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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 
 

Tallinn          02.08.2012 nr 15 
 
Algus kell 18.05, lõpp kell 19.10. 
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Jekaterina Kantijevskaja, Viljar Krohv, Sulev Puumeister, 

Maris Siilmann. 
Puudus: Kalvo Kriisk. 
Külalised: Margus Kask (Eesti Jahikoerte TÜ), Leelet Kivioja (Lamba- ja Karjakoerte 

Eesti TÜ), Elmar Lurich (Eesti Jahikoerte TÜ), Alar Müürisepp (Eesti 
Jahikoerte TÜ), Aire-Piret Pärn. 

 
PÄEVAKORD: 
A. EKL juhatuse 02.08.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
1. Eesti Jahikoerte TÜ avaldus eeskirjade ja juhendite kinnitamiseks: (i) „Jahikoerte 

jahiomaduste kindlakstegemine põdra ja hirve leidmisel“ – juhend; (ii) „Jahikoerte 
jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias“ – juhend 

2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
3. EKL büroo töö korraldamisest. 
4. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
5. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
6. Tõustandardite tõlked. 
7. EKL-KKK taotlus FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks ja 

osalemiskulude kompentseerimiseks. 
8. EKL-KKK taotlus rahvusvahelise IPO võistluse kuupäeva kinnitamiseks. 
9. Eesti Takside TÜ taotlus tiitli „Balti Takside Võitja“ ametlikuks tunnustamiseks 
10. Kristel Kivistu taotlus eriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-02833/11 paaritamiseks 

chihuahuaga (lk). 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
12. Klubi „Tartu Bokser“ taotlus 11.08.2012 toimuma pidanud saksa bokserite erinäituse 

kalenderplaanist kustutamiseks. 
13. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
A. EKL juhatuse 02.08.2012 koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine. 
 
Ettepanek: lisada EKL juhatuse 02.08.2012 koosoleku päevakorda punkt „Klubi „Tartu 

Bokser“ taotlus 11.08.2012 toimuma pidanud saksa bokserite erinäituse 
kalenderplaanist kustutamiseks“. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
A. Lisada EKL juhatuse 02.08.2012 koosoleku päevakorda punkt „Klubi „Tartu Bokser“ 

taotlus 11.08.2012 toimuma pidanud saksa bokserite erinäituse kalenderplaanist 
kustutamiseks“. 

 



EKL juhatuse protokoll nr 15, 02.08.2012 

 2 

1. Eesti Jahikoerte TÜ avaldus eeskirjade ja juhendite kinnitamiseks: (i) „Jahikoerte 
jahiomaduste kindlakstegemine põdra ja hirve leidmisel“ – juhend; (ii) „Jahikoerte 
jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias“ – juhend. 

 
Ettepanek: rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ avaldus ning kinnitada alljärgnevad juhendid: (i) 

„Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine põdra ja hirve leidmisel“; (ii) 
„Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias“. 
Otsus jõustub 01.10.2012. Juhendid avaldatakse EKL infobülletänis „Koer“. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
1.1 Rahuldada Eesti Jahikoerte TÜ avaldus ning kinnitada alljärgnevad juhendid: (i) 

„Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine põdra ja hirve leidmisel“; (ii) „Jahikoerte 
jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias“.  

1.2. Otsus jõustub 01.10.2012.  
1.3. Juhendid avaldatakse EKL infobülletänis „Koer“. 
 
2. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
 
(i) Kasvatajakohustuslepingutest. 
 
Astrid Lundava informeeris EKL juhatust, et praegu kehtiv EKL kasvatajakohustuse leping 
kinnitati alles kevadel 2006 ning sellest tulenevalt ei ole varem kennelnime taotlenud isikud 
kasvatajakohustuslepingud EKL-ga allkirjastanud. 
 
Toimus arutelu kasvatajakohustuslepingute sõlmimise üle. Nenditi, et vajalik oleks sõlmida 
need nii kõigi kennelnimede omanikega kui ilma kennelnimeta kasvatajatega. 
 
Ettepanek: sõlmida kasvatajakohustuslepingud kõigi kennelnimesid omavate ja/või pesakonda 

registreerivate kasvatajatega. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(ii) rahvusvahelise näituse „Balti Võitja 2012“ lõppvõistluste jäädvustamine. 
 
Astrid Lundava ja Viljar Krohv andsid lühiülevaate ettepanekust jäädvustada rahvusvahelise 
näituse „Balti Võitja 2012“ lõppvõistlused ning panna videod üles Youtube’i kõigile tasuta 
vaatamiseks. Projekti maksumus (jäädvustatakse kahe kaameraga) on 560 EUR+km. 
 
Ettepanek: tellida 18.-19.08.2012 Tallinnas korraldatava rahvusvahelise näituse „Balti 

Võitja 2012“ lõppvõistluste elektroonilise jäädvustamise teenus firmalt SIA „Juras 
Vestis“ (koordinaator: Viljar Krohv). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iii) 24.-25.03.2012 Moskvasse (Venemaa) toimuma pidanud töölähetus. 
 
Ettepanek: seoses reisitõrkekindlustuse puudumisega kanda kuludesse 24.-25.03.2012 

Moskvas (Venemaal) toimuma pidanud töölähetusega seotud kulud. 
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Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(iv) EKL büroo juhi valimise konkurss. 
 
Astrid Lundava andis lühiülevaate EKL büroo juhi konkursist (sõelale jäänud kolm 
kandidaati, üks potentsiaalne kandidaat loobus, kuna EKL poolt pakutav palk ei olnud piisav). 
 
(v) Alar Müürisepa ja Astrid Lundava lähtus Riiga (Läti), 07.08.2012. 
 
Ettepanek: saata 07.08.2012 Riias (Läti) toimuvale Balti riikide kennelliitude kohtumisele 

EKL esindajatena Alar Müürisepp ja Astrid Lundava. Kompenseerida sõidukulud ning 
maksta päevarahad. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vi) 04.-05.08.2012 Pärnus korraldatavale rahvusvahelistele näitustele vaatleja saatmine. 
 
Ettepanek: saata EKL poolse vaatlejana 04.-05.08.2012 Pärnus korraldatavatele 

rahvusvahelistele näitustele Viljar Krohv. Kompenseerida ööbimis- ning reisikulud ja 
maksta päevarahad. 

 Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
(vii) Tarkade Koerte Klubi ettepanek omistada Anne Tammiksalule EKL teenetemärk „Suur 
Hõbemärk“. 
 
Ettepanek: edastada Tarkade Koerte Klubi ettepanek Anne Tammiksalule EKL teenetemärgi 

„Suur Hõbemärk“ omistamiseks EKL volinike koosolekule. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
2.1. Sõlmida kasvatajakohustuslepingud kõigi kennelnimesid omavate ja/või pesakonda 

registreerivate kasvatajatega. 
2.2. Tellida 18.-19.08.2012 Tallinnas korraldatava rahvusvahelise näituse „Balti Võitja 2012“ 

lõppvõistluste elektroonilise jäädvustamise teenus firmalt SIA „Juras Vestis“  
(koordinaator: Viljar Krohv). 

2.3. Seoses reisitõrkekindlustuse puudumisega kanda kuludesse 24.-25.03.2012 Moskvas 
(Venemaal) toimuma pidanud töölähetusega seotud kulud. 

2.4. Saata 07.08.2012 Riias (Läti) toimuvale Balti riikide kennelliitude kohtumisele EKL 
esindajatena Alar Müürisepp ja Astrid Lundava. Kompenseerida sõidukulud ning maksta 
päevarahad. 

2.5. Saata EKL poolse vaatlejana 04.-05.08.2012 Pärnus korraldatavatele rahvusvahelistele 
näitustele Viljar Krohv. Kompenseerida ööbimis- ning reisikulud ja maksta päevarahad. 

2.6. Edastada Tarkade Koerte Klubi ettepanek Anne Tammiksalule EKL teenetemärgi „Suur 
Hõbemärk“ omistamiseks EKL volinike koosolekule. 

 
3. EKL büroo töö korraldamisest. 
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Ettepanek: saata 30.08.2012 Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt korraldatavale 
koolitusele „Kõik uus ja oluline digiarhiveerimisest“ Elo Lindi ja Regina Pesur. 
Tasuda osalemiskulud. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
3.1. Saata 30.08.2012 Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt korraldatavale koolitusele 

„Kõik uus ja oluline digiarhiveerimisest“ Elo Lindi ja Regina Pesur. Tasuda 
osalemiskulud. 

 
4. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada kohtunik (i) Inga Siil X rühma rühmakohtunikuks; (ii) Marko Lepasaar 

FCI kohtunikuiks; (iii) Siret Lepasaar FCI kohtunikuks; (iv) Juta Haranenile nova 
scotia retriiveri (312), chesapeake bay retriiveri (263) ja siledakarvalise retriiveri 
(121) hindamisõigus.  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike hindamispädevused: (i) Maret Kärdi – 

šoti terjer (73), west highlandi terjer (85), brüsseli grifoon (80), belgia grifoon (81), 
väike brabandi grifoon (82), mops (253), puudel (172); (ii) Astrid Lundava – eesti 
hagijas, brüsseli grifoon (80), belgia grifoon (81), väike brabandi grifoon (82), siberi 
husky (270), inglise springerspanjel (125), saksa spits (97), austraalia lambakoer 
(287); (iii) Siret Lepasaar – brüsseli grifoon (80), belgia grifoon (81), väike brabandi 
grifoon (82), mops (253), puudel (172); (iv) Aire-Piret Pärn – rottweiler (147), 
kaukaasia lambakoer (328); (v) Reet Lint – siberi husky (270); (vi) Kristin Kerem – 
kaukaasia lambakoer (328), saksa bokser (144); (vii) Helen Tonkson – mops (253), 
prantsuse buldog (101); (viii) Marko Lepasaar – labradori retriiver (122); (ix) Kalvo 
Kriisk – labradori retriiver 122).  

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
4.1. Kinnitada:  

4.1.1. kohtunik Inga Siil X rühma rühmakohtunikuks;  
4.1.2. kohtunik Marko Lepasaar FCI kohtunikuiks; 
4.1.3. kohtunik Siret Lepasaar FCI kohtunikuks;  

4.2. Kinnitada alljärgnevate välimikukohtunike hindamispädevused:  
4.2.1. Juta Haranen – nova scotia retriiveri (312), chesapeake bay retriiveri (263) ja 

siledakarvalise retriiveri (121) hindamisõigus; 
4.2.2.  Maret Kärdi – šoti terjer (73), west highlandi terjer (85), brüsseli grifoon (80), 

belgia grifoon (81), väike brabandi grifoon (82), mops (253), puudel (172);  
4.2.3. Astrid Lundava – eesti hagijas, brüsseli grifoon (80), belgia grifoon (81), väike 

brabandi grifoon (82), siberi husky (270), inglise springerspanjel (125), saksa spits 
(97), austraalia lambakoer (287);  

4.2.4. Siret Lepasaar – brüsseli grifoon (80), belgia grifoon (81), väike brabandi grifoon 
(82), mops (253), puudel (172);  

4.2.5. Aire-Piret Pärn – rottweiler (147), kaukaasia lambakoer (328);  
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4.2.6. Reet Lint – siberi husky (270); 
4.2.7. Kristin Kerem – kaukaasia lambakoer (328), saksa bokser (144);  
4.2.8. Helen Tonkson – mops (253), prantsuse buldog (101);  
4.2.9. Marko Lepasaar – labradori retriiver (122);  
4.2.10. Kalvo Kriisk – labradori retriiver 122).  

 
5. EKL vaidlusasjade töörühma materjalid. 
 
Toimus arutelu EKL vaidlusasjade töörühmale laekunud materjalide üle. 
 
Ettepanek: seoses kaukaasia lambakoera EST-00143/12 surmaga lõpetada tema 

põlvnevusega seotud avalduse käsitlemine. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
5.1. Seoses kaukaasia lambakoera EST-00143/12 surmaga lõpetada tema põlvnevusega seotud 

avalduse käsitlemine. 
 
6. Tõustandardite tõlked. 
 
Ettepanek: kinnitada alljärgnevate FCI tõustandardite tõlked: saksa spanjel, sussexi spanjel, 

welshi springerspanjel, ameerika veespanjel, friisi veekoer, hispaania veekoer, iiri 
veespanjel, clumberspanjel, inglise kokkerspanjel, inglise springerspanjel, 
põlluspanjel. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Toimus arutelu EKL poolt vastuvõetavate otsuste ja normdokumentide tõlkimise vajalikkuse 
üle. Nenditi, et märkimisväärne osa EKL liikmetest vajaks EKL otsustega kursis olemiseks 
otuste vene keelde tõlkimist. 
 
Ettepanek: tõlkida alates 01.01.2013 kehtima hakkav  uus EKL näituste eeskiri inglise ja vene 

keelde. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: avaldada edaspidi EKL juhtorganite otsused EKL infobülletänis „Koer“ ka vene 

keeles. 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
6.1. Kinnitada alljärgnevate FCI tõustandardite tõlked: saksa spanjel, sussexi spanjel, welshi 

springerspanjel, ameerika veespanjel, friisi veekoer, hispaania veekoer, iiri veespanjel, 
clumberspanjel, inglise kokkerspanjel, inglise springerspanjel, põlluspanjel. 

6.2. Tõlkida alates 01.01.2013 kehtima hakkav uus EKL näituste eeskiri inglise ja vene 
keelde. 

6.3. Avaldada edaspidi EKL juhtorganite otsused EKL infobülletänis „Koer“ ka vene keeles. 
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7. EKL-KKK taotlus FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti meeskonna kinnitamiseks ja 
osalemiskulude kompentseerimiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti 

meeskond (lisa 1) ning kompenseerida nende osalemisega seotud kulud lähtuvalt EKL 
juhatuse otsusest nr 5.1.4., 02.12.2010 (protokoll nr 12). 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada FCI 2012. aasta agility MM-i Eesti 

meeskond (lisa 1) ning kompenseerida nende osalemisega seotud kulud lähtuvalt EKL 
juhatuse otsusest nr 5.1.4., 02.12.2010 (protokoll nr 12). 

  
8. EKL-KKK taotlus rahvusvahelise IPO võistluse kuupäeva kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kanda EKL 2013. aasta võistluste 

kalenderplaani 13.-14.07.2013 rahvusvaheline IPO (CACIT) võistlus, Harju mk. 
Edastada kuupäev kinnitamiseks FCI-sse. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kanda EKL 2013. aasta võistluste kalenderplaani 13.-

14.07.2013 rahvusvaheline IPO (CACIT) võistlus, Harju mk. Edastada kuupäev 
kinnitamiseks FCI-sse. 

 
9. Eesti Takside TÜ taotlus tiitli „Balti Takside Võitja“ ametlikuks tunnustamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus ning  tunnustada ametlikena alljärgnevaid 

tiitleid: „Balti Takside Võitja“ (BALT DACH W – aastaarv), „Balti Takside 
Juuniorvõitja“ (BALT DACH JW – aasta), „Balti Takside Veteranvõitja“ (BALT 
DACH VETW – aastaarv). 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
9.1. Rahuldada Eesti Takside TÜ taotlus ning  tunnustada ametlikena alljärgnevaid tiitleid: 

„Balti Takside Võitja“ (BALT DACH W – aastaarv), „Balti Takside Juuniorvõitja“ 
(BALT DACH JW – aasta), „Balti Takside Veteranvõitja“ (BALT DACH VETW – 
aastaarv). 

 
10. Kristel Kivistu taotlus eriloa saamiseks chihuahua (pk) EST-02833/11 paaritamiseks 
chihuahuaga (lk). 
 
Ettepanek: rahuldada Kristel Kivistu taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) EST-

02833/11 paaritamiseks chihuahuaga (lk). 



EKL juhatuse protokoll nr 15, 02.08.2012 

 7 

 
Hääletamine: poolt – 5 
  vastu – 0 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
10.1. Rahuldada Kristel Kivistu taotlus ning anda aretuseriluba chihuahua (pk) EST-02833/11 

paaritamiseks chihuahuaga (lk). 
 
11. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
 
Ettepanek: rahuldada erandkorras Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ näitusetaotlus, ning 

kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani 05.07.20113 I rühma näitus, Pärnu 
(korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: saata EKL poolse vaatlejana Eesti Siberi Husky TÜ poolt 19.08.2012 

korraldatavale siberi huskyde erinäitusele Sulev Puumeister. Jätkata ühingu poolt 
esitatud 2013. aasta näitusetaotluse käsitlemist peale S. Puumeistri vaatlejaaruande 
ärakuulamist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

16.08.2013 II ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Inglise ja Prantsuse 
Buldogite Eesti TÜ); (ii) 16.08.2013 inglise ja prantsuse buldogite erinäitus – II ja IX 
rühma näituse raames, Harju mk (korraldaja: Inglise ja Prantsuse Buldogite Eesti 
TÜ); (iii) 16.08.2013 leonbergerite erinäitus – II ja IX rühma näituse raames, Harju 
mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite Klubi). 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 08.-

09.02.2014 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: Põhja-Eesti Koertekasvatajate 
Klubi); (ii) 19.-20.04.2014 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS). 
Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 

11.01.2014 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi); (ii) 12.01.2014 rahvuslik 
näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi); (iii) 20.07.2014 rahvuslik näitus, Tartu mk 
(korraldaja: Pepi); (iv) 01.03.2014 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna 
PKK); (v) 02.03.2014 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna PKK); (vi) 
27.09.2014 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna PKK); (vii) 28.09.2014 
rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna PKK); (viii) 31.05.2014 retriiverite 
erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ); (ix) 12.07.2014 
kuldsete retriiverite erinäitus, Põlva mk (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite TÜ). 

Hääletamine: poolt – 6 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Ettepanek: lähtuvalt EKL näitusetaotluste menetlemise korra punktist 2.3.4. käsitleda Lõuna-

Eesti Koertekeskuse 2014. aasta näitusetaotlust peale antud organisatsiooni 2013. 
aasta tegevuse koondaruande laekumist. 

Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
11.1. Saata EKL poolse vaatlejana Eesti Siberi Husky TÜ poolt 19.08.2012 korraldatavale 

siberi huskyde erinäitusele Sulev Puumeister. Jätkata ühingu poolt esitatud 2013. aasta 
näitusetaotluse käsitlemist peale S. Puumeistri vaatlejaaruande ärakuulamist. 

11.2. Kanda EKL 2013. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  
11.2.1. 05.07.20113 I rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ); 
11.2.2. 16.08.2013 II ja IX rühma näitus, Harju mk (korraldaja: Inglise ja Prantsuse 

Buldogite Eesti TÜ); 
11.2.3. 16.08.2013 inglise ja prantsuse buldogite erinäitus – II ja IX rühma näituse raames, 

Harju mk (korraldaja: Inglise ja Prantsuse Buldogite Eesti TÜ); 
11.2.4. 16.08.2013 leonbergerite erinäitus – II ja IX rühma näituse raames, Harju mk 

(korraldaja: Eesti Leonbergerite Klubi). 
11.3. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused:  

11.3.1. 08.-09.02.2014 rahvusvaheline näitus, Tallinn (korraldaja: Põhja-Eesti 
Koertekasvatajate Klubi). Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

11.3.2. 19.-20.04.2014 rahvusvaheline näitus, Narva (korraldaja: Narva KKS). Edastada 
kuupäevad kinnitamiseks FCI-sse. 

11.4. Kanda EKL 2014. aasta näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: 
11.4.1. 11.01.2014 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi); 
11.4.2. 12.01.2014 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi);  
11.4.3. 20.07.2014 rahvuslik näitus, Tartu mk (korraldaja: Pepi);  
11.4.4. 01.03.2014 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna PKK);  
11.4.5. 02.03.2014 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna PKK);  
11.4.6. 27.09.2014 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna PKK);  
11.4.7. 28.09.2014 rahvuslik näitus, Harju mk (korraldaja: Tallinna PKK); 
11.4.8. 31.05.2014 retriiverite erinäitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Kuldsete Retriiverite 

TÜ);  
11.4.9. 12.07.2014 kuldsete retriiverite erinäitus, Põlva mk (korraldaja: Eesti Kuldsete 

Retriiverite TÜ). 
 
12. Klubi „Tartu Bokser“ taotlus 11.08.2012 toimuma pidanud saksa bokserite 
erinäituse kalenderplaanist kustutamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada klubi „Tartu Bokser“ taotlus ning kustutada EKL 2012. aasta näituste 

kalenderplaanist 11.08.2012 toimuma pidanud saksa bokserite erinäitus. 
 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
12.1. Rahuldada klubi „Tartu Bokser“ taotlus ning kustutada EKL 2012. aasta näituste 

kalenderplaanist 11.08.2012 toimuma pidanud saksa bokserite erinäitus. 
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13. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
 
Ettepanek: saata Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule märgukiri, et lähtuvalt EKL näituste 

eeskirja punktist 13.10.2. vastutab näituse korraldaja, et kohtunik ei hindaks üle 80 
koera päevas, erandkorras kuni 100 koera päevas (kohtuniku eelneval kirjalikul 
nõusolekul). ESLÜ poolt 05.-06.05.2012 korraldatud saksa lambakoerte erinäitusel oli 
esimesel päeval hinnatavates klassides kantud kataloogi 109 koera. 

 
Hääletamine: poolt – 6 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
 
Otsustati: 
13.1. Saata Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule märgukiri, et lähtuvalt EKL näituste eeskirja 

punktist 13.10.2. vastutab näituse korraldaja, et kohtunik ei hindaks üle 80 koera päevas, 
erandkorras kuni 100 koera päevas (kohtuniku eelneval kirjalikul nõusolekul). ESLÜ 
poolt 05.-06.05.2012 korraldatud saksa lambakoerte erinäitusel oli esimesel päeval 
hinnatavates klassides kantud kataloogi 109 koera. 

 
 
Astrid Lundava      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


