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 
 
Helen Tonkson-Koit soovis EKL juhatusele edu ning soovitas EKL juhatusel oma tegevuses järgida 
EKL volinike koosoleku poolt antavaid suuniseid.  
 
6. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) EKL büroo juhataja kt. 
 
EKL büroo juhataja kt-na töötamiseks on nõusoleku andnud EKL raamatupidaja Signe Šadeiko.  
 
Nenditi, et on vaja otsustada, kas võtta tööle uus EKL büroo juhataja või muuta büroo struktuuri. 
Teema käsitlemist jätkatakse EKL juhatuse järgmistel koosolekutel. 
 
Ettepanek: kinnitada ajavahemikuks 24.10.-31.12.2017 EKL büroo juhataja kt-ks Signe Šadeiko.  
Hääletamine: poolt – 7 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: määrata S. Šadeikole lisaülesannete täitmise eest lisatasu 
 30 % ulatuses EKL büroo juhataja põhipalgast 
    Hääletamine: poolt – 4 (sh. P. Rosumovski) 
 50% ulatuses EKL büroo juhataja põhipalgast 
    Hääletamine: poolt – 5   
 
(ii) FCI vabatahtlikud komisjonid. 
 
Ettepanek: saata EKL delegaadid alljärgnevatesse FCI vabatahtlikesse komisjonidesse: FCI 

agilitykomisjon, FCI aretuskomisjon, FCI sõnakuulelikkuskomisjon, FCI päästekoerte 
komisjon, FCI välimikukohtunike komisjon, FCI näitustekomisjon, FCI hurdajooksude 
komisjon, FCI kelgukoerte komisjon, FCI töökoerte komisjon. 

Hääletame:  poolt – 7 
 Vastu – 0 
 Erapooletu - 0    
 
(iii) ajavahemikus 21.09.-17.10.2017 laekunud liikmeks astumise avaldused. 
 
Toimus arutelu, kas ja kuidas kontollib EKL büroo, et EKL liikmeks saada soovijad vastavad EKL 
põhikirjas toodud nõuetele. Nenditi, et EKL liikmete arvestamise kord vajab ülevaatamist ning 
vajadusel korrigeerimist. EKL juhatus koostab ning esitab EKL volinikele kinnitamiseks EKL 
põhikirja p-s 2.5. viidatud reglemendi. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 21.09.-17.10.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine:  poolt – 5 (sh. M. Merima) 
  Vastu – 1 (T. Väli, kuna ei ole kindel, kas nimekiri on korrektne) 
  Erapooletu – 1 (P. Rosumovski, kuna ei ole kindel, kas liikmeks astujad vastavad 

EKL põhikirjas toodud nõuetele). 
 
(iv) ajavahemikus 11.09.-08.10.2017 lõppenud liikmelisusega isikute EKL-ist välja arvamine. 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 

11.09.-08.10.2017 (lisa 2).  
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 1  
   Erapooletu – 1  
 
(v) EKL juhatuse kodukord. 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse kodukorra täiendamise ja muutmise üle. K. Kriisk edastab EKL 
juhatuse poolt 2014. aastal kinnitatud kodukorra EKL juhatuse liikmetele. Teema käsitlemist 
jätkatakse EKL juhatuse järgmistel koosolekutel. 
 
Otsustati: 
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6.1. Kinnitada ajavahemikuks 24.10.-31.12.2017 EKL büroo juhataja kt-ks Signe Šadeiko. Määrata 
S. Šadeikole lisaülesannete täitmise eest lisatasu 50% EKL büroo juhataja põhipalgast. 

6.2. Saata EKL delegaadid alljärgnevatesse FCI vabatahtlikesse komisjonidesse: FCI 
agilitykomisjon, FCI aretuskomisjon, FCI sõnakuulelikkuskomisjon, FCI päästekoerte komisjon, 
FCI välimikukohtunike komisjon, FCI näitustekomisjon, FCI hurdajooksude komisjon, FCI 
kelgukoerte komisjon, FCI töökoerte komisjon. 

6.3. Rahuldada ajavahemikus 21.09.-17.10.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
1). 

6.4. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle liikmelisus on lõppenud ajavahemikus 11.09.-
08.10.2017 (lisa 2).  

 
7. Andrei Kabanini pöördumine. 
 
Nenditi, et tõuvariatsioonide ristamisest EKL büroo ja tõuorganisatsiooni eelnev teavitamine on 
puhtalt formaalsus ning ei oma mingit sisulist tähtsust. Toimus arutelu, kas eelneva teavitamise 
kohustuse võiks tühistada ka mõnel muul juhul (nt. duubelpaaritus). J. Orro ja P. Rosumovski 
valmistavad ette EKL tõuraamatumääruse vastavate punktide muudatused ning need esitatakse 
kinnitamiseks EKL volinike 28.11.2017 koosolekule. 
 
Ettepanek: registreerida kennelis ANDRANADA 17.08.2017 sündinud bernhardiini pesakond (isa: 

EST-03982/14, ema: EST-02776/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Mitte 
kanda kasvataja isikukaardile märget EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada 
kasvatajat läbima hiljemalt 31.12.2018 EKL kasvatajakoolituse.  

 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Registreerida kennelis ANDRANADA 17.08.2017 sündinud bernhardiini pesakond (isa: EST-

03982/14, ema: EST-02776/14) lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Mitte kanda 
kasvataja isikukaardile märget EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. Kohustada kasvatajat 
läbima hiljemalt 31.12.2018 EKL kasvatajakoolituse.  

  
8. Aretusklubi Eesti Bernhardiin avaldus. 
 
Toimus arutelu Aretusklubi Eesti Bernhardiin avalduse üle. Asuti seisukohale, et EKL 
tõuraamatusse kantud koerte põlvnemine peaks olema alati üheselt tuvastatav ning juhul, kui tekib 
kahtlus, tuleks vastavad koerad DNA-põlvnemisuuringu testi tulemuste selgumiseni EKL 
tõuraamatust kõrvaldada. 
 
Ettepanek: rahuldada Aretusklubi Eesti Bernhardiin taotlus ning kustutada lähtuvalt EKL 

tõuraamatumääruse p-st 11.3. EKL tõuraamatust bernhardiinid EST-04192/MA13, EST-
04191/MA13, EST-04193/MA13 ning nende järglased. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
  Ei osalenud – 2 
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Otsustati kutsuda eelnimetatud koerte kasvataja EKL juhatuse järgmisele koosolekule ning lisada 
kutsele märge, et kohale mitteilmumise korral võib EKL juhatus teha kasvatajat puudutava otsuse 
tagaselja. 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada Aretusklubi Eesti Bernhardiin taotlus ning kustutada lähtuvalt EKL 

tõuraamatumääruse p-st 11.3. EKL tõuraamatust bernhardiinid EST-04192/MA13, EST-
04191/MA13, EST-04193/MA13 ning nende järglased. 

 
9. EKL esindajate lähetused. 
 
(i) EKL esindaja 06.-07.11.2017 Lepizigis (Saksamaa) toimuval FCI üldkoosolekul. 
 
Ettepanek: lähetada EKL esindajana 06.-07.11.2017 Lepzigis (Saksamaa) toimuvale FCI 

üldkoosolekule Helen Tonkson-Koit. Lisaks EKL juhatuse otsusega nr 6.2., 20.07.2017 
kompenseeritavatele kuludele maksta päevarahad (05.-07.11.2017). 

 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu 0 
 
Otsustati: 
9.1. Lähetada EKL esindajana 06.-07.11.2017 Lepzigis (Saksamaa) toimuvale FCI üldkoosolekule 

Helen Tonkson-Koit. Lisaks EKL juhatuse otsusega nr 6.2., 20.07.2017 kompenseeritavatele 
kuludele maksta päevarahad (05.-07.11.2017). 

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

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

hindamispädevused: (i) Aire-Piret Pärn – bordercollie (297); (ii) Linda Jürgens – dalmaatsia 
koer (153), puudel (172), III rühma kohtunik; (iii) Dina Korna – skye terjer(75), puudel 
(172), chow chow (205); (iv) Juta Haranen – skye terjer (75), welshi terjer (78); (v) Anne 
Klaas – puudel (172); (vi) Reet Lint – iiri punane setter (120), itaalia väikehurt (200), inglise 
hurt – greyhound (158); (vii) Lilian Pajulaid – hispaania mastif (91), inglise mastif (264), 
horvaatia karjakoer tomjak (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 miguieli fila (340), shar pei (309), tosa (260), suur šveitsi alpi 
karjakoer (58). 

Hääletamine: poolt – 7 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajaks Kristi Murel. 
10.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
10.2.1. Aire-Piret Pärn – bordercollie (297);  
10.2.2. Linda Jürgens – dalmaatsia koer (153), puudel (172), III rühma kohtunik;  
10.2.3. Dina Korna – skye terjer(75), puudel (172), chow chow (205);  
10.2.4. Juta Haranen – skye terjer (75), welshi terjer (78);  
10.2.5. Anne Klaas – puudel (172);  
10.2.6. Reet Lint – iiri punane setter (120), itaalia väikehurt (200), inglise hurt – greyhound 

(158);  
10.2.7. Lilian Pajulaid – hispaania mastif (91), inglise mastif (264), horvaatia karjakoer tomjak 

(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 
miguieli fila (340), shar pei (309), tosa (260), suur šveitsi alpi karjakoer (58). 

 
11. Tartu Agility Arenguseltsi taotlus EKL liikmeks astumiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Agility Areguseltsi (reg-kood 80354002) taotlus EKL liikmeks 

astumiseks. 
 
Hääletamine: poolt – 7 
   Vastu – 0 
   Erapooletu 0 
 
Otsustati: 
11.1. Rahuldada Tartu Agility Areguseltsi (reg-kood 80354002) taotlus EKL liikmeks astumiseks. 
 
12. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
(i) Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi taotlus näitusekuupäeva muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi taotlus ning kinnitada nende 

poolt korraldatava rahvusvahelise näituse toimumiskuupäevaks 22.09.2019 (varasema 21.-
22.09.2019 asemel). Edastada otsus kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: rahuldada Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi taotlus ning kanda EKL 

näituste kalenderplaani 21.09.2019 Tallinnas toimuv kõikide tõugude näitus. 
Hääletamine: poolt – 7 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
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Otsustati: 
12.1. Rahuldada Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi taotlus ning kinnitada nende poolt 

korraldatava rahvusvahelise näituse toimumiskuupäevaks 22.09.2019 (varasema 21.-22.09.2019 
asemel). Edastada otsus kinnitamiseks FCI-le. 

12.2. Rahuldada Tallinna Piirkondliku Koerakasvatajate Klubi taotlus ning kanda EKL näituste 
kalenderplaani 21.09.2019 Tallinnas toimuv kõikide tõugude näitus. 

 
EKL juhatuse järgmised korralised koosolekud toimuvad 15.11.2017 ning 12.12.2017. EKL 
juhatuse erakorraline koosolek toimub 31.10.2017. 
 
 
Kalvo Kriisk        Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 


