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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Tallinn          05.06.2014 nr 6 
 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.15. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Raija Raun, Maris Siilmann. 
Puudus: Jaana Aadamsoo. 
Külalised: Margit Kattai (EKL büroo juhataja), Marko Lepasaar (EKL näitusetoimkonna 

esimees), Siret Lepasaar, Aire-Piret Pärn. 
 
PÄEVAKORD:  

 A. EKL juhatuse 05.06.2014 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Anne Naaritsa ja Iren Naaritsa taotlus aretuseriloa saamiseks kääbustaksi EST-03039/12 

paaritamiseks kääbustaksiga EST-03833/10. 
2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. EKL büroo töö korraldamisest. 
5. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
6. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
7. Riin Remma pöördumine. 
8. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
9. Tiina Lipsi avaldus. 

 

A. EKL juhatuse 05.06.2014 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 

 

Ettepanek: lisada EKL juhatuse 05.06.2014 koosoleku päevakorda alljärgnevad avaldused:(i) Anne 
Naaritsa ja Iren Naaritsa taotlus aretuseriloa saamiseks kääbustaksi EST-03039/12 
paaritamiseks kääbustaksiga EST-03833/10; (ii) Tiina Lipsi avaldus. 

 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 05.06.2014 koosoleku päevakorda alljärgnevad avaldused: (i) Anne 

Naaritsa ja Iren Naaritsa taotlus aretuseriloa saamiseks kääbustaksi EST-03039/12 paaritamiseks 
kääbustaksiga EST-03833/10; (ii) Tiina Lipsi avaldus. 

 

1. Anne Naaritsa ja Iren Naaritsa taotlus aretuseriloa saamiseks kääbustaksi EST-03039/12 

paaritamiseks kääbustaksiga EST-03833/10. 
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Iren Naarits põhjendas soovi kasutada aretuses aretuserinõuetele mittevastavat kääbustaksi EST-
03039/12 (tegemist FCI riikides unikaalsete vereliinide kombinatsiooni kandva koeraga, antud 
koera vanemate kombinatsiooni korrata enam võimalik ei ole). 
 
Eesti Takside TÜ on andnud avaldusele omapoolse toetuse, kuid soovib sündiva pesakonna enne 
nende EKL tõuraamatusse kandmist üle vaadata. Kasvatajad on tõuühingu sooviga nõus. 
 
Ettepanek: rahuldada Anne Naaritsa ja Iren Naaritsa taotlus ning anda aretuseriluba kääbustaksi 

EST-03039/12 paaritamiseks kääbustaksiga EST-03833/10. 
 
Hääletamine: poolt – 5 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 1  
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada Anne Naaritsa ja Iren Naaritsa taotlus ning anda aretuseriluba kääbustaksi EST-

03039/12 paaritamiseks kääbustaksiga EST-03833/10. 
 

2. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt.  

 

(i) rahvusvaheline näitus „Eesti Võitja 2014“ Tallinnas, 31.05.-01.06.2014. 
 
Marko Lepasaar andis lühiülevaate 31.05.-01.06.2014 Tallinnas toimunud rahvusvahelisest 
näitusest „Eesti Võitja 2014“: näitus sujus piisavalt hästi, mõningaid täheldatud probleeme on EKL 
näitusetoimkond oma koosolekul juba arutanud ning analüüsinud, kuidas nende tekkimist tulevikus 
vältida. Kuna kõik arved ei ole veel laekunud, antakse EKL juhatusele täpsem tulemiülevaade EKL 
juhatuse juulikuisel koosolekul. 
 
(ii) LKD korraldatav gala Champion of Champions. 
 

Marko Lepasaar teavitas EKL juhatust, et LKD on teatanud soovist kaasata tulevikus oma galale 
Champion of Champions ka teiste riikide esindajaid. EKL juhatus arutas võimalust saata Eesti 
esindajad antud üritusele osalema ning ootab nüüd LKD-poolset ametlikku ettepanekut. 
 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL esindaja saatmine 31.05.2014 Riias (Läti) toimuvale FCI aretuskomisjoni koosolekule. 
 
Ettepanek: saata EKL esindajana FCI aretuskomisjoni Riias (Läti) koosolekule 31.05.2014 

toimuvale koosolekule Janne Orro. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud 
originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus 10.05.2014 toimunud katsekohtunike pädevuseksami korraldamisega seotud 

kulude kompenseerimiseks. 
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Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 10.05.2014 Tartus toimunud agility 
katsekohtunike pädevuseksami korraldamisega seotud kulud kogusummas 310 EUR. 
Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide ning arvete alusel. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-KKK taotlus 14.-15.06.2014 klubi Sportkoer poolt korraldatava kaitsekoolituse seminari 

kulude osaliseks kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida klubi Sportkoer poolt 14.-15.06.2014 

Murastes korraldatava kaitsekoolituse seminariga seotud kulud EKL-KKK poolt esitatud 
kulujaotise alusel kogusummas kuni 400 EUR. Kompensatsioon makstakse välja klubi 
Sportkoer poolt esitatava arve alusel. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iv) EKL-KKK taotlus 11.-14.09.2014 Luksemburgis toimuvate FCI 2014. aasta agility MM-i Eesti 

meeskonna kinnitamiseks ning nende kulude kompenseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada 11.-14.09.2014 Luksemburgis toimuva FCI 

2014. aasta agility MM-i Eesti meeskond (lisa….). Tasuda FCI 2014. aasta agility MM-il 
osaleva Eesti meeskonna liikmete võistluste osalustasu ning kompenseerida majutuskulud ja 
võistlulusdresside maksumus kogusummas kuni 3 180 EUR. Kompensatsioonid makstakse 
välja originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas “Koer” avaldatava artikli esitamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(v) EKL-KKK taotlus 24.-28.09.2014 Nova Gorcias (Sloveenia) toimuvale IRO MM-le Eesti 

meeskonna saatmise kulude kompenseerimiseks. 
 
Lähtuvalt EKL juhatuse 08.05.2014 palvest täpsustas EKL-KKK IRO 2014. aasta MM-le saadetava 
Eesti meeskonna koosseisu. Selgus, et tegemist ei ole tõukoeraga. EKL põhikirjast lähtuvalt on 
EKL tegevuseesmärgid seotud tõukoertega. Eelnevast tulenevalt ei pidanud EKL juhatus 
põhjendatuks EKL eelarveliste vahendite kasutamist segaverelise/mitte-tõukoera võistlema 
lähetamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 24.-28.09.2014 Nova Gorcias 

(Sloveenias) toimuva IRO MM-I Eesti meeskonna osalemiskulud. 
Hääletamine: poolt – 0 
   Vastu – 4 
   Erapooletu – 2 
 
(vi) ajavahemikus 08.05.-05.06.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 08.05.-05.06.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused 

(lisa 1). 
Hääletamine: poolt – 6 
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   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(vii) Buldogite ja Kääbuskoerte Eesti TÜ väljaarvamine EKL liikmete seast. 
 
Ettepanek: seoses registrist kustutamisega arvata EKL liikmete seast välja Buldogite ja 

Kääbuskoerte Eesti TÜ. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(viii) EKL juhatuse esimehe teated. 
 
EKL juhatuse esimees Astrid Lundava andis lühiülevaate tõstatunud teemadest: 

- EKL volinike koosolek 28.05.2014. EKL volinikud kinnitasid EKL juhatuse poolt edastatud 
eeskirjad (EKL veepääste eeskiri, EKL ringikorraldajate statuut) ja eeskirjade 
täiendusettepanekud (EKL TRM ja selle lisade täiendused). Tõstatati EKL juhatuse liikme 
Jaana Aadamsoo juhatuse koosolekutel mitteosalemise küsimus – volinikud otsustasid 
kutsuda 18.06.2014 kokku EKL volinike erakorraline koosolek J. Aadamsoo 
tagasikutsumiseks ning uue juhatuse liikme kinnitamiseks. Kuna järjekorras olevad 
asendusliikmed Monica Kullarand ja Hedi Kumm said valimistel võrdse arvu hääli, otsustab 
juhatuse koha loosimine. 

- Siret Lepasaar tõstatas noorsootöö teema. Mitmetes lähiriikides (näiteks Soomes ja Leedus) 
tegeleb kennelliit noortega aktiivselt. Samuti on FCI loomas noorsootöö komisjoni. Arutati 
võimalust/vajadust luua EKL juurde vastavateemaline allüksus. Nenditi, et EKL saab 
tegevust toetada, kuid huvi ja initsiatiiv peaks tulema noorte enda poolt – sensed EKL 
poolsed püüded noortetegevust aktiviseerida (EKL juhatuse noorsootöö toimkond) on 
kahjuks noortepoolse huvi puudumise tõttu liiva jooksnud. Volitati Siret Lepasaart antud 
teemaga edasi tegelema. 

- Siret Lepasaar tõstatas teraapiakoertega seotud teemad. Nenditi, et antud ala on ka EKL 
jaoks oluline. Eestis tegelevad teraapiakoertega mitmed organisatsioonid, kuid kahjuks 
puudub neil seos EKL-ga. Samas oleks EKL huvides nendega aktiivselt koostööd teha. 
Esimesed  sammud on astutud – EKL vahendusel ja abil ilmub FCI ajakirja juunikuises 
numbris artikkel Tartus töötavatest “lugemiskoertest”.  

 
Otsustati:  
3.1. Saata EKL esindajana FCI aretuskomisjoni Riias (Läti) koosolekule 31.05.2014 toimuvale 

koosolekule Janne Orro. Kompenseerida sõidu- ja majutuskulud originaalkuludokumentide 
alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

3.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida 10.05.2014 Tartus toimunud agility 
katsekohtunike pädevuseksami korraldamisega seotud kulud kogusummas 310 EUR. 
Kompensatsioon makstakse välja originaalkuludokumentide ning arvete alusel. 

3.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kompenseerida klubi Sportkoer poolt 14.-15.06.2014 
Murastes korraldatava kaitsekoolituse seminariga seotud kulud EKL-KKK poolt esitatud 
kulujaotise alusel kogusummas kuni 400 EUR. Kompensatsioon makstakse välja klubi Sportkoer 
poolt esitatava arve alusel. 

3.4. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada 11.-14.09.2014 Luksemburgis toimuva FCI 2014. 
aasta agility MM-i Eesti meeskond (lisa….). Tasuda FCI 2014. aasta agility MM-il osaleva Eesti 
meeskonna liikmete võistluste osalustasu ning kompenseerida majutuskulud ja võistlulusdresside 
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maksumus kogusummas kuni 3 180 EUR. Kompensatsioonid makstakse välja 
originaalkuludokumentide alusel pärast ajakirjas “Koer” avaldatava artikli esitamist. 

3.5. Mitte rahuldada EKL-KKK taotlust 24.-28.09.2014 Nova Gorcias (Sloveenias) toimuva IRO 
MM-I Eesti meeskonna osalemiskulude kompenseerimiseks.  
Otsuse motiveering: lähtuvalt EKL põhikirjast on EKL tegevuseesmärgid seotud tõukoertega. 
Eelnevast tulenevalt ei pea EKL juhatus põhjendatuks EKL eelarveliste vahendite kasutamist 
segaverelise/mitte-tõukoera võistlema lähetamiseks. 

3.6. Rahuldada ajavahemikus 08.05.-05.06.2014 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused (lisa 
1). 

3.7. Seoses registrist kustutamisega arvata EKL liikmete seast välja Buldogite ja Kääbuskoerte 
Eesti TÜ. 

 

4. EKL büroo töö korraldamisest. 

 
EKL büroo juhataja Margit Kattai andis ülevaate EKL büroo tegevusega seotud teemadest: 

- Margit Kattai tegi ettepaneku kasutada 23.08.2014 ja 24.08.2014 Tallinnas korraldatavatel 
rahvusvaheliste näitustel TP-auhinnana EKL logoga väikesi froteerätikuid. EKL juhatus 
arutas ettepanekut ning palus EKL büroo juhataja võtta hinnapakkumine ka analoogsetele 
mikrokiudrätikutele; 

- Margit Kattai soovib EKL kodulehe kaudu viia läbi anonüümset klientide arvamusuuringut; 
- Ette on valmistatud EKL büroo töösisekorra eeskiri ning raamatupidamise sisekorra eeskiri. 

Mõlemad dokumendid esitatakse kinnitamiseks EKL juhatuse juulis 2014 toimuvale 
koosolekule; 

- EKL büroo töötajatele on tellitud Office põhiprogrammide tundmise test. Testi tulemusest 
lähtuvalt tellitakse töötajatele vajalik lisakoolitus. 
 

 

6. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Linda Jürgens – iiri punane setter (120), ariége'i linnukoer (177), 
auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose 
linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline 
linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike 
linnukoer (102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel 
(114), portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse 
karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), 
puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , 
saksa karmikarvaline linnukoer (98), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), slovaki 
karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari 
karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer 
(281), weimari linnukoer (99); (ii) Kristin Kerem – do-khy (tiibeti mastif) (230); (iii) Dina 
Korna – inglise springerspanjel (125), welsh corgi cardigan (38); (iv) Kalvo Kriisk – 
samojeedi koer (212); (v) Marko Lepasaar – inglise pointer (1), saksa pinšer (184), FCI VIII 
rühma rühmakohtunik; (vi) Siret Lepasaar – samojeedi koer (212), skye terjer (75), FCI VI 
rühma rühmakohtunik; (vii) Viive Maranik – kääbusšnautser (183) kõik värvused; (viii) Alar 
Müürisepp – beauceron (44); (ix) Aire-Piret Pärn – saksa pinšer (184), welsh corgi cardigan 
(38); (x) Helina Simberg – vana-inglise lambakoer (16); (xi) Astrid Lundava – FCI I rühma 
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rühmakohtunik. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL-KKK taotlus katsekohtunike kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL agility katsekohtunikeks Inga Järv ja 

Monika Põld. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(iii) EKL-KKK taotlus atesteeritud varrukamehe kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada EKL atesteeritud varrukameheks Madis 

Koitla. 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
6.1.1. Linda Jürgens – iiri punane setter (120), ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer 

(180), bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i 
linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia 
linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie 
sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer 
(187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), 
prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-
germaini linnukoer (115), saksa pikakarvaline linnukoer (117), saksa karmikarvaline 
linnukoer (98), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), 
tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari 
lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99);  

6.1.2. Kristin Kerem – do-khy (tiibeti mastif) (230);  
6.1.3. Dina Korna – inglise springerspanjel (125), welsh corgi cardigan (38);  
6.1.4. Kalvo Kriisk – samojeedi koer (212);  
6.1.5. Marko Lepasaar – inglise pointer (1), saksa pinšer (184), FCI VIII rühma 

rühmakohtunik;  
6.1.6. Siret Lepasaar – samojeedi koer (212), skye terjer (75), FCI VI rühma rühmakohtunik;  
6.1.7. Viive Maranik – kääbusšnautser (183) kõik värvused;  
6.1.8. Alar Müürisepp – beauceron (44);  
6.1.9. Aire-Piret Pärn – saksa pinšer (184), welsh corgi cardigan (38);  
6.1.10. Helina Simberg – vana-inglise lambakoer (16);  
6.1.11. Astrid Lundava – FCI I rühma rühmakohtunik. 

 
7. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
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(i) Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi pöördumine seoses 10.02.2014 sündinud pesakonnaga 
(kasvataja: Anne Makats). 
 
 
Ettepanek: juhtida kasvataja A. Makatsi tähelepanu võimalusele kanda aretuseks mittesobivad 

kutsikad EKL mitte-aretuseks (MA) registrisse. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
 (ii) Eesti Tiibeti Mastifite Päästeseltsi pöördumine seoses 17.12.2013 sündinud pesakond 
(kasvataja: Arthur Laht) 
 
Kuna kasvatajapoolsed kirjalikud selgitused ei olnud EKL juhatuse koosoleku toimumise hetkeks 
laekunud, jätkatakse teema käsitlemist EKL juhatuse juulis 2014 toimuval koosolekul. 
 
Otsustati: 
7.1. Juhtida kasvataja A. Makatsi tähelepanu võimalusele kanda aretuseks mittesobivad kutsikad 

EKL mitte-aretuseks (MA) registrisse. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
8. Riin Remma pöördumine. 

 

Ettepanek: rahuldada osaliselt Riin Remma taotlus ning registreerida kennelis Alfalex 12.04.2014 
sündinud inglise springerspanjelite pesakond (isa: EST-03505/10, ema: EST-02295/10) 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada osaliselt Riin Remma taotlus ning registreerida kennelis Alfalex 12.04.2014 

sündinud inglise springerspanjelite pesakond (isa: EST-03505/10, ema: EST-02295/10) 
lähtuvalt EKL teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
9. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

(i) EKL liikmesorganisatsioonide 2015. aasta näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 16.05.2015 

IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ, 
registreerimine algab 01.01.2015); (ii) 16.05.2015 cavalier king charles spanjelite erinäitus 
IX rühma näituse raames, Harju mk (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite 
TÜ, registreerimine algab 01.01.2015); (iii) 17.05.2015 IX rühma näitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ, registreerimine algab 01.01.2015); 
(iv) 31.05.2015 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska 



EKL juhatuse protokoll nr 6, 05.06.2014 

8 
 

Malamuutide Liit, registreerimine algab jaanuar 2015); (v) 31.05.2015 VI rühma näitus, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ, registreerimine algab 01.01.2015); (vi) 
23.08.2015 alaska malamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska Malamuutide Liit, 
registreerimine algab märts 2015). 

Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
(ii) EKL liikmesorganisatsioonide 2016. aasta näitusetaotlused. 
 
Otsustati jätkata EKL liikmesorganisatsioonide poolt 2016. aastaks esitatud näitusetaotluste 
käsitlemist EKL juhatuse juulis 2014 toimuval koosolekul. 
 
Otsustati: 
9.1. Kanda EKL 2015. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

9.1.1. 16.05.2015 IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles 
Spanjelite TÜ, registreerimine algab 01.01.2015); 

9.1.2. 16.05.2015 cavalier king charles spanjelite erinäitus IX rühma näituse raames, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Cavalier King Charles Spanjelite TÜ, registreerimine algab 01.01.2015);  

9.1.3. 17.05.2015 IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Cavalier King Charles 
Spanjelite TÜ, registreerimine algab 01.01.2015);  

9.1.4. 31.05.2015 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska 
Malamuutide Liit, registreerimine algab jaanuar 2015);  

9.1.5. 31.05.2015 VI rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Dalmaatsia Koerte TÜ, 
registreerimine algab 01.01.2015);  

9.1.6. 23.08.2015 alaska malamuutide erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska Malamuutide 
Liit, registreerimine algab märts 2015). 

 
 

10. Tiina Lipsi avaldus. 

 

Ettepanek: rahuldada osaliselt Tiina Lipsi taotlus ning registreerida kennelis Õnneseen 09.03.2014 
sündinud inglise buldogi pesakond (isa: EST-02422/11, ema: EST-00335/11) lähtuvalt EKL 
teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada osaliselt Tiina Lipsi taotlus ning registreerida kennelis Õnneseen 09.03.2014 

sündinud inglise buldogi pesakond (isa: EST-02422/11, ema: EST-00335/11) lähtuvalt EKL 
teenuste hinnakirja koodist 1010. Kanda kasvataja isikukaardile märge EKL 
tõuraamatumääruse rikkumise kohta. 

 
 
 
Astrid Lundava     Elo Lindi 
Juhataja      Protokollija 


