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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
Tallinn          11.02.2016 nr 2 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00. 
 
Juhatas: Maris Siilmann. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina Varik-

Kilm. 
Külalised: Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent).  
 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 11.02.2016 koosoleku päevakorra kinnitamine. 
1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3. Koerteklubi Canis taotlus Eesti 2016. aasta IPO MV kulude kompenseerimiseks. 
4. EKL esindajate lähetused. 
5. EKL büroo töö korraldamisest.  
6. EKL tõuraamatumääruse täiendamine. 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 
8. Heleni Mäe ja Marika Rindemaa pöördumine (jätkuv käsitlus). 
9. Relika Lind’i taotlus koera EST-01531/MA15 üleviimiseks tavaregistrisse. 
10. Raplamaa Koerteklubi avaldus EKL liikmeks astumiseks. 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 

A. EKL juhatuse 11.02.2016 koosoleku päevakorra kinnitamine. 

 

Ettepanek: lisada EKL juhatuse 11.02.2016 koosoleku päevakorda punkt „Narva saksa 
lambakoerte klubi „Harandus“ taotlus erinäituse tühistamiseks“. 

Hääletamine: poolt – 4 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2 
 

Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 11.02.2016 koosoleku päevakorda punkt „Narva saksa lambakoerte klubi 

„Harandus“ taotlus erinäituse tühistamiseks“. 
 
1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
 
(i) EKL poolt 2016. aastal korraldatavate näituste (tiitli)auhinnad. 
 
Ettepanek: kinnitada rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2016“ tiitliauhind. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1. Kinnitada rahvusvahelise näituse „Tallinna Võitja 2016“ tiitliauhind. 
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2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL-KKK 31.01.2016 üldkoosolek. 
 
Toimus arutelu 31.01.2016 valitud EKL-KKK eestseisuse edasise tegevuse üle. Nenditi, et vaja on 
tagada EKL eksamite kalenderplaani haldamine. Samuti kaasajastada EKL-KKK liikmete nimekiri 
planeeritavaks EKL-KKK erakorraliseks üldkoosolekuks. Asjaajamise sujuvamaks muutmiseks 
võetakse kasutusele eelmise EKL-KKK eestseisuse poolt tellitud (kui mitte rakendatud) EKL-KKK 
eestseisuse meilinglist kkk@kennelliit.ee .  
 
Toimus arutelu EKL-KKK 31.01.2016 toimunud üldkoosoleku ja selle protokolli üle. Nenditi, et 
protokoll on käsitletud teemade osas EKL-KKK liikmete seas elavat vastukaja tekitanud. Asuti 
seisukohale, et protokollist lähtuvalt valiti neljaliikmeline eestseisus, kuid ei suudetud valida 
eestseisuse esimeest. Üldkoosoleku protokollist ei kajastu, et eelmine eestseisus ja eestseisuse 
esimees tagasi oleks kutsutud, nagu protseduuriliselt korrektne oleks olnud. Kõigest eelnevast 
tulenevalt otsustas EKL juhatus kutsuda kokku EKL-KKK erakorralise koosoleku. Kuna 
kaasjastamist vajab nii EKL-KKK põhimäärus kui teised allüksuse tegevust reglementeerivad 
normdokumendid, tuleks üldkoosolekul luua ka nende kaasajastamise töörühm. 

Ettepanek: lähtuvalt EKL põhikirja p-st 4.3.2.11. kutsuda EKL-KKK erakorraline üldkoosolek 
kokku 27.02.2016 algusega kell 16.00 EKL saalis (Tuisu 2A, Tallinn). Päevakord: 1. EKL-
KKK eestseisuse tagasikutsumine; 2. EKL-KKK uue eestseisuse ja eestseisuse esimehe 
valimine; 3. EKL-KKK tegevust reglementeerivate normdokumentide kaasajastamise 
töörühma loomine. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Leping San Marino Kennel Klubiga sõlmitud. 
 
Ühe SERT-i leping San Marino Kennel Klubiga on lõpuks mõlemapoolselt allkirjastatud. 
Tingimused on analoogsed Balti lepingu ja Eesti ja Rumeenia vahele sõlmitud lepinguga.  
 
(iii) ajavahemikus 14.01.-11.02.2016 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused. 
 
Ettepanek: kinnitada ajavahemikus 14.01.-11.02.2016 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused 

(lisa 1). Jätkata EKL liikmeks astumise taotluste arutelu EKL juhatuse 10.03.2016 toimuval 
koosolekul. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Lähtuvalt EKL põhikirja p-st 4.3.2.11. kutsuda EKL-KKK erakorraline üldkoosolek kokku 

27.02.2016 algusega kell 16.00 EKL saalis (Tuisu 2A, Tallinn). 
2.2. Kinnitada ajavahemikus 14.01.-11.02.2016 laekunud EKL liikmeks astumise taotlused (lisa 1). 

Jätkata EKL liikmeks astumise taotluste arutelu EKL juhatuse 10.03.2016 toimuval koosolekul. 
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3. Koerteklubi Canis taotlus Eesti 2016. aasta IPO MV kulude kompenseerimiseks. 

 

Koerteklubi Canis on esitanud ürituse detailse eelarve. Kuna täiendavad vahendid eraldataks EKL-
KKK eelarverealt, peab taotluse eelnevalt heaks kiitma EKL-KKK eestseisus. 
 
Ettepanek: edastada Koerteklubi Canis taotlus Eesti 2016. aasta IPO MV korraldamise kulude 

täiendavaks kompenseerimiseks kinnitamiseks EKL-KKK eestseisusele. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Edastada Koerteklubi Canis taotlus Eesti 2016. aasta IPO MV korraldamise kulude täiendavaks 

kompenseerimiseks kinnitamiseks EKL-KKK eestseisusele. 
 

4. EKL esindajate lähetused. 

 
(i) EKL-KKK taotlus 07.-10.04.2016 Mukachevos (Ukraina) toimuva FCI 2016. aasta IPO-FH 
MM-i Eesti meeskonna kapteni ning varuvõistleja kinnitamiseks ja lähetuskulude 
kompenseerimiseks (jätkuv käsitlus). 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI IPO-FH 2016. aasta MM-i Eesti 

meeskonna varuliikmeks Aivo Oblikas koeraga EST-02232/13 ning meeskonna kapteniks Aivo 
Oblikas. Kompenseerida kulud lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 4.3., 07.05.2015 (protokoll 
nr 5). Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 
„Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI IPO-FH 2016. aasta MM-i Eesti meeskonna 

varuliikmeks Aivo Oblikas koeraga EST-02232/13 ning meeskonna kapteniks Aivo Oblikas. 
Kompenseerida kulud lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 4.3., 07.05.2015 (protokoll nr 5). 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

 
5. EKL büroo töö korraldamisest.  

 

(i) DHS lepingud. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse 04.02.2016 hääletus ning volitada Astrid Lundavat sõlmima 

Webware OÜga litsentsi-, hooldus- ja serveri kasutamise lepingud EKL 
dokumendihaldussüsteemi soetamiseks, juurutamiseks ja hoolduseks (otsus jõustub alates 
04.02.2016). 

Hääletamine: poolt – 6 
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  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL registriprogrammi arendamine ja EKL koduleht. 
 
Ene Kaups andis ülevaate EKL registriprogrammi järgnevast kolmest etapist ning nendeks 
planeeritud töödest. III etapi tähtaeg on 30.06.2016 (sh. pesakondade online kaudu registreerimine), 
IV etapi tähtaeg 30.09.2016 ning V etapi tähtaeg 28.09.2017. 
 
EKL esindajad kohtuvad Telia esindajatega 16.02.2016 arutamaks EKL registriprogrammi ning 
EKL kodulehe majutamisega seotud teemasid. 
 
Toimus arutelu EKL praeguse kodulehe üle. Nenditi, et kodulehe platvormi arendanud firma tööga 
ei olda rahul ning arendus ei ole jätkusuutlik. Hiljemalt aasta-paari pärast tuleks koduleht täies 
mahus uuesti ümber teha. Eelnevast tulenevalt on mõttekas võtta kasutusele platvorm Avada, mida 
kasutatakse laialdaselt ning mille arendamine on jätkusuutlik.  
 
(iii) EKL 2015. aasta eelarve täitmine. 
 
Toimus arutelu EKL 2015. aasta eelarve täitmise üle. Teema juurde tullakse tagasi EKL 2015. aasta 
majandusaasta aruande käsitlemisel. 
 
Otsustati: 
5.1. Kinnitada EKL juhatuse 04.02.2016 hääletus ning volitada Astrid Lundavat sõlmima Webware 

OÜga litsentsi-, hooldus- ja serveri kasutamise lepingud EKL dokumendihaldussüsteemi 
soetamiseks, juurutamiseks ja hoolduseks (otsus jõustub alates 04.02.2016). 

 
6. EKL tõuraamatumääruse täiendused. 

 
(i) EKL tõuraamatumääruse p 2.1. muutmine. 
 
Toimus arutelu EKL tõuraamatumäärusega pesakonna registreerimiseks nõutavate dokumentide 
loetelu üle (paarituslepingu kohustuslikkus, isase koera omaniku poolt pesakonna registreerimise 
avalduse allkirjastamise kohustuslikkus, online registrisse nn „vabaväljade“ jätmine jm). Nenditi, et 
juhul, kui EST-registris oleva isase koera omanik allkirjastab pesakonna registreerimise avalduse 
EKL onlines, ei ole pesakonna registreerimiseks isase koera registreerimistunnistuse koopia 
nõudmine põhjendatud. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL tõuraamatumääruse p 2.1. „Pesakonna registreerimiseks esitatavad 

dokumendid“ nimekiri (v.a. paaritusleping). Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Ettepanek: pesakonna registreerimisel paarituslepingu esitamine: 

a) paaritusleping tuleb esitada EKL büroo nõudmisel: poolt – 4 
b) paarituslepingu esitamine on kohustuslik kõigile: poolt – 1  
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erapooletu – 1  
 
(ii) EKL tõuraamatumääruse p 2.2. koera nime puudutav alalõik. 
 
Ettepanek: muuta EKL tõuraamatumääruse p 2.2. koera nime puudutavat alalõiku, pärast mida 

kõlab see alljärgnevalt:”Tõuregistrisse kantav nimi koosneb koera nimest ning (selle 
olemasolul) kasvataja kennelnimest. Esimesena kirjutatakse kennelnimi ja seejärel koera 
nimi. Kasvataja ei või anda oma samatõulistele kasvandikele ühesuguseid nimesid. Kui 
kasvatajal ei ole kennelnime, siis võib koera nimi olla ainult ühesõnaline, pikkusega 
maksimaalselt 15 tähemärki ning ühesugused ees- ja tagaliited ei ole lubatud. Kui kasvatajal 
on kennelnimi, võib koera nimi koos kennelnime ja tühikutega olla maksimaalselt 35 
tähemärki. Nimed kirjutatakse ladina tähestikus ja need võivad sisaldada ülakoma (’) ja 
sidekriipsu (-). Kennelnimi peab olema registreeritud FCI-s. Tõuraamatusse kantud nime ei 
saa muuta, kuid kasvataja võib lisada koera nime ette kennelnime, mis on registreeritud FCI-
s peale pesakonna registreerimist EKL registris. EKL büroo võib keelduda registreerimast 
koera nime, mis on vastuolus hea tavaga.“ Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike 
koosolekule. 

Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
6.1. Kinnitada EKL tõuraamatumääruse p 2.1. „Pesakonna registreerimiseks esitatavad 

dokumendid“ nimekiri (lisa 2). Edastada otsus kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 
6.2. Muuta EKL tõuraamatumääruse p 2.2. koera nime puudutavat alalõiku, pärast mida kõlab see 

alljärgnevalt:”Tõuregistrisse kantav nimi koosneb koera nimest ning (selle olemasolul) kasvataja 
kennelnimest. Esimesena kirjutatakse kennelnimi ja seejärel koera nimi. Kasvataja ei või anda 
oma samatõulistele kasvandikele ühesuguseid nimesid. Kui kasvatajal ei ole kennelnime, siis 
võib koera nimi olla ainult ühesõnaline, pikkusega maksimaalselt 15 tähemärki ning ühesugused 
ees- ja tagaliited ei ole lubatud. Kui kasvatajal on kennelnimi, võib koera nimi koos kennelnime 
ja tühikutega olla maksimaalselt 35 tähemärki. Nimed kirjutatakse ladina tähestikus ja need 
võivad sisaldada ülakoma (’) ja sidekriipsu (-). Kennelnimi peab olema registreeritud FCI-s. 
Tõuraamatusse kantud nime ei saa muuta, kuid kasvataja võib lisada koera nime ette 
kennelnime, mis on registreeritud FCI-s peale pesakonna registreerimist EKL registris. EKL 
büroo võib keelduda registreerimast koera nime, mis on vastuolus hea tavaga.“ Edastada otsus 
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
7. EKL vaidlusasjade materjalid. 

 

(i) Iren Naaritsa järelepärimine. 
 
Ettepanek: teavitada avaldajat, et pesakonna registreerimisele esitatavad nõuded ja tähtajad on 

kinnitanud EKL tõuraamatumäärusega EKL volinike koosolek. Hetkel on katsetamisfaasis 
EKL online pesakondade registreerimise moodul, mille kaudu saab edaspidi pesakonna 
kasvataja esitada dokumendid pesakonna registreerimiseks EKL büroo lahtiolekuaegadest 
sõltumatult. Moodul hakkab täies mahus tööle hiljemalt käesoleva aasta juulikuuks. Samuti 
tegeletakse hetkel EKL kodulehelt allalaetavate blankettide kasutajasõbralikumaks 
muutmisega.  Pesakonnad kantakse EKL tõuregistrisse 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, kui 
on esitatud kõik nõuetekohased dokumendid. Analoogselt näituste registreerimistasudega, on 
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teenuse hinnaks makse tegemise hetkel kehtiv hind.  Lähtuvalt EKL kasvatajakoolituse 
programmist ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendist peab kennelnime taotleja (ei ole 
defineeritud, et vaid uue kennelnime kinnitamist taotlev isik) olema läbinud EKL 
kasvatajakoolituse. EKL juhatuse tähelepanu on juhitud vajadusele muuta eeskirja sõnastus 
üheseltmõistetavaks ning nimetatud eeskiri tuleb arutlusele EKL juhatuse märtsikuisel 
koosolekul. EKL on palunud EKL teadus- ja aretusnõukogu seisukohta vanemate 
geeniuuringute põhjal koerale terviseuuringute tulemuste märkimise kohta. EKL teadus- ja 
aretusnõukogu sellist praktikat ei toeta. Koer, kellele sellistel tingimustel terviseuuringu 
tulemus märgitakse, peaks olema eelnevalt läbinud nõuetekohase DNA-põlvnemisuuringu. 
Samuti näitab geenitest vaid seda, et terve on konkreetne geen, mitte seda, et koeral vastavat 
haigust ei esine.  

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL revisjonikomisjoni liikme Kristin Keremi pöördumine ning Eesti Loomakaitse Seltsi 
(ELS) pöördumine. 
 
Ettepanek: vastuse K. Keremi pöördumisele koostab Kristina Varik-Kilm. 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
EKL on ELS pöördumisest lähtuvalt võtnud ühendust Veterinaar- ja Toiduametiga ning ootab 
nendepoolset täiendavat infot. Teema käsitlemist jätkatakse pärast vajaliku informatsiooni 
laekumist. 
 
(iii) Heleni Mäe ja Marika Rindemaa pöördumine (jätkuv käsitlus). 
 
Advokaadibüroo COBALT koostatud õigusliku hinnangu kohaselt kehtib EKL kasvatajakoolituse 
läbimise nõue kennelnime taotlemisel kõigile (sh lisaomanikele). Samas soovitas advokaadibüroo 
õigusselguse huvides ning vaidluste vältimiseks eeskirju täpsustada ning need üheseltmõistetavalt 
sõnastada. 
 
Ettepanek: lähtuvalt advokaadibüroo COBALT antud õiguslikust hinnangust asuda seisukohale, et 

EKL kasvatajakoolituse läbimine on kennelnime taotlemisel kõigile kohustuslik (sh 
lisaomanikele). Kasvatajakoolituse läbimise nõude kehtestamise eesmärgiks on tagada EKL 
kennelnimega kasvatajate pädevus. Tulenevalt õigusliku hinnanguga antud  soovitusest 
täpsustada EKL kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendi 
p II.1. sõnastust ning muuta see üheselt arusaadavaks. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Teavitada avaldajat, et pesakonna registreerimisele esitatavad nõuded ja tähtajad on kinnitanud 

EKL tõuraamatumäärusega EKL volinike koosolek. Hetkel on katsetamisfaasis EKL online 
pesakondade registreerimise moodul, mille kaudu saab edaspidi pesakonna kasvataja esitada 
dokumendid pesakonna registreerimiseks EKL büroo lahtiolekuaegadest sõltumatult. Moodul 
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hakkab täies mahus tööle hiljemalt käesoleva aasta juulikuuks. Samuti tegeletakse hetkel EKL 
kodulehelt allalaetavate blankettide kasutajasõbralikumaks muutmisega.  Pesakonnad kantakse 
EKL tõuregistrisse 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, kui on esitatud kõik nõuetekohased 
dokumendid. Analoogselt näituste registreerimistasudega, on teenuse hinnaks makse tegemise 
hetkel kehtiv hind.  Lähtuvalt EKL kasvatajakoolituse programmist ja kasvataja algkoolituse 
läbiviimise juhendist peab kennelnime taotleja (ei ole defineeritud, et vaid uue kennelnime 
kinnitamist taotlev isik) olema läbinud EKL kasvatajakoolituse. EKL juhatuse tähelepanu on 
juhitud vajadusele muuta eeskirja sõnastus üheseltmõistetavaks ning nimetatud eeskiri tuleb 
arutlusele EKL juhatuse märtsikuisel koosolekul. EKL on palunud EKL teadus- ja 
aretusnõukogu seisukohta vanemate geeniuuringute põhjal koerale terviseuuringute tulemuste 
märkimise kohta. EKL teadus- ja aretusnõukogu sellist praktikat ei toeta. Koer, kellele sellistel 
tingimustel terviseuuringu tulemus märgitakse, peaks olema eelnevalt läbinud nõuetekohase 
DNA-põlvnemisuuringu. Samuti näitab geenitest vaid seda, et terve on konkreetne geen, mitte 
seda, et koeral vastavat haigust ei esine. 

7.2. Vastuse K. Keremi pöördumisele koostab Kristina Varik-Kilm. 
7.3. Lähtuvalt advokaadibüroo COBALT antud õiguslikust hinnangust asuda seisukohale, et EKL 

kasvatajakoolituse läbimine on kennelnime taotlemisel kõigile kohustuslik (sh lisaomanikele). 
Kasvatajakoolituse läbimise nõude kehtestamise eesmärgiks on tagada EKL kennelnimega 
kasvatajate pädevus. Tulenevalt õigusliku hinnanguga antud  soovitusest täpsustada EKL 
kasvatajakoolituse programmi ja kasvataja algkoolituse läbiviimise juhendi p II.1. sõnastust ning 
muuta see üheselt arusaadavaks. 

 
8. Relika Lind’i taotlus koera EST-01531/MA15 üleviimiseks tavaregistrisse. 

 

Ettepanek: rahuldada Relika Lind’i taotlus ning viia koer EST-01531/MA15 üle EKL 
tavaregistrisse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada Relika Lind’i taotlus ning viia koer EST-01531/MA15 üle EKL tavaregistrisse. 
 
9. Raplamaa Koerteklubi avaldus EKL liikmeks astumiseks. 

 

Ettepanek: rahuldada Raplamaa Koerteklubi (reg-kood: 80375530; aadress: Ülejõe tn 7-1, 
Uusküla, Rapla vald, 79513 Rapla mk) EKL liikmeks astumise avaldus. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Raplamaa Koerteklubi (reg-kood: 80375530; aadress: Ülejõe tn 7-1, Uusküla, Rapla 

vald, 79513 Rapla mk) EKL liikmeks astumise avaldus. 
 
10. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
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(i) Eesti Jahikoerte TÜ taotlus 14.05.2016 korraldatava jahikoerte erinäituse toimumiskoha 
muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ja kinnitada 14.05.2016 korraldatava jahikoerte 

erinäituse toimumiskohaks Järva mk (varasema Rapla mk asemel). 
Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(ii) Tartu Spanjeliklubi taotlus 31.07.2016 korraldatava VIII ja IX rühma näituse toimumiskoha 
muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kinnitada 31.07.2016 korraldatava VIII ja IX 

rühma näituse toimumiskohaks Saaremaa (varasema Tartu mk asemel). 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vastu – 1 
  Erapooletu – 0 
 
(iii) Narva saksa lambakoerte klubi „Harandus“ taotlus näituse kalenderplaanist kustutamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Narva saksa lambakoerte klubi“Harandus“ taotlus ning kustutada EKL 

2016. aasta kalenderplaanist 28.-29.05.2016 Narvas toimuma pidanud saksa lambakoerte 
erinäitus. Mitte kinnitada klubile aastateks 2017 ja 2018 ametlikke näitusi. 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 

näitused: (i) 04.06.2017 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite 
Klubi; registreerimine algab detsembris 2016); (ii) 18.08.2017 kuldsete retriiverite erinäitus, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ; registreerimine algab aprillis 2017). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ja kinnitada 14.05.2016 korraldatava jahikoerte 

erinäituse toimumiskohaks Järva mk (varasema Rapla mk asemel). 
10.2. Rahuldada Tartu Spanjeliklubi taotlus ning kinnitada 31.07.2016 korraldatava VIII ja IX 

rühma näituse toimumiskohaks Saaremaa (varasema Tartu mk asemel). 
10.3. Rahuldada Narva saksa lambakoerte klubi“Harandus“ taotlus ning kustutada EKL 2016. aasta 

kalenderplaanist 28.-29.05.2016 Narvas toimuma pidanud saksa lambakoerte erinäitus. Mitte 
kinnitada klubile aastateks 2017 ja 2018 ametlikke näitusi. 

10.4. Rahuldada taotlused ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad 
näitused:  
10.4.1. 04.06.2017 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite Klubi; 

registreerimine algab detsembris 2016);  
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10.4.2. 18.08.2017 kuldsete retriiverite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Kuldsete 
Retriiverite TÜ; registreerimine algab aprillis 2017). 

 
 
Maris Siilmann      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


