EESTI CHIHUAHUA KLUBI JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL.
Aeg: 20.04.2020
MTÜ: Eesti Chihuahua Klubi ( edaspidi ECK )
Kell: 09.00 - 10.30
Koosolek toimub erakorraliselt Skype keskonnas.
Koosoleku juhataja: Irene Montvila
Koosoleku protokollija: Jaana Vahter
Koosolekul osalejad: Jaana Vahter, Galina Anton, Irene Montvila
ECK-l on 3 juhatuse liiget, kellest juhatuse koosolekul osales 3,
Vastavalt ECK põhikirjale on juhatuse koosolek otsustusvõimeline.
Päevakord:
1.2019. a. Majandusaasta aruanne.
2.ECK 2020.a. üldkoosoleku läbiviimise arutelu
3. arutelu 2020.a. ECK 14. augustile planeeritud chihuahua erinäituse korraldamise käigust.
4.Gredi Pikani eriloa taotlus Eesti Kennelliidu ja ECK juhatusele.
Juhatuse koosoleku käik ja otsused:

1. 2019. a. Majandusaasta aruanne.
Ettepanek: Kinnitada 2019.a. majandusaasta aruanne ja esitada tutvumiseks ECK liikmetele.
Hääletus:

Poolt: 3

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsus: ECK juhatus kinnitas 2019.a. majandusaasta aruande ja esitab ECK liikmetele tutvumiseks.

2. ECK 2020.a. üldkoosoleku läbiviimise arutelu
Ettepanek: Seoses koroonaviiruse puhangust tuleneva olukorraga lükata edasi ECK märtsikuus
ärajäänud üldkoosolek esimesele sobivale ajale peale kogunemispiirangute lõppu.
Hääletus:

Poolt: 3

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsus: ECK 2020.a. üldkoosoleku aeg lükkub sobivale ajale peale kogunemispiirangute lõppu.

3. Arutelu 2020.a. ECK 14. augustile planeeritud chihuahua erinäituse korraldamise käigust.

Ettepanek: Otsustada ECK 14.08.2020.a. planeeritud erinäituse toimumise võimalikkus sõltuvalt
koroonaviirusega seotud piirangute lõppemisega. Kui kogunemispiirangud jäävad kehtima ka augusti
kuus, siis ECK juhatus hakkab otsima võimalust korraldada ECK erinäitus muul ajal või jätta ürituse
toimumine käesoleval aastal ära.
Hääletus: Poolt: 3

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsus: ECK 14.08.2020.a erinäituse toimumise võimalikkus sõltub kogunemispiirangute lõppemise
tähtajast.
4.Gredi Pikani eriloa taotlus Eesti Kennelliidu ECK juhatusele:
(Koopia originaalist)

Taotlus Eesti Kennelliidu juhatusele

Käesolev taotlus on esitatud eriloa saamiseks vastavalt Eesti Kennelliidu tõuraamatumäärusele punkt
8, et võimaldada kasutada aretuses chihuahua pikakarvalist Perfect Sweet Dream Champagne Gold
EST-01634/18. Koerale on teostatud vastavalt aretusnõuetele kohustuslik põlveuuring tulemusega
0/0 (27.03.2019) ja vabatahtlik silmauuring tulemusega “puhas” (27.03.2019). Koeral on olemas 1 x
SP hinne näituselt (30.06.2019) ja mitu hinnet VH. Koer ei ela kasvataja juures vaid kaasomandiperes
ning enne COVID-19 puhangut oli kasvatajal kaasomanikega kokkulepe, et koerale planeeritakse
pesakond kevad-suvi 2020, misjärel kaasomandileping lõpeb ja kaasomanikul on võimalik koer
steriliseerida. Koer oli registreeritud erinevatele näitustele Lätis ja Leedus alates märts 2020, et täita
teine hinde SP aretuse erinõue. Paraku hetkel Eestis ega lähiriikides näitustele võimalik minna ei ole.
Pesakonna planeerimine kevad-suvi 2020 on sobilik nii kasvatajale kui kaasomandiperele, seega
palun hetkel teadmata kestvusega piirangute ajal anda koerale aretuseks eriluba.
Gredi Pikani, Kennel Perfect Sweet Dream+3725527000, gredi.pikani@gmail.com
Ettepanek:
Tutvunud G.Pikani taotluse sisuga leiab juhatus, et eriloa andmise vajadus ei ole põhjendatud.
Emane koer Perfect Sweet Dream Champagne Gold EST-01634/18 on alles noor ja tema aretuses
kasutamisega ei ole kiiret. Seoses COVID-19 viiruse puhangust tingitud eriolukorraga on võimalus
avalduse esitajal kaasomanikuga kokkuleppe pikendamine ajani, mil koeraga on võimalik käia
näitustel ja täita aretusnõuded.
ECK juhatuse seisukoht, edastatud EKL:
(Koopia originaalist)

Lugupeetud Eesti Kennelliidu juhatus.

Eesti Chihuahua Klubi juhatuse seisukoht seoses Gredi Pikani kennel Perfect Sweet Dream aretuse
eriloa saamise taotlusega.
Käesolevad aretusreeglid kehtivad kõikidele Chihuahua tõu kasvatajatele alates 01.01.2017 kuni
31.12.2021.Eesti Chihuahua Klubil ei ole iseseisvat õigust teha erandeid ega muuta kehtivaid
aretuseeskirju. Samuti ei ole Eesti Chihuahua Klubi vastutav kasvatajate tehtud lepingute ning nende
tingimuste üle. Eraisikuna sõlmitud kaasomandi leping ei ole aluseks, et rahuldada eriloa taotlus.
Seoses COVID-19 viiruse levikust tingitud Eestis kehtiva eriolukorraga ei ole paljudel kasvatajatel
võimalik osaleda näitustel , kellel samuti koerad eelnevalt mitmele näitusele registreeritud. Kuna

tegu on juuniori ealise koeraga, siis ilmselt on tal aega oma pesakond saada juba stabiliseerunud
ühiskonnas.
Lugupidamisega, Eesti Chihuahua Klubi juhatus: Irene Montvila, Jaana Vahter,Galina Anton (hetkel
puudub digiallkirja andmise võimalus) 20.04.2020.

Hääletus:

Poolt: 3

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsus: ECK juhatus ei anna nõusolekut G:Pikanile eriloa saamiseks.

20.04.2020.
Irene Montvila, allkiri- digitaalne
2. Jaana Vahter, allkiri- digitaalne
3. Galina Anton, allkiri (digiallkirjstamine ei ole võimalik)

