
EKL juhatuse protokoll nr 16, 15.11.2017 

1 
 

EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 
Tallinn         15.11.2017 nr 16 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.30. 
 
Juhataja: Kalvo Kriisk. 
Protokollija: Elo Lindi. 
Osalesid: Monica Merima, Janne Orro, Piret Rosumovski, Maris Siilmann, Mairi Siimon. 
Puudus: Tõnu Väli. 
Külalised: Aleksander Andre (EKL-KKK), Aili Kivinurm (EKL-KKK), Marko Lepasaar 

(EKL näitusetoimkonna esimees), Iris Luik (EKL-NK) Aire-Piret Pärn, Külli 
Ragel (EKL-NK), Signe Šadeiko (EKL büroo juhataja kt), Kadi-Liis Säre 
(EKL-NK).  

  
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 15.11.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. EKL-NK taotlus EKL-NK üldkoosoleku kokkukutsumiseks. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

3.1. EKL 2018. aasta eelarve (projekt). 
3.2. EKL teenuste hinnakirja muutmine. 
3.3. EKL juhatuse kodukord. 
3.4. EKL büroo juhataja konkurss. 

4. EKL esindajate lähetused. 
4.1. EKL-KKK taotlus FCI AG kohtunike seminaril osalemise kulude 

kompenseerimiseks. 
4.2. Inga Siili taotlus FCI välimikukohtunike komisjoni koosolekul osalemise kulude 

kompenseerimiseks. 
4.3. Marko Lepasaare taotlus FCI näitusekomisjoni koosolekul osalemise kulude 

kompenseerimiseks. 
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

5.1. EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajate nimekirja kinnitamiseks. 
5.2. EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 

6. Silja Karjahärmi avaldus. 
7. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 

7.1. Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus tõukatsete korraldamiseks. 
8. Pärnu PKK ettepanek kompromisslahenduseks. 
9. Ajavahemikus 18.10.-14.11.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
10. Ajavahemikus 09.10.-05.11.2017 lõppenud liikmelisusega isikute EKL liikmeskonnast 

välja arvamine. 
11. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus (jätkuv käsitlus). 

 
A. EKL juhatuse 15.11.2017 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Toimus aktiivne arutelu EKL juhatuse koosoleku päevakorra täiendamise üle ning arutati, kas 
EKL peaks ise kontrollima EKL liikmeks astujate tausta või peaks inimene ise oma 
sobilikkust kinnitama. Otsustati täiendada ning korrigeerida EKL liikmeks astumise avaldust. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 15.11.2017 koosoleku päevakorda punkt „Eesti Ameerika 

Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus (jätkuv käsitlus)”. 
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Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 15.11.2017 päevakorda alapunktidena EKL 

näitusetoimkonna esimehe poolt 13.11.2017 EKL juhatusele edastatud teemad: punkt 2 
– Pärnu 2018. aasta rahvusvaheliste näituste toimkonna esimehe leping, eri- ja 
rühmanäituste korraldamine EKL näitustega samal platsil ning p 4 – FCI 
näitusekomisjoni koosolekul osalemine). 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 (P. Rosumovski)  
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 15.11.2017 koosoleku päevakorda alljärgnevad punktid: (i) 

Pärnu PKK ettepanek kompromisslahenduseks; (ii) ajavahemikus 18.10.-14.11.2017 
laekunud EKL liikmeks astumise avaldused; (iii) ajavahemikus 09.10.-05.11.2017 
lõppenud liikmelisusega isikute EKL liikmeskonnast välja arvamine. Kinnitada EKL 
juhatuse 15.11.2017 koosoleku päevakord koos kõigi täiendustega. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 15.11.2017 koosoleku päevakorda alljärgnevad (ala)punktid: (i) Eesti 

Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus (jätkuv käsitlus); (ii) Pärnu 2018. aasta 
rahvusvaheliste näituste toimkonna esimehe leping; (iii) eri- ja rühmanäituste korraldamine 
EKL näitustega samal platsil; (iv) FCI näitusekomisjoni koosolekul osalemine; (v) Pärnu 
PKK ettepanek kompromisslahenduseks; (vi) ajavahemikus 18.10.-14.11.2017 laekunud 
EKL liikmeks astumise avaldused; (vii) ajavahemikus 09.10.-05.11.2017 lõppenud 
liikmelisusega isikute EKL liikmeskonnast välja arvamine.  

B. Kinnitada EKL juhatuse 15.11.2017 koosoleku päevakord koos kõigi täiendustega. 
 
1. EKL-NK taotlus EKL-NK üldkoosoleku kokkukutsumiseks. 
 
1.1. EKL-NK taotlus EKL-NK üldkoosoleku kokkukutsumiseks. 
 
Toimus arutelu koosoleku toimumiskoha üle (EKL saalis toimub 14.12.2017 EKL-VK 
üldkoosolek). EKL-NK esindajad avaldasid arvamust, et koosolek võiks toimuda Nõmme 
Loodusmajas. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-NK taotlus ning kutsuda lähtuvalt EKL põhikirja p-st 4.3.2.11 

kokku EKL noortekogu üldkoosolek. Koosolek toimub 14.12.2017 Tallinnas. 
Päevakord: 1. EKL noortekogu põhimääruse kinnitamine; 2. EKL noortekogu 
eestseisuse valimised. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0  
 
1.2. Eesti Juuniorhändlerite 2017. aasta MV. 
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Kadi-Liis Säre andis lühiülevaate 13.01.2018 Tartus toimuva Eesti Juuniorhändlerite 2017. 
aasta MV ettevalmistustest ning kinnitas, et eelkokkulepped on sõlmitud ja korraldamine ning 
kulud on kontrolli all. 
 
EKL juhatus võttis info teadmiseks. 
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada EKL-NK taotlus ning kutsuda lähtuvalt EKL põhikirja p-st 4.3.2.11 kokku 

EKL noortekogu üldkoosolek. Koosolek toimub 14.12.2017 Tallinnas. Päevakord: 1. EKL 
noortekogu põhimääruse kinnitamine; 2. EKL noortekogu eestseisuse valimised. 

 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
2.1. Jõulushow 16.12.2017, Gala Show „Champion of Champions“/„Aasta Koer 2017“ 
nominentide autasustamine 17.12.2017. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate Jõulushow ning Gala Show/“Aasta Koer 2017“ ürituste 
ettevalmistustest. 
 
Toimus arutelu „Aasta Koera“ näitusekategooriate arvestusaja üle. Siiani on Eestis selleks 
olnud kalendriaasta, ning nominente autasustatakse detsembris toimuva Gala Show raames. 
Samas kestab näiteks Soomes arvestus oktoobrist-oktoobrini ning „Aasta Koera“ nominente 
autasustatakse detsembri alguses toimuval FINW näitusel. Kuna Eestis on autasustamisüritus 
samuti detsembri alguses võiks kaaluda Soome arvestussüsteemi üle võtmist. 
 
2.2. Rahvusvahelised näitused Pärnus juulis 2017. 
 
Pärnus 07.07.2018 ja 08.07.2018 toimuvate rahvusvaheliste näituste toimkonna esimehega on 
vaja sõlmida leping. Leping valmistatakse ette ning edastatakse EKL juhatuse liikmetele 
tutvumiseks. 
 
2.3. EKL poolt korraldatavate välinäitustega samal platsil rühma- ja erinäituste korraldamine. 
 
Marko Lepasaar informeeris EKL juhatust, et 2018. aastal toimuvad EKL poolt Harjumaal 
korraldatavad rahvusvahelised näitused Luigel. Sealne näituseplats on piisavalt suur, et 
võimaldaks soovi korral rahvusvahelise näitusega samal territooriumil korraldada ka rühma- 
ja erinäitusi. 
 
Ettepanek: lubada 2018. aastal korraldada EKL välinäitustega samal platsil rühma- ja 

erinäitusi. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
2.4. EKL näitusetoimkonna esimees. 
 
Leping EKL näitusetoimkonna esimehega lõpeb 31.12.2018. Samas on vaja hakata juba 
sõlmima eelkokkuleppeid alates 2019. aastast toimuvate näituste kohtunikega. Eelnevast 
tulenevalt tuleks välja kuulutada EKL näitusetoimkonna esimehe konkurss. 
 
Otsustati: 
2.1. Lubada 2018. aastal korraldada EKL välinäitustega samal platsil rühma- ja erinäitusi. 
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3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
3.1. EKL 2018. aasta eelarve (projekt). 
 
Eelarve projekt on koostatud ning selle käsitlemist jätkatakse 22.11.2017 toimuval eelarve 
töörühma koosolekul. 
 
3.2. EKL teenuste hinnakirja muutmine. 
 
Toimus arutelu EKL teenuste hinnakirja muutmise üle. Hinnad on püsinud aastaid 
muutumatuna ning hetkel kehtiv hind ei kata enam teenuse osutamisega seotud kulusid. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL teenuste hinnakirja koodide 1027A, 1080A ja 1084 uueks hinnaks 

40 EUR, soodushind EKL liikmele 20 EUR. Otsus jõustub alates 01.01.2018. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada EKL teenuse hinnakirja koodide 1027B ja 1080B uueks hinnaks 30 

EUR, soodushind EKL liikmele 15 EUR. Otsus jõustub alates 01.01.2018. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada EKL teenuste hinnakirja koodi 1033 uueks hinnaks 42 EUR, soodushind 

EKL liikmele 21 EUR. Otsus jõustub alates 01.01.2018. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: muuta EKL teenuste hinnakirja koodi 1053A, pärast mida on see alljärgnev: (i) 

1053A1 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis 
registreeritud koera eest (kehtib rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi 
koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) – 3 EUR; (ii) 1053A2 EKL 
liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera 
eest (kehtib kõikide tõugude näituste ning rohkem kui 2 rühma hõlmavate rühmanäituste 
puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) – 2 
EUR; (iii) 1053A3 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga 
näitusekataloogis registreeritud koera eest (erinäitused) – 1 EUR. Otsus jõustub alates 
01.07.2018. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 0 
 
3.3. EKL juhatuse kodukord. 
 
Toimus arutelu EKL juhatuse kodukorra projekti üle (asendada läbivalt termin „EKL 
sekretär“ terminiga „EKL infojuht“; juhul, kui EKL infojuht koosolekut protokollida ei saa, 
määrab protokollija EKL büroo juhataja või EKL juhatuse esimees). 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse kodukord (lisa 1).  
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Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 1 
 
3.4. EKL büroo juhataja konkurss. 
 
Ettepanek: kuulutada välja konkurss EKL büroole juhataja leidmiseks (tähtaeg 15.12.2017, 

koordinaator Kalvo Kriisk). 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Muuta EKL teenuste hinnakirja ning: 

3.1.1. kinnitada EKL teenuste hinnakirja koodide 1027A, 1080A ja 1084 uueks hinnaks 40 
EUR, soodushind EKL liikmele 20 EUR. Otsus jõustub alates 01.01.2018. 

3.1.2. Kinnitada EKL teenuse hinnakirja koodide 1027B ja 1080B uueks hinnaks 30 EUR, 
soodushind EKL liikmele 15 EUR. Otsus jõustub alates 01.01.2018. 

3.1.3. Muuta EKL teenuste hinnakirja koodi 1053A, pärast mida on see alljärgnev: (i) 
1053A1 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis 
registreeritud koera eest (kehtib rahvusvaheliste näituste puhul eeldusel, et kataloogi 
koostamisel on kasutatud EKL kataloogiprogrammi) – 3 EUR; (ii) 1053A2 EKL 
liikmesorganisatsiooni näituse SERTi tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera 
eest (kehtib kõikide tõugude näituste ning rohkem kui 2 rühma hõlmavate 
rühmanäituste puhul eeldusel, et kataloogi koostamisel on kasutatud EKL 
kataloogiprogrammi) – 2 EUR; (iii) 1053A3 EKL liikmesorganisatsiooni näituse SERTi 
tasu iga näitusekataloogis registreeritud koera eest (erinäitused) – 1 EUR. Otsus jõustub 
alates 01.07.2018 

3.2. Kinnitada EKL juhatuse kodukord (lisa 1). 
3.3. Kuulutada välja konkurss EKL büroole juhataja leidmiseks (tähtaeg 15.12.2017, 

koordinaator Kalvo Kriisk). 
 

4. EKL esindajate lähetused. 
 
4.1. EKL-KKK taotlus FCI AG kohtunike seminaril osalemise kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Svetlana Zolotnikovale ja Anne 

Tammiksalule 18.-19.11.2017 Hemeris (Saksamaa) toimuval FCI agilitykohtunike 
koolitusel osalemisega seotud osalustasud, reisi- ning majutuskulud kogusummas kuni 1 
950 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist.  

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 0 
 
4.2. Inga Siili taotlus FCI välimikukohtunike komisjoni koosolekul osalemise kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kompenseerida Inga Siilile 24.-25.02.2018 Quarteiras 

(Portugalis) toimuval FCI välimikukohtunike komisjoni koosolekul osalemisega seotud 
reisi- ja osalustasud, majutus ning päevarahad kogusummas kuni 1 000 EUR (EKL-
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VKK eelarverealt). Kulud kompenseeritakse originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 0 
 
4.3. Marko Lepasaare taotlus FCI näitusekomisjoni koosolekul osalemise kulude 
kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlus ning kompenseerida Marko Lepasaarele 24.-25.02.2018 

Quarteiras (Portugalis) toimuval FCI näitusekomisjoni koosolekul osalemisega seotud 
reisi- ja osalustasud, majutus ning päevarahad kogusummas kuni 1 000 EUR. Kulud 
kompenseeritakse originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" 
avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Svetlana Zolotnikovale ja Anne 

Tammiksalule 18.-19.11.2017 Hemeris (Saksamaa) toimuval FCI agilitykohtunike 
koolitusel osalemisega seotud osalustasud, reisi- ning majutuskulud kogusummas kuni 1 
950 EUR. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast 
ajakirjas "Koer" avaldatava artikli esitamist. 

4.2. Rahuldada taotlus ning kompenseerida Inga Siilile 24.-25.02.2018 Quarteiras (Portugalis) 
toimuval FCI välimikukohtunike komisjoni koosolekul osalemisega seotud reisi- ja 
osalustasud, majutus ning päevarahad kogusummas kuni 1 000 EUR (EKL-VKK 
eelarverealt). Kulud kompenseeritakse originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
"Koer" avaldatava artikli esitamist. 

4.3. Rahuldada taotlus ning kompenseerida Marko Lepasaarele 24.-25.02.2018 Quarteiras 
(Portugalis) toimuval FCI näitusekomisjoni koosolekul osalemisega seotud reisi- ja 
osalustasud, majutus ning päevarahad kogusummas kuni 1 000 EUR. Kulud 
kompenseeritakse originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas "Koer" avaldatava 
artikli esitamist. 

 
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
5.1. EKL-RKK taotlus atesteeritud ringikorraldajate nimekirja kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks 

Daisy Pae ja Rebecca Karo. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0  
   Erapooletu – 0  
 
5.2. EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Siret Lepasaar – must terjer (327), chow chow (205), siberi 
husky (270), iiri hundikoer (160), alaska malamuut (243); (ii) Dina Korna – alaska 
malamuut (243), vene toy (352), whippet (162), FCI III rühm; (iii) Linda Jürgens – 
rodeesia ridgeback (146); (iv) Lilian Pajulaid – papillon (77), bostoni terjer (140); (v) 
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Kristiine Uspenski – samojeedi koer (212), kanda Kristiine Uspenski EKL 
välimikukohtunike nimekirja; (vi) Marko Lepasaar – käharakarvaline  bichon (215), 
pekingi koer (2017), kesk-aasia lambakoer (335), kaukaasia lambakoer (328), 
bullmastif (157), austraalia lambakoer (342), belgia lambakoer (15), bordercollie 
(297); (vii) Maire Tõnurist - hispaania mastif (91), tornjak (190), inglise mastif (264), 
jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), 
mallorca dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro do alentejo (96), 
sao migueli fila (240), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi 
alpi karjakoer (58), lääne-göta spits (14), rootsi lapikoer (135), soome lapikoer (189), 
norra õuekoer (237), lapi porokoer (284), islandi lambakoer (289), eurasier (291), tai 
bankaew koer (358), kaana koer (273), austria pinšer (64), ahvpinšer (196), smoushond 
(308), taani-rootsi õuekoer (359); (viii) Juta Haranen – FCI III rühm; (ix) Reet Lint – 
FCI X rühm. 

 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada EKL-RKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud ringikorraldajateks Daisy 

Pae ja Rebecca Karo. 
5.2. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
5.2.1. Siret Lepasaar – must terjer (327), chow chow (205), siberi husky (270), iiri 

hundikoer (160), alaska malamuut (243);  
5.2.2. Dina Korna – alaska malamuut (243), vene toy (352), whippet (162), FCI III rühm;  
5.2.3. Linda Jürgens – rodeesia ridgeback (146);  
5.2.4. Lilian Pajulaid – papillon (77), bostoni terjer (140);  
5.2.5. Kristiine Uspenski – samojeedi koer (212), kanda Kristiine Uspenski EKL 

välimikukohtunike nimekirja;  
5.2.6. Marko Lepasaar – käharakarvaline  bichon (215), pekingi koer (2017), kesk-aasia 

lambakoer (335), kaukaasia lambakoer (328), bullmastif (157), austraalia lambakoer 
(342), belgia lambakoer (15), bordercollie (297);  

5.2.7. Maire Tõnurist - hispaania mastif (91), tornjak (190), inglise mastif (264), 
jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), 
mallorca dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro do alentejo (96), 
sao migueli fila (240), shar pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi 
alpi karjakoer (58), lääne-göta spits (14), rootsi lapikoer (135), soome lapikoer (189), 
norra õuekoer (237), lapi porokoer (284), islandi lambakoer (289), eurasier (291), tai 
bankaew koer (358), kaana koer (273), austria pinšer (64), ahvpinšer (196), smoushond 
(308), taani-rootsi õuekoer (359);  

5.2.8. Juta Haranen – FCI III rühm;  
5.2.9. Reet Lint – FCI X rühm. 
 

6. Silja Karjahärmi avaldus. 
 
Toimus arutelu avalduse üle. Nenditi, et tegemist on tähelepanematuse, mitte pahatahtliku 
eksimusega. 
 
Ettepanek: rahuldada Silja Karjahärmi avaldus ning registreerida kennelis TREGAI 

25.08.2017 sündinud saksa väikese spitsi pesakonna(isa: RKF2876978, ema: EST-
03171/15)lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kasvataja isikukaardile 
kantakse märge EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
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   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada Silja Karjahärmi avaldus ning registreerida kennelis TREGAI 25.08.2017 

sündinud saksa väikese spitsi pesakonna(isa: RKF2876978, ema: EST-03171/15)lähtuvalt 
EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kasvataja isikukaardile kantakse märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
7. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
7.1. Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus tõukatsete korraldamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning alljärgnevad katsete 

kuupäevad: (i) 26.05.2018 retriiverite tõukatse saagiga/dummyga, Jõgeva mk; (ii) 
27.05.2018 retriiverite tasemekatse, Jõgeva mk. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ taotlus ning alljärgnevad katsete kuupäevad: (i) 

26.05.2018 retriiverite tõukatse saagiga/dummyga, Jõgeva mk; (ii) 27.05.2018 retriiverite 
tasemekatse, Jõgeva mk. 

 
8. Pärnu PKK ettepanek kompromisslahenduseks. 
 
Toimus arutelu Pärnu PKK kompromissiettepanekute üle. Otsustati võtta Linda Jürgensi kiri 
teadmiseks. 
 
9. Ajavahemikus 18.10.-14.11.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 18.10.-14.11.2017 laekunud EKL liikmeks astumise 

avaldused (lisa 2). 
 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 (P. Rosumovski) 
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada ajavahemikus 18.10.-14.11.2017 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 2). 
 
10. Ajavahemikus 09.10.-05.11.2017 lõppenud liikmelisusega isikute EKL 
liikmeskonnast välja arvamine. 
 
Ettepanek: arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle EKL liikmelisus on lõppenud 

ajavahemikus 09.10.-05.11.2017 (lisa 3). 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
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Otsustati: 
10.1. Arvata EKL liikmeskonnast välja isikud, kelle EKL liikmelisus on lõppenud 

ajavahemikus 09.10.-05.11.2017 (lisa 3). 
 
11. Eesti Ameerika Staffordshire’i Terjerite TÜ taotlus (jätkuv käsitlus). 
 
Päevakorrapunkti käsitlemine kuulutati kinniseks. 
 
Kalvo Kriisk       Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
 


