
MTÜ Eesti Chihuahua Klubi juhatuse koosoleku protokoll. 

 

Aeg: 29.06.2019.a. 

MTÜ Eesti Chihuahua Klubi ( edaspidi ECK) 

Algus kell:18.00, lõpp kell: 20.00 

Koosolek toimus: Mustamäe Keskus 

Koosoleku juhataja: Irene Montvila 

Koosoleku protokollija: Jaana Vahter 

Koosolekul osalesid: ECK-l on 3 juhatuse liiget, kellest koosolekul osales 3, Irene Montvila, 

Jaana Vahter, Galina Anton 

Vastavalt ECK põhikirjale on juhatuse koosolek otsustusvõimeline. 

 

*Päevakord: 

1. ECK uute liikmete vastuvõtmine ECK aadressile laekunud liitumisavalduste ja isiklikult 

üleantud- või posti teel saadetud avalduste alusel. 

 

2.ECTÜ poolt pakutud koostöö võimalikkuse arutelu.  ECTÜ ettepaneku sisu: Eesti 

Chihuahua Klubile27.06.2019Ettepanek näituste kooskõlastamiseks ja kokkuleppe sõlmimiseksEesti Chihuahua 

Tõuühing esitas Teile mais 2019 ettepaneku kööstööks, mille sisu oli järgmine:Alates 16.04.2019 on Eesti Chihuahua 
Tõuühing (ECTÜ) ametlikult Eesti Kennelliidu liige.Mõlemad klubid on esitanud Eesti Kennelliiduleerinäituse taotluse 
samale kuupäevale (06.06.2020). ECTÜ on esitanud 29.04.2019 ja ECK 30.04.2019. Teeme Teile ettepaneku, et 
olukord mõistlikult lahendada (pole vaja klubide vahel vaidlusi, mis jõuaksid EKL-i). Meie ettepanek on Teile 
järgmine:1.Aastal 2020 (06.06.2020) korraldab erinäitust ECTÜ, sest Teie korraldasite 2019 kevadel ning ECK korraldab 
erinäitust aastal 2021 kevadel/suvel. 2.Aastal 2020 kevadel/suvel korraldaberinäitust ECTÜ ja sügisel ECK ja aastal 
2021 korraldab erinäitust kevadel/suvel ECK ja sügisel ECTÜ.Me ei pea korraldama aastas 2 näitust, võime korraldada 
ka erinäitust üle aasta, ühel aastal klubi ja teisel aastal Tõuühing.Loodame koostööle.Palume meie ettepanekule 
kirjaliku vastust hiljemalt 04.06.2019  

  

*Juhatuse koosoleku käik ja otsused: 

 

1. Arvata ECK liikmeteks sooviavaldajad, kes on vastava avalduse saatnud ECK ametlikku 

postkasti info@chihuahua.ee või edastanud sooviavalduse isiklikult ja kes omavad või kellel 

on kaasomandis chihuahua tõugu koer, samuti kes on huvitatud chihuahua tõugu koertest. 

Ettepanek: Vastu võtta uued liikmed ECK klubi ametlikku postkasti laekunud avalduste ja isiklikult 

üleantud- või posti teel saadetud avalduste alusel;  Helerin Sarnit, Ksenja Savchenko,  Marina 

Keningi.  

Uute liikmete nimed avaldada ECK kodulehel. 

Hääletus:  poolt: 3, vastu: 0, erapooletuid:0 

 

Otsus: Vastu võtta ECK liikmeks sooviavalduse esitanud isikud.Kõik ECK-ga liituda 

soovijad on tasunud ühekordse klubisse sisseastumise tasu 10 eur ja aastase liikmemaksu 15 

eur. 

Helerin Sarnit, Ksenja Savchenko, , Marina Keningi.  

 2. ECTÜ poolt pakutud koostöö võimalikkuse arutelu. 

ECK juhatuse liikmed on arutanud suusõnaliselt ja ka telefoni vestluses  enamuse ECK 

liikmetega antud teemat. 2019. a. seisuga on ECK 35 liiget.  

Valdav enamus on kategooriliselt vastu koostööle ECTÜ-ga, seega ei pea ECK juhatus 

võimalikuks sõlmida ECTÜ poolt pakutud lepingut, kuna puudub usaldus ECTÜ juhatuse 

mailto:info@chihuahua.ee


suhtes. Konfliktselt ECK lahkunud ja praegu ECTÜ moodustanud isikute lahkumise ajendiks 

olid eksimused ühiste, Mittetulundus Ühingule( Põhikiri) ja ECK ( Põhikiri)kuuluvate 

rahaliste vahendite seaduspärase  kasutamise suhtes 2018.a.erinäituse korraldamisel, samuti 

näituse korraldajate eetika suhtes.  

Lugupidamatu ja konfliktne suhtumine paljudesse klubi liikmetesse, samuti keeldumine uute 

liikmete vastuvõtmisest ECK-sse. 

ECK jätkab igaaastast näituste korraldamise traditsiooni. Ajastuse kinnitab EKL vastavalt  

näituste kinnitamise eeskirjale.  

Hääletus: Hääletus:  poolt: 3, vastu: 0, erapooletuid:0 

  

Otsus: Tagasi lükata ECTÜ poolt tehtud ettepanek näituste korraldamise aegade 

kooskõlastamiseks ECK-ga. 

 

Allkirjad: 

Irene Montvila, ECK juhatuse esimees 

Jaana Vahter, ECK juhatuse liige 

Galina Anton, , ECK juhatuse liige  

 

LISA:  

Eesti Kennelliidu KALENDERPLAANI KANTAVATE 

NÄITUSTE TAOTLUSTE MENETLEMISE KORD  
Kinnitatud EKL juhatuses 02.12.2010, protokoll nr 12 Muudetud EKL juhatuses 05.05.2011, protokoll 
nr 5 –p. 2.3.4. Muudetud EKL juhatuses 14.02.2013, protokoll nr 2 – kustutatud p 2.3.4., muudetud p 
2.3.3. Muudetud EKL juhatuses 08.12.2016, protokoll nr 12 – p 0, 1. Kehtib alates 2014. aasta kohta 
esitatavatele näitusetaotlustele 

 EKL kalenderplaani kantavate näituste taotluste menetlemise kord 
sätestab EKL-le laekunud näitusetaotluste käsitlemise reeglid. 
 1. Näitusetaotluste esitamine 
 1.1. EKL liikmesorganisatsioon saab näitusetaotluse esitada läbi 
EKL online online.kennelliit.ee või paberkandjal EKL büroosse. 
Alates 2021. aastaks taotletavatest näitustest saab kõikide tõugude 
rahvuslike ning rahvusvaheliste näituste taotlusi esitada ainult läbi 
EKL online.  
1.1.1. Läbi EKL online taotluse esitamiseks peab EKL 
liikmesorganisatsioon olema sõlminud EKL-ga 
online/kataloogiprogrammi kasutamise lepingu.  
1.1.2. Juhul, kui näitusetaotlus esitatakse paberkandjal, fikseerib 
EKL büroo näitusetaotluse esitamise kuupäeva ning kellaaja.  
2. Näitusetaotluste kinnitamine  



2.1. EKL juhatus kinnitab näitusetaotlusi kalenderplaani oma 
korralistel koosolekutel jooksvalt vastavalt laekumiste järjekorrale. 
2.2. Näitusetaotluse kinnitamisel lähtub EKL juhatus lisaks EKL 
näituse eeskirjas toodule järgmistest punktidest: 
 2.2.1. Ühele EKL liikmesorganisatsioonile kinnitatakse 
kalendriaastas kuni neli näitust kolmel nädalavahetusel;  
2.2.2. Ühele EKL liikmesorganisatsioonile kinnitatakse 
kalendriaastas kuni üks nädalavahetus rahvusvahelise näituse / 
rahvusvaheliste näituste läbiviimiseks;  
2.2.3. Suvisel näituste perioodil – 25. mai kuni 01. september – võib 
iga EKL liikmesorganisatsioon korraldada näituse/näitused ainult 
ühel nädalavahetusel. 
 Piirang ei laiene erinäitustele;  
2.2.4. EKL liikmesorganisatsioonil, mis korraldab näitust 
esmakordselt, on õigus kuni nende poolt korraldatud näituse eduka 
läbiviimiseni esitada üks näitusetaotlus ühe kalendriaasta kohta. 
3. Juba kinnitatud näituste tühistamine või teisele organisatsioonile 

üle andmine. 3.1. EKL juhatus võib juba EKL kalenderplaani 

kinnitatud näituse tühistada või anda korraldusõiguse mõnele 

teisele organisatsioonile, kui:  

3.1.1. vastava liikmesorganisatsiooni poolt korraldatavates 

näitustes täheldatakse tõsiseid puudujääke (alus: EKL näituste 

eeskiri p 1.2.2); 

 3.1.2. vastaval liikmesorganisatsioonil on EKL ees võlgnevusi; 

3.1.3. vastav liikmesorganisatsioon on olulisel määral kahjustanud 

EKL-i huvisid või eksinud heade tavade vastu.  

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/EKL-n%C3%A4itusetaotluste-menetlemise-

kord-1-1-2016.pdf 

 

  


