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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL  

Tallinn          04.05.2016 nr. 5 

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30. 

Juhatas: Maris Siilmann. 

Protokollis: Aire-Piret Pärn. 

Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Viljar Krohv, Tõnis Türk, Kristina Varik-Kilm. 

Külalised: Aleksander Andre (EKL-KKK), Piret Lõoke (Eesti Chow Chow Klubi), Ruta Peterson. 

PÄEVAKORD: 

A. EKL juhatuse 04.05.2016 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

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

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

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

5. EKL-KKK taotlused: (i) EKL teenuste hinnakirja täiendamine; (ii) EKL juhatuse 

seisukohavõtt FCI ja EKL reeglistike osas. 
6. EKL-VKK taotlus EKL näituste eeskirja täiendamiseks ja õppenäituste korraldamiseks. 

7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

8. EKL vaidlusasjade materjalid. 

9. Inga Siili taotlus DNA-põlvnemisuuringu testi tegemiseks kliiniku määramiseks. 

10. Agne Mägi avaldus. 
11. Eesti Chihahua Klubi taotlus chihuahuade erinäituse statuudi muutmiseks (jätkuv 

käsitlus).  

12. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus eeskirja „Jahiomaduste kindlakstegemine metslinnu 

leidmisel“ kinnitamiseks. 

13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 

A. EKL juhatuse 04.05.2016 koosoleku päevakorra kinnitamine 

Ettepanek: lisada EKL juhatuse 04.05.2016 koosoleku päevakorda Eesti Takside TÜ taotlus 

05.06.2016 korraldatava takside erinäituse toimumiskoha muutmiseks ja Eesti Kuldsete 

Retriiverite TÜ taotlus 05.06.2016 korraldatava kuldsete retriiverite erinäituse toimumiskoha 

muutmiseks. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta - 0 

Otsustati: lisada EKL juhatuse 04.05.2016 koosoleku päevakorda Eesti Takside TÜ taotlus 

05.06.2016 korraldatava takside erinäituse toimumiskoha muutmiseks ja Eesti Kuldsete 

Retriiverite TÜ taotlus 05.06.2016 korraldatava kuldsete retriiverite erinäituse toimumiskoha 

muutmiseks. 

1. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
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(i) rahvusvaheline näitus “Tallinna Võitja 2016” (16.-17.04.2016). 

Marko Lepasaar osales juhatuse töökoosolekul ja esitanud juhatusele oma arvestused. 

Ettepanek: eraldada 16.-17.04.2016 korraldatud rahvusvahelise näituse “Tallinna Võitja 

2016” toimkondade tulemustasudeks 10% antud näituste tulemist (summa sisaldab 

kõiki makse ning jaotub toimkonna liikmete vahel lähtuvalt EKL näitusetoimkonna 

esimehe poolt esitatud nimekirjale). 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

(ii) EKL kalenderplaani kantud näitustel kasutatavad kirjelduslehed:  

Kristina Varik-Kilm andis ülevaate näitusi korraldavate liikmesorganisatsioonide vastustest 2- 

ja 3-kihiliste kirjelduslehtede kohta. Erinäitustel soovitakse kasutada 3-kihilisi 

kirjelduslehti. Toimus arutelu kirjelduslehtede tellimise ja koguste üle. Lepiti kokku  et 

3-kihilisi kirjelduslehti väljastatakse neile liikmesorganisatsioonidele, kes neid 

spetsiaalselt küsivad. 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teated. 

(i) EKL 2015. aasta majandusaasta aruanne.  

Ettepanek: kiita heaks ning edastada EKL volinike koosolekule kinnitamiseks EKL 2015. aasta 

majandusaasta aruanne. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati:  kiita heaks ning edastada EKL volinike koosolekule kinnitamiseks EKL 2015. aasta 

majandusaasta aruanne. Juhatus sooviks omalt poolt edaspidi varasemat tagasisidet 

revisjonikomisjonilt, et juhatus teaks ennast volinike koosolekuks ette valmistada ja 

võimalikud revisjoni käigus ilmnenud ebakõlad enne volinike koosolekut parandada. 

(ii) EKL-KKK taotlus Eesti Dobermanniühingu korraldatud koolituse kulude täiendavaks 

kompenseerimiseks (jätkuv käsitlus).  

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Eesti Dobermanniühingule arve 

alusel 13.-15.07.2015 korraldatud kaitseseminari korralduskulud 250 EUR ulatuses. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati:  rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida Eesti Dobermanniühingule arve 

alusel 13.-15.07.2015 korraldatud kaitseseminari korralduskulud 250 EUR ulatuses. 

(iii) Pärnu PKK poolt 01.04.2016 saadetud teade tasaarvelduse kohta.  

Ettepanek: mitte nõustuda Pärnu PKK poolt 01.04.2016 saadetud tasaarvelduse teatisega 

Hääletamine: poolt – 5, vastu – 0, ei hääleta – 1 
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Otsustati:  mitte nõustuda Pärnu PKK poolt 01.04.2016 saadetud tasaarvelduse teatisega 

3. EKL esindajate lähetused. 

(i) FCI aretuskomisjoni koosolek Oslos (Norra), 28.05.2016. 

Ettepanek: rahuldada Janne Orro taotlus ning kompenseerida talle 28.05.2016 Oslos (Norra) 

toimuval FCI aretuskomisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud. 

Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 

“Koer” avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati:  rahuldada Janne Orro taotlus ning kompenseerida talle 28.05.2016 Oslos (Norra) 

toimuval FCI aretuskomisjoni koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud. 

Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas “Koer” 

avaldatava artikli esitamist. 

(ii) FCI SK 2016. aasta MM-i Eesti meeskond. 

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2016. aasta SK MM-i meeskond 

koosseisus Anne Tammiksalu koeraga EST-01260/07, Anne Tammiksalu koeraga EST-

03791/14 ning meeskonna kapten Epp Keevallik. Kompenseerida osalemisega seotud 

kulud lähtuvalt EKL juhatuse poolt 07.05.2015 (protokoll nr 5) kinnitatud piirmääradele. 

Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas 

“Koer” avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine:  poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2016. aasta SK MM-i meeskond 

koosseisus Anne Tammiksalu koeraga EST-01260/07, Anne Tammiksalu koeraga EST-

03791/14 ning meeskonna kapten Epp Keevallik. Kompenseerida osalemisega seotud 

kulud lähtuvalt EKL juhatuse poolt 07.05.2015 (protokoll nr 5) kinnitatud 

piirmääradele. Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel 

pärast ajakirjas “Koer” avaldatava artikli esitamist. 

(iii) FCI 2016. aasta IPO-FH kulude kompenseerimine.  

Ettepanek: edastada EKL-KKK seisukoht FCI IPO-FH 2016. aasta MM-I Eesti meeskonna 

kaptenile. 

Hääletamine:  poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: edastada EKL-KKK seisukoht FCI IPO-FH 2016. aasta MM-I Eesti meeskonna 

kaptenile. 

 (iv) pesakondade pistelise kontrolliga seotud transpordikulud. 
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Ettepanek: kompenseerida sõidupäeviku alusel EKL juhatuse poolt määratud pesakondade 

pistelist kontrolli teostanud isikute transpordikulud. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: kompenseerida sõidupäeviku alusel EKL juhatuse poolt määratud pesakondade 

pistelist kontrolli teostanud isikute transpordikulud. 

(v) FCI põhjamaiste kelgukoerte komisjoni koosolek Vilniuses 20.-22.05.2016 

Ettepanek: rahuldada EKL –PKKK taotlus Viljar Krohvi lähetamiseks 20.-22.05.2016  Vilniuses 

(Leedu) toimuvale FCI põhjamaiste kelgukoerte komisjoni koosolekul osalemiseks ja 

kompenseerida talle lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud. Kompensatsioon 

makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas “Koer” avaldatava 

artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 5, vastu – 0, ei hääleta – 1 

4. EKL büroo juhataja sõnavõtt. 

Büroo juhataja Ene Kaups informeeris juhatust büroo assistendi konkursile esimese päevaga  

laekunud avaldustest. Büroo poolt ei ole juhatusele otsustamiseks ettepanekuid. 

5. EKL-KKK taotlused 

(i) EKL teenuste hinnakirja täiendamine.  

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada EKL teenuste hinnakirja rida “EKL 

katsekohtuniku pädevuseksami tasu – 40 EUR”. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lisada EKL teenuste hinnakirja rida “EKL 

katsekohtuniku pädevuseksami tasu – 40 EUR”. 

(ii) EKL juhatuse seisukohavõtt FCI ja SK reeglistiku osas.  

Ettepanek: nõustuda EKL-KKK eestseisuse seisukohaga, et FCI poolt koolitusalade uute 

eeskirjade kehtestamisel muutuvad kehtetuks EKL poolt vastu võetud vastava 

koolitusala eeskirjad vaid nende punktide osas, mida käsitlevad FCI uued eeskirjad. 

Samuti sellega, et erandkorras võivad klubid EKL-KKK eestseisuselt kirjalikult taotleda 

mõistlikku ajapikendust reeglite rakendamiseks. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: nõustuda EKL-KKK eestseisuse seisukohaga, et FCI poolt koolitusalade uute 

eeskirjade kehtestamisel muutuvad kehtetuks EKL poolt vastu võetud vastava 

koolitusala eeskirjad vaid nende punktide osas, mida käsitlevad FCI uued eeskirjad. 
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Samuti sellega, et erandkorras võivad klubid EKL-KKK eestseisuselt kirjalikult taotleda 

mõistlikku ajapikendust reeglite rakendamiseks. 

6. EKL-VKK taotlus EKL näituste eeskirja täiendamiseks ning õppenäituste korraldamiseks. 

(i) Näituste eeskirja p.5.8 muutmine 

Ettepanek: edastada EKL volinike koosolekule EKL-VKK ettepanek muuta EKL näituste eeskirja 

p 5.8., pärast mida kõlab see alljärgnevalt: ”Näituse toimkonna liikmed ja 

harjutushindamist sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel koeri esitada ringis, kus 

harjutuskohtunik sooritab harjutushindamist. Samuti on keelatud harjutuskohtunikul 

esitada koeri lõppvõistlustel, kui lõppvõistlust hindab kohtunik, kelle ringis on ta 

samal näitusel sooritanud harjutushindamist. Ringikorraldajad ja 

ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada koeri sel päeval, kui nad antud näitusel 

töötavad.” 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: edastada EKL volinike koosolekule EKL-VKK ettepanek muuta EKL näituste eeskirja 

p 5.8., pärast mida kõlab see alljärgnevalt: ”Näituse toimkonna liikmed ja 

harjutushindamist sooritavad kohtunikud ei või antud näitusel koeri esitada ringis, 

kus harjutuskohtunik sooritab harjutushindamist. Samuti on keelatud 

harjutuskohtunikul esitada koeri lõppvõistlustel, kui lõppvõistlust hindab kohtunik, 

kelle ringis on ta samal näitusel sooritanud harjutushindamist. Ringikorraldajad ja 

ringikorraldajastažöörid ei või näitusel esitada koeri sel päeval, kui nad antud näitusel 

töötavad.” 

(ii) EKL näituste eeskirja õppenäituse tüübi lisamine 

Ettepanek: mitte edastada EKL volinike koosolekule EKL-VKK taotlust EKL näituste eeskirja 

õppenäituste tüübi lisamiseks. Teha EKL-VKK-le ettepanek töötada välja EKL 

õppenäituste statuut, mille alusel omistada EKL kalenderplaani kantud näitusele 

õppenäituse staatus. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: mitte edastada EKL volinike koosolekule EKL-VKK taotlust EKL näituste eeskirja 

õppenäituste tüübi lisamiseks. Teha EKL-VKK-le ettepanek töötada välja EKL 

õppenäituste statuut, mille alusel omistada EKL kalenderplaani kantud näitusele 

õppenäituse staatus. 

(iii) Õppenäituste korraldamise ettepanek 

Ettepanek: edastada EKL-VKK poolt esitatud õppenäituste korraldamise ettepanek EKL 

näitusetoimkonnale. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 
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Otsustati: edastada EKL-VKK poolt esitatud õppenäituste korraldamise ettepanek EKL 

näitusetoimkonnale. 

7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine 

Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – saksa lühikarvaline linnukoer (119); (ii) Kalvo 

Kriisk – chow chow (205); (iii) Dina Korna – schapendoes (313); (iv) Hedi Kumm – 

newfoundlandi koer (50), do-khyi (tiibeti mastif) (230); (v) Marko Lepasaar – yorkshire’i 

terjer (86); (vi) Siret Lepasaar – gordoni setter (6), labradori retriiver (122); (vii) Astrid 

Lundava – malta bichon (65), vene hurt – borsoi (193); (viii) Aire-Piret Pärn – welsh 

corgi pembroke (39); (ix) Katrin Raie – iiri punane setter (120); (x) Helen Tonkson-Koit – 

berni alpi karjakoer (45), kääbuspinšer (185), norfolki terjer (272). 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevate EKL välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – saksa lühikarvaline linnukoer (119); (ii) Kalvo 

Kriisk – chow chow (205); (iii) Dina Korna – schapendoes (313); (iv) Hedi Kumm – 

newfoundlandi koer (50), do-khyi (tiibeti mastif) (230); (v) Marko Lepasaar – yorkshire’i 

terjer (86); (vi) Siret Lepasaar – gordoni setter (6), labradori retriiver (122); (vii) Astrid 

Lundava – malta bichon (65), vene hurt – borsoi (193); (viii) Aire-Piret Pärn – welsh 

corgi pembroke (39); (ix) Katrin Raie – iiri punane setter (120); (x) Helen Tonkson-Koit – 

berni alpi karjakoer (45), kääbuspinšer (185), norfolki terjer (272). 

8. Vaidlusasjade materjalid 

(i) Kennelis Estellum 20.12.2015 sündinud itaalia corso pesakond 

Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse erakorraline hääletus ning registreerida kennelis Estellum 

20.12.2015 sündinud itaalia corso pesakond (isa: RKF4025496, ema: EST-00856/14) 

lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1061. Kanda kasvataja isikukaardile märge 

EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada teda aasta jooksul läbima 

EKL kasvatajakoolituse.  

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: kinnitada EKL juhatuse erakorraline hääletus ning registreerida kennelis Estellum 

20.12.2015 sündinud itaalia corso pesakond (isa: RKF4025496, ema: EST-00856/14) 

lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1061. Kanda kasvataja isikukaardile märge 

EKL tõuraamatumääruse rikkumise kohta ning kohustada teda aasta jooksul läbima EKL 

kasvatajakoolituse.  

Aire-Piret Pärn: kas ja kuidas on kontrollitud EKL samasisuliste otsuste täitmist näiteks nende 

inimeste poolt, kes ei ole hiljem enam pesakondi registreerida tahtnud? 
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Tõdeti, et vaidlusasjade otsustest ei ole tagasisidet. Teavitada bürood, et kõik 

vastavasisulised otsused tuleb üle kontrollda. 

(ii) Eesti Chow Chow Klubi pöördumine 

Toimus arutelu ümarlaua korraldamise aja ja koha suhtes. 

Ettepanek: korraldada ümarlaud 18..05.2016 Pärnus (koordinaator: Kalvo Kriisk). 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: korraldada ümarlaud 18..05.2016 Pärnus (koordinaator: Kalvo Kriisk). 

9. Inga Siili taotlus DNA-põlvnemisuuringu testi tegemiseks kliiniku määramiseks. 

Ettepanek: rahuldada Inga Siili taotlus ning määrata kennelis Cen Clarence’s 11.04.2016 

sündinud väikeste puudlite pesakonna DNA-põlvnemisuuringute jaoks proovide 

võtmise kliinikuteks Eestis Tiina Toometi Kliinik ning Norras Stromso dyreklinikk. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati:  rahuldada Inga Siili taotlus ning määrata kennelis Cen Clarence’s 11.04.2016 

sündinud väikeste puudlite pesakonna DNA-põlvnemisuuringute jaoks proovide võtmise 

kliinikuteks Eestis Tiina Toometi Kliinik ning Norras Stromso dyreklinikk. 

10. Agne Mägi avaldus. 

Ettepanek: rahuldada osaliselt A. Mägi taotlus, lubada tal uus kennelnimi kinnitada ilma EKL 

kasvatajakoolitust läbimata ning tasuda vaid EKL hinnakirja kood 1029 toodud 

kennelnime registreerimise tasu. 

Hääletamine: poolt – 4, vastu – 2, ei hääleta – 0 

Otsustati: rahuldada osaliselt A. Mägi taotlus, lubada tal uus kennelnimi kinnitada ilma EKL 

kasvatajakoolitust läbimata ning tasuda vaid EKL hinnakirja kood 1029 toodud 

kennelnime registreerimise tasu. 

11. Eesti Chihuahua Klubi taotlus chihuahuade erinäituse statuudi muutmiseks (jätkuv 

käsitlus).  

Erinäituse statuudis on jätkuvalt kirjas klubivõitja tiitlid, mida EKL ametlike tiitlitena ei 

tunnusta. 

Ettepanek: paluda Eesti Chihuahua Klubil võtta chihuahuade erinäituse statuudist välja 

mitteametlikud klubi võitjatiitlid. 

Hääletamine: poolt - 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: paluda Eesti Chihuahua Klubil võtta chihuahuade erinäituse statuudist välja 

mitteametlikud klubi võitjatiitlid. 
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12. Eesti Jahikoerte TÜ taotlus eeskirja “Jahiomaduste kindlakstegemine metslinnu 

leidmisel” kinnitamiseks. 

Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada eeskiri “Jahiomaduste 

kindlakstegemine metslinnu leidmisel.” Paluda Eesti Jahikoerte TÜ-l esitada hiljemalt 

31.05.2016 seni kehtinud järkude ja uue eeskirjaga kehtestatud klasside võrdlustabel. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ taotlus ning kinnitada eeskiri “Jahiomaduste 

kindlakstegemine metslinnu leidmisel.” Paluda Eesti Jahikoerte TÜ-l esitada hiljemalt 

31.05.2016 seni kehtinud järkude ja uue eeskirjaga kehtestatud klasside võrdlustabel. 

13. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

(i) Eesti Retriiverite TÜ taotlus 16.07.2016 korraldatava retriiverite erinäituse toimumiskoha 

muutmiseks. 

Ettepanek: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada 16.07.2016 korraldatava 

retriiverite erinäituse toimumiskohaks Haanja, Võru mk (varasema Harju mk asemel). 

Kohustada korraldajat teavitama kirjalikult kõiki juba registreerunud osalejaid 

kohamuudatusest ning juhul, kui nood soovivad kohamuudatuse tõttu osalemisest 

loobuda, tagastama registreerimistasud. Juhtida Eesti Retriiverite TÜ tähelepanu välja 

kuulutatud kohtuniku päritoluriigi ebakorrektsele märkimisele. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: rahuldada Eesti Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada 16.07.2016 korraldatava 

retriiverite erinäituse toimumiskohaks Haanja, Võru mk (varasema Harju mk asemel). 

Kohustada korraldajat teavitama kirjalikult kõiki juba registreerunud osalejaid 

kohamuudatusest ning juhul, kui nood soovivad kohamuudatuse tõttu osalemisest 

loobuda, tagastama registreerimistasud. Juhtida Eesti Retriiverite TÜ tähelepanu välja 

kuulutatud kohtuniku päritoluriigi ebakorrektsele märkimisele. 

(ii) Eesti Terjeriühingu taotlus 19.08.2016 korraldatava terjerite erinäituse toimumiskoha 

muutmiseks.  

Ettepanek: rahuldada Eesti Terjeriühingu taotlus ning kinnitada 19.08.2016 korraldatava 

terjerite erinäituse toimumiskohaks Luige, Harju mk (varasema Tallinna asemel). 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: rahuldada Eesti Terjeriühingu taotlus ning kinnitada 19.08.2016 korraldatava 

terjerite erinäituse toimumiskohaks Luige, Harju mk (varasema Tallinna asemel). 

(iii) Eesti Takside TÜ taotlus 05.06.2016 korraldatava takside erinäituse toimumiskoha 

muutmiseks. 
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Ettepanek: rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus ning kinnitada 05.06.2016 korraldatava 

takside erinäituse toimumiskohaks Luige, Harju mk (varasema Tallinna asemel). 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta – 0 

Otsustati: rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus ning kinnitada 05.06.2016 korraldatava takside 

erinäituse toimumiskohaks Luige, Harju mk (varasema Tallinna asemel). 

(iv) Eesti Kuldsete retriiverite TÜ taotlus 05.06.2016 korraldatava kuldsete retriiverite 

erinäituse toimumiskoha muutmiseks 

Ettepanek: rahuldada Eesti Kuldsete retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada 05.06.2016 

korraldatava takside erinäituse toimumiskohaks Luige, Harju mk (varasema Tallinna 

asemel). 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta - 0 

Otsustati: rahuldada Eesti Kuldsete retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada 05.06.2016 

korraldatava takside erinäituse toimumiskohaks Luige, Harju mk (varasema Tallinna 

asemel). 

Teema käigus juhiti juhatuse tähelepanu sellele, et kui juhatus otsustab muuta juba 

varasemalt kinnitatud erinäituste toimumise kohta, siis peaks juhatus saatma ka vastava 

märgukirja ühingutele, keda see puudutab. 

 (v) EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

- 14.01.2017 ja 15.01.2017 VIII ja IX rühma näitus ja 15.01.2017 VIII ja IX rühma näitus, 

Jõgeva mk (Tartu Spanjeliklubi, registreerimine algab septembris 2016); 

 

Ettepanek: saata näitusetaotlus korraldajale tagasi ettepanekuga korraldada  erineva 

rühma näitus erineval päeval – ühel päeval VIII ja teisel päeval IX rühm. 

 

Hääletamine: poolt – 3, vastu – 0, erapooletu – 1, ei hääleta – 2 

 

- 04.06.2017 rottweilerite erinäitus, Harju mk (Eesti Rottweileriühing, registreerimine 

algab jaanuaris 2017); 

-  
 Otsustada näituse kinnitamise üle peale 2015.a. näituse vaatleja aruande saabumist. 

 

- III rühma näitus, Tallinn (Eesti Yorkshire’i Terjerite Klubi, registreerimine algab 
veebruaris 2017). 

 

Saata näitusetaotlus korraldajale tagasi palvega korrigeerida näituse toimumise kohta. 

 

(vi) Näituste vaatlemine 

Tõnis Türk teavitas, et kahjuks ta ei saab tegutseda vaatlejana Luigel 03.-04.06, kuid ei saa 

seda teha 05.06.  
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Ettepanek: määrata juhatuse poolt Luigel 05.06.2016 toimuvate rühma- ja erinäituste 

vaatlejateks Viljar Krohv ja Jekaterina Kantijevskaja. Viljar Krohv ei vaatle põhjamaiste 

kelgukoerte erinäitust ning  Jekaterina Kantijevskaja ei vaatle III rühma näitust. 

Hääletamine: poolt – 6, vastu – 0, ei hääleta - 0 

Otsustati: määrata juhatuse poolt Luigel 05.06.2016 toimuvate rühma- ja erinäituste 

vaatlejateks Viljar Krohv ja Jekaterina Kantijevskaja. Viljar Krohv ei vaatle põhjamaiste 

kelgukoerte erinäitust ning  Jekaterina Kantijevskaja ei vaatle III rühma näitust. 

 

 

Maris Siilmann       Aire-Piret Pärn 

juhataja        protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


