
Eelarve 2017 seletuskiri

TULUD
1

2

3

KULUD
1 EMV

2 Andmebaas Tänase lepingu alusel makstakse 0,13 EUR iga stardi pealt (kuni 30.06.2017).
3 Pädevuskesamid EKL-KKK-l on plaanis korraldada plaanipäraseid pädevuseksameid (kevadel ja sügisel)

4 Koolituskulu Kõikidel koolitusaladel koolitajate taseme tõstmiseks on vaja viia läbi süstemaatilisi koolitusi.

5 FCI töökomisjonid Iga ala arendamiseks on vajalik järjepidev osalemine FCI töökomisjonides.
6 FCI MM võistlused

7 Muud kulud Dokumentide tõlkimisega ja vormistamisga seotud kulud.

KOKKUVÕTE
1

2 Alad

3 Varustus

4

5 EKL-KKK pädevus

6 Reservfond

Stardimaksude 
tulude 
suurendamine – tulu 
ühe stardi pealt 1,00 
EUR

Stardimaksu hind on olnud pikemat aega muutmata. Agility toob ligi 94% kogu tuludest. Ühe stardi 
hind AG rajal on sõltuvalt klubikuuluvusest vahemikkus 6-10 EUR. Klubide esindajate sõnul, ei 
näe nad probleemi ühe stardi hinna tõstmises. Teistel aladel on stardimaksud suuremad, seega 
stardimaksu tõus on nende jaoks vähem tuntavam.

Stardide lõpparvu 
prognoositakse 
samaks. 

Kui AG alal on veel veidi kasvuruumi ning vaikselt oodatakse stardiarvu kasvu, siis teistel aladel 
võib tulla väiksemaid tagasilööke (eelkõige SK). Ala keerukus ning uued reeglid on ranged ja 
mitmed koerajuhind ei tule starti teades, et nende koer ei saa tulemust. 

EMV 
(välisosavõtjate 
lubamine)

Osavõtutasude suurendamiseks EMVdelt, on käimas arutelu avatud võistluse organiseerimiseks, 
kus välisvõistlejad saavad võtta osa EMV võistlusest, kuid ei saa pretendeerida Eesti Meistri tiitlile.

EMV korraldamisega seotud kulu on tõusnud u 500 EUR võrra. Agility EMV on ennast 
isemajandav üritus, kuid teised alad vajavad suuremat toetust, organiseerimise taseme tõstmiseks 
ja koerajuhtide seas suurema huvi tekitamiseks.

Iga FCI ala taseme näitajaks on FCI MMi tulemused. Eesmärgiks on saata täisvõistkonnad igal 
alal. 2017 aastal on oodata MMiga seotud väljaminekute suurenemist, sest MMide 
korraldamiskohad on lähemad ja vähem kulukamad kui 2016 aastal (inimesed sõidavad kohale 
sõidust loobumise asemel). Tänased toetused on selgelt liiga madalad. Sõidukulud on tihtipeale 
majutuskuludest suuremad. 2017 aasta MMi kulud planeeritud vastavalt kehtivale EKL juhatuse 
otsusele, kuid EKL-KKK teeb kindlasti ettepanekuid toetuste süsteemi muutmiseks. Samuti on 
plaanis veelkord käia läbi MMile kvalifitseerimise kriteeriumid, et suurendada eduvõimalusi. 
Põhjendamatut kriteeriumite leevendamist kindlasti ei tule, et mitte populariseerida MMi turismi 
EKL toetuse arvelt. Pigem võistkonna liikmete suurendamist varumeeste (IPO-FH) või arvu 
(individuaal + võistkondlik) arvelt. Nt, IPO-R alal: Eesti reeglite järgi mittekvalifitseerunud võistleja 
sai 2016 aasta MMil maala otsingus 5.nda koha.

2016 eelarve 
kokkuvõte

EKL-KKK on olnud väga raskes seisus 2016 aastal. Ühelt poolt, kinnitatud EKL-KKK eelarve oli 
ligi 2 korda väiksem taotletust. Teiselt poolt ei saanud EKL-KKK rääkida kaasa MMiga seotud 
kulude kompenseerimisel, sest seda pidi tehtama kehtiva EKL juhatuse otsuse alusel. EKL-KKK 
olukorda leevendas see, et mitmed koolitusalad ei saanud enda MMi võistkonnad kokku või ei 
osaletud MMil üleüldse. Selle tulemusena suutis EKL-KKK püsida eelarve piires, toetada AG 
juunioride meeskonda, viia läbi pädevuseksameid, tõsta EMVde kvaliteeti (kõikidel aladel). 

Uue eelarve kohaselt, ainukeseks ennast äramajandavaks alaks on Agility (EKL toetus 2016 
aastal sellele alale oli u 2200 EUR). Kuigi 2016 aasta tulemused on olnud erakordselt head ja 
kiitmist väärt, EKL-KKK suunab eelarvelisi vahendeid teistele aladele nende taseme tõstmiseks.

2013 aasta Agility MMil mitteosalemine võimaldas ajavõtu soetamist, mis on üliolluline varustus 
AG võistluse läbiviimisel. Võistluste korraldamise tase ja objektiivsus (aeg sajandiku täpsusega) 
on mänginud tugevat rolli AG üleüldise taseme tõstmisel. EKL-KKK kaalub varustuse soetamist ka 
teistele aladele, milda klubid saavad kasutada kas EMVidel või ametlikel võistlustel.Pikemas 
perspektiivis tuleb moodustada reserv, mille eest saab osta uut varustust, kui olemasolev 
amortiseerub.

2017 eelarve 
kokkuvõte

Eesti Kenneliit toetas EKL-KKK alasid 2016. aastal 12 492 euroga, kus kogu eelarve maht oli 16 
367 eurot (ehk 76% ulatuses). EKL-KKK plaanib suurendada 2017. aasta eelarvet 57 % võrra 25 
836 euroni, küsides EKLilt toetust 33% võrra rohkem 16 636 eurot. EKLi toetus 2017. aasta EKL-
KKK eelarvest moodustab 64%.
2017 aasta eelarve on üldine plaan, kuid EKL-KKK'l on õigus muuta rahaliste vahendite 
kasutamist alade ja kuluridade vahel. Ehk EKL-KKK võib ühe ala arvelt toetada teisi alasid (nt AG-
>SK) ning ühe kulurea arvelt katta teisi kulusid (nt FCi komisjoni arvelt Koolituskulusid). 

2017 aastal lõpuks plaanitakse moodustada reservfond kasutamata vahendite arvelt. See annab 
paindlikkuse tegevuste planeerimisel, välistab sunniviisilist eelarvevahendite kasutamist ning 
võimaldab moodustada premeerimisfondi alates 2018 aastast.
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