
EKL Koerte Koolitust Koordineeriva Kogu liikmete 

üldkoosolek 

Nr 4 – 2016

25.10.2016

Koht: Eesti Kennelliidu büroo, Tuisu 2A, 11314 Tallinn

Koosoleku algus: 18:07

Koosoleku lõpp: 21:33

Juhatas: Alkesander Andre

Protokollis: Indrek Tirmaste

Kohal: Aarne Väli, Kadri Viljalo, Tatjana Tšenjakova, Indrek Tirmaste, Svetlana Zolotnikova,
Külli Soo, Piret Reinsalu, Külli Ragel, Meeli Puusepp, Mari Oblikas, Tiina Madisson, Karin
Lassmann, Aleksander Andre, Eve Arula/Pungas, Aili Kivinurm. 

Volitusega: Jekaterina Aljohhina (volitatud isik: Tšernjakova), Tiia Ariko (vol: Tirmaste), Ede
Brand (vol: Tirmaste), Natalja Garastsenko (vol: Tirmaste), Kristiin Keernik (vol: Puusepp),
Leelet Kivioja (vol: Oblikas), Margot Luukas (vol: Kivinurm), Maris Luberg (vol: Puussepp),
Mare Meldre (vol: Tšernjakova), Leela Nõu (vol: Tšernjakova), Stefi Praakli (vol: Tirmaste),
Monika  Põld  (vol:  Reinsalu),  Keida  Raamat  (vol:  Tirmaste),  Vilve  Roosioks  (vol:  Soo),
Monika Rusing (vol: Kivinurm), Õie Soovik (vol: Kivinurm), Maret Tanissaar (vol: Puusepp),
Kristina Varik-Kilm (vol: Arula/Pungas).

Külalistena osalesid: Merike Kungla, Aire-Piret Pärn.

Üldkoosolekul osales kokku 33 EKL-KKK liiget, neist volitusega 18 liiget. 

Kohal hääli: 33

Päevakord saadeti välja 15 päeva tagasi seega on kõik nõuded täidetud ning koosolekuga võib
alustada.

Ettepanek: Nimetada koosoleku juhatajaks Aleksander Andre.

Poolt: 33

Vastu: 0

Erapooletu: 0



Otsustati: Nimetada koosoleku juhatajaks Aleksander Andre.

Ettepanek: Nimetada protokollijaks Indrek Tirmaste.

Poolt: 33

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsustati: Nimetada protokollijaks Indrek Tirmaste.

Ettepanek: Nimetada häälte lugejaks Tatjana Tšernjakova.

Poolt: 33

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Otsustati: Nimetada häälte lugejateks Tatjana Tšernjakova.

Loeti ette päevakord:

1. Lühiülevaade EKL-KKK tööst,
2. EKL-KKK 2017. aasta eelarve projekti tutvustamine ja kinnitamine,
3. Muud küsimused. 

Ettepanek: Kinnitada päevakord: 

1. Lühiülevaade EKL-KKK tööst,
2. EKL-KKK 2017. aasta eelarve projekti tutvustamine ja kinnitamine, 
3. Muud küsimused.

Poolt: 33

Vastu: 0 

Erapooletu: 0

Otsustati: Kinnitada protokoll:

1. Lühiülevaade EKL-KKK tööst,
2. EKL-KKK 2017. aasta eelarve projekti tutvustamine ja kinnitamine, 
3. Muud küsimused.



1. Lühiülevaade EKL-KKK tööst

Aleksander Andre andis ülevaate EKL-KKK koosoleku toimumise ajani 2016. aastal 
toimunud tööst.

- Tulud: Lisati EKL hinnakirja katsekohtunike pädevuseksami tasu 40 eurot.
- Kulud: 

o Eesti meistrivõistlused:
 Aprill - IPO-R,
 Mai - SK,
 Juuli - IPO,
 August – AG,
 August - KK,
 Oktoober - IPO-FH.

o Andmebaas.
 Sõlmisime lepingu möödunud ja tuleviku andmete saamiseks.

o Pädevuseksamid:
 Mai 2016 - AG katsekohtunike pädevuseksam,
 September 2016 - VP katsekohtunike pädevuseksam,
 November 2016 - IPO-R katsekohtunike pädevuseksam.

o Koolitused:
 November - koolitajate baaskursus,
 Detsember - AG koolitajate pädevuseksam,

o FCI töökomisjonid:
 Jaanuar 2016 - IPO-R komisjon,
 Veebruar 2016 - AG komisjon,
 Märts 2016 - IPO komisjon,
 August 2016 - IPO-R komisjon,
 September 2016 - AG komisjon.

o FCI MM võistlused:
 Aprill 2016 - IPO-FH MM,
 Juuni 2016 - SK MM,
 September 2016 - AG MM.

o Muud kulud:
 Esmakordselt saatsime noortevõistkonna European Open Juniorile 

(Agility). Osalustasud maksti 12 võistluspaari eest.
o Kokkuvõte:

 Ajakiri „Koer“ - suurendasime koolitusaladega seotud artikleid, et 
oleks rohkem infot, mis toimub koolitusaladel. On tagasisidet, et ajakiri
on koolituse osas huvitavamaks muutunud.;

 IPO-R Eesti kriteeriumid on liiga karmid IPO-R MM meeskonna 
koostamiseks ja inimesed läksid ise oma kuludega. Tulemuseks 5. koht.

Aleksander Andre - EKL-KKK kodulehel on üleval uus versioon dokumentidest. Kõik EKL-
KKK eestseisusele teada olevad ja leitud dokumendid on ühtemoodi vormistatud. Aleksander
Andre palub kohalviibijatel teada anda, et kui on dokumente, mis peaksid olema EKL-KKK



kodulehel, siis redigeeritavas formaadis dokumentidest teada anda. Kui mõni dokument on
puudu, siis palun teada anda.

Aleksander  Andre  tutvustas  lähetus-  ja  üritusaruande  vorme.  Toodi  näiteks  IPO-FH
kuluaruandega seotud probleemid. Arutlusel olid eriosapoolte arusaamad antud situatsioonist.
Kuna teema on lahendatud, siis seda rohkem edasi ei arutatud.

Aire-Piret  Pärn  luges  ette  revisjonikomisjoni  aruande  EKL-KKK  tegevusest.  EKL
revisjonikomisjoni aruanne lisandub EKL-i kodulehele.

Svetlana  Zolotnikova  -  Reaktsioonina  revisjonikomisjoni  ettekandele  palve  saada  koolitus
allüksuse töö korraldamise kohta.

Märkus EKL-KKK liikmetelt - Üldkoosolekul osalejatel ei ole võimalust esitada küsimusi,
kuna osalejatel polnud võimalust esitada küsimusi, sest see dokument ei olnud enne teada.

Tatjana  Tšernjakova  küsimus  -  Mida  revisjonikomisjon  EKL-KKK  eestseisuselt  ootab?
Aleksander Andre selgitab, et dokument aitab EKL-KKK tööd tulevikus paremini korraldada.

Aire-Piret  Pärn  selgitab,  et  ei  saa  vastata  revisjonikomisjoni  aruande  kohta  esitatud
küsimustele, kuna ei ole ise aruannet koostanud.

2. EKL-KKK 2017. a eelarve projekti tutvustamine ja 
kinnitamine

Aire-Piret Pärn küsib, kuidas saab kinnitada juba EKL juhatusele esitatud eelarve projekti?

Aleksander Andre vastab, et EKL juhatus soovis saada EKL-KKKlt eelarvet oktoobri alguses.
Eelarve ja lisad olid saadetud EKLile 05.10.2016.

Aire-Piret Pärn teavitab üldkoosolekut, et EKL-i juhatusele tuleb esitada kinnitatud eelarve
projekt, kuid esitati kinnitamata projekt.

Aleksander  Andre  teavitab,  et  EKLile  esitati  projekt,  mis  oli  kinnitatud  EKL-KKK
eestseisuses 10.10.2016. EKL juhatus on teadlik, et esitatud eelarve projekt läheb veel EKL-
KKK üldkoosolekule kinnitamiseks.

Aleksander Andre andis ülevaate jooksva (2016) aasta eelarve kohta. Esitati taotlus 29475€
ulatuses,  millest  EKL-i  toetus  oleks  pidanud olema 25600€.  EKL kinnitas  eelarve  mahus
16367€  ja  EKL  toetusega  12492€.  Aleksander  Andre  tutvustas  EKL-KKK  2016.  aasta
detailset  rahade  kulutust.  Lisaks  tutvustas  Aleksander  Andre  alade  kaupa  teostatavat
ressursside analüütikat.

Aleksander Andre esitles 2017.a eelarve projekti. Kulusid kokku 25836€. Aleksander Andre
selgitab  üldkoosolekul,  et  kui  sellise  kulude  mahuga eelarve  esitada  EKL juhatusele,  siis



ilmselt saame negatiivse vastuse. Tulude suurendamiseks oli EKL-KKK eestseisusel arutlusel
2  varianti.  Esimene  variant  kehtestada  litsentsitasu,  mis  oleks  väheseid  starte  tegevate
händlerite  jaoks  ebaõiglaselt  kulukas,  kuna  ühe  stardi  tasu  suureneks  märgatavalt.  Teine
variant tõsta stardimaksu 0,5€ pealt 1,0 euroni stardi kohta. 

Aire-Piret  Pärn  juhib  üldkoosoleku  tähelepanu  faktile,  et  EKL-i  hinnakirjas  stardimaksu
tõstmine on EKL-i juhatuse pädevuses. Kuidas EKL-KKK üldkoosolek saab seda eelarves
arvestada?

Aleksander Andre selgitab, et  kui see 2017. aasta eelarve projekt kinnitatakse Üldkoosolekul,
siis saadetakse juhatusele ettepanek EKL-i hinnakirjas stardimaksu muutmiseks.

Toimub arutlus teemal, mis järjekorras peaks stardimaksude muutmine toimuma.

Aire-Piret  Pärn -  Enne peab EKL-i  juhatus  muutma hinnakirja,  siis  saab sellega  eelarves
arvestada.

Aleksander Andre - Kui paluda EKL-i juhatusel enne muuta, siis võib tekkida situatsioon, et
EKL-KKK üldkoosolek leiab, et stardimaks on liiga suur. See põhjustab omakorda absurdse
situatsiooni.

Aleksander Andre esitles ideed, et alade Eesti meistrivõistlustele võiks lubada välisvõistlejaid,
et tõsta meistrivõistluste startide arvu ja võistluse taset.

Mari Oblikas - IPO-FH-l palun mitte lubada, kuna võistlus on juba niigi väga pikk. 

Toimus arutelu,  kus jõuti  järeldusele,  et  võistluse korraldaja võib ise reguleerida võistluse
korraldust läbi registreerimiskuupäevi (kohalik- vs välisvõistleja) ning võistleja limiite, kuid
korraldajal peab olema võimalus kaasata välisvõistlejaid.

Piret Reinsalu - Agility võistlejatele tähendab stardimaksu tõstmine, et päevase võistluse hind
läheb kallimaks 1,5-2€. See proportsioon on paigast ära! Mis on selle tõstmise mõte? Kas
EKL-i juhatus on andnud ette mingi piirmäära, et kui suurendatakse nii palju stardimakse, siis
eraldatakse EKL-KKK-le rohkem raha?

Aleksander Andre - EKL-i juhatus ei ole mingit piirmäära öelnud. 

Piret Reinsalu - Ei mingit kindlust, et rohkem stardimaksudest raha kogudes EKL-KKK-le
rohkem raha eraldatakse. 

Aleksander Andre -  Eelmise aasta ca 24000 taotletud rahaeraldus lõigati  pooleks. Kui me
sedasi  uuesti  lähme,  siis  kogemuslikult  tehakse  jälle  nii.  Järgmine  aasta  on  aga  kindlasti
rohkem kulusid kui käesoleval aastal, kuna rohkem meeskondi läheb FCI MM-dele välja.

Piret Reinsalu - Eelarve tasakaal ei saa olla EKL-KKK tegevuse eesmärk. See on EKL-i kui
terviku tegevuse eesmärk.

Aire-Piret Pärn - EKL-KKK ei ole eraldi seisev MTÜ. EKL ei toeta EKL-KKK-d, vaid EKL
eraldab EKL-KKK-le raha. EKL-KKK-l ei saa miinust olla.



Svetlana Zolotnikova - Kunagi ei olnud üldse stardimaksu. Mingi hetk tekkis, kuna koerte
koolitusaladelt ei olnud üldse tulu poolt.

Aire-Piret Pärn - Te käsitlete eelarvet valesti.

Piret Reinsalu - Mina olen aru saanud, et EKL-KKK kulude ja tulude vahel puudub põhjuslik 
seos.

Tatjana Tšernjakova - Kui varem küsisime raha EKL-lt, siis ei kulutatud seda ära ja meil ei
olnud statistikat, kuhu see raha läheb. Nüüd on meil olemas statistika ning on näha, kuhu raha
kulutatakse.

Aire-Piret Pärn -  EKL eelarve koostamise põhimõttest. Prognoosi aluseks on see, kui palju
EKL plaanib endale tulusid. Vastavalt sellele tuleb see, kui palju saab kulutada. EKL ei saa
rohkem kulutada, kui tulusid on! Allüksused, büroo ja ajakiri „Koer“ on suured kulud. EKL
vaatab palju on tulusid ja selle järgi otsustab, kui palju raha allüksustele antakse. Küsimine ei
ole põhjus, miks kärbitakse, põhjus on EKL-i tulude mahus.

Aleksander Andre - EKL-KKK üritabki EKL-i tulubaasi suurendada.

Aire-Piret Pärn -  EKL-i allüksused peavad esitama 1. oktoobriks eelarve projekti. Juhatus
küsib  täiendavad  küsimused  ja  koostab  eelarve.  EKL-i  volinike  kogu  vaatab  selle  üle  ja
eraldab allüksustele raha.

Piret Reinsalu - Agilitys suureneb stardimaksust saadava tulu osakaal kõige rohkem. Küsimus,
kust  see lisaraha  tuleb,  kas  võistlejalt  või  klubide  tuludest?  Oht  on  selles,  et  startide  arv
hakkab langema!

Ettepanek - Teised alad on mitme ala spordid. Näiteks IPO-s võiks stardimaks olla A, B ja C
osa pealt eraldi.

Aleksander Andre - Kas on peale stardimaksu veel küsimusi eelarve kohta?

Piret Reinsalu - Me oleme alles teise punkti juures.

Aleksander Andre - Stardimaksu hääletame hiljem käime kõigepealt kogu eelarve korra läbi.

Aleksander Andre - Tutvustan eelarve koostamise aluseid: 

Tulude pool

- Startide arvu prognoosime samaks aasta 2016 startide arvuga.
- Ettepanek lubada EMV-le välisvõistlejaid pärast eestlaste registreerimist. Korraldaja 

võib välismaistele võistluspaaridele rakendada eraldi tasustamist. IPO-s võiks lubada 
IPO-1 ja 2 klasse EMV-le.

Kulude pool

- EMV kulud suurenenud. Agility isemajandav, teistel on lisatuge vaja.
- Andmebaasi leping kehtiv kuni 30.06.2017.
- Pädevuseksamid: plaan tulevikus korraldada regulaarselt kevadel ja sügisel 

baaskoolitusi ja pädevuseksameid.



- Koolituskulu: kõikide alade koolitajate taseme tõstmiseks on vaja viia läbi 
süstemaatilisi koolitusi.

- FCI töökomisjon: iga ala arendamiseks on vajalik järjepidev osalemine FCI 
komisjonides. 

o Piret Reinsalu - Aastas läheb FCI komisjonides osalemiseks ca 10 päeva 
puhkust. 

o Svetlana Zolotnikova - FCI komisjoni päevad lähevad koolitajale täielikult 
kaduma, kuna trennidest saadavad tulud jäävad ära. 

o Piret Reinsalu - Kohal olek on vajalik - väga palju tuleb kohapeal suhelda ja 
otsused tehakse tegelikult kuluaarivestlustes. 

- FCI MM võistlused:  
o Svetlana Zolotnikova - SK meeskonnal on lootus täismeeskonnale. 
o Tatjana Tšernjakova - IPO-FH osas Aivo Oblikas ei ole veel otsustanud. Üks 

osaleja kindel, üks võib olla veel.
o Aili Kivinurm - IPO-R veel ei ole keegi kvalifitseerunud. IRO reeglite järgi 

saaks, kuid EKL-i reeglite järgi ei saa. Aleksander Andre: Kuidas saaksime 
aidata? Kas saaksime teha ümber reegleid?

- Varustus:  Agility ajavõtusüsteem on parandanud võistluste taset. Sama küsimus teiste 
alade kohta. Mida saame teha?

- EKL-KKK pädevus: EKL juhatus on praegu lubanud meil kulusid kuluridade vahel ise
jagada ja otsustada, loodame selle jätkumisele.

- Reservfond: 2017.a plaan moodustada reservfond kasutamata vahendite arvelt, et 
oleks võimalik kiiresti reageerida ettenägematutes olukordades. 

o Aire-Piret Pärn - Kas te tahate moodustada jälle musta kassa? Koolituste tulud 
varasemalt ei ole EKL-i jõudnud! 

o Piret Reinsalu - Millal see oli? Korraldatud koolituste tulude eest on 
korraldatud toitlustus ja makstud muud tekkinud kulud. Tšekid on tulnud EKL-
i raamatupidamisele. 

o Aire-Piret Pärn - Vanades EKL-KKK üldkoosoleku protokollides on see sees!

Aleksander Andre - Kas on veel küsimusi eelarve kohta?

Mari Oblikas - Kuna IPO-s hakkavad kehtima uued reeglid, siis miks ei ole sees tõlkekulusid 
ja kohtunike koolitust?

Piret Reinsalu - Ka agilitys ilmselt tulevad uued reeglid!

20:13 lahkus Merike Kungla.

Mari Oblikas -  IPO reeglite muutus on põhjalik. Dokument on suure mahuga ja selle tõlke 
maksumus on 1000-1500€.

Piret Reinsalu - Agility reeglid on õhem dokument ja muudatused ilmselt ei ole väga suured. 

Aleksander Andre - Lisame eelarve kuludesse IPO eeskirjade tõlkeks 1000€ ja agility 
eeskirjade tõlkeks 500€.



Piret Reinsalu - Lisaks oleks vaja arvestada agilitys FCI kohtunike tasemekoolitusele kahe
esindaja saatmisega, mille kulu on ca 2000€. 

Svetlana Zolotnikova - Kas ma enda SK eelarve sees võin ridu vahetada?

Aleksander  Andre  -  Ainult  FCI  komisjoni  tarbeks  eraldatud  raha  otstarvet  ei  saa  muuta.
Muude kulude osas saab kulu ridade vahel ümber tõsta.

Svetlana Zolotnikova - TAKO väidab, et saab SK EMV korraldamisega hakkama ilma EKL-i
poolse toetuseta. Selle rea arvelt saame mõne kohtuniku FCI koolitusele saata. Sellisel juhul
raha eelarves juurde vaja ei ole. 

Tatjana Tšernjakova - IPO-le palun lisada FCI kohtunike tasemekoolituse. Kulu suurus ca
600€.

Aleksander Andre - KK vajab koolituskulusid?

Tatjana Tšernjakova - Ei ole vaja.

Aleksander Andre - Kas IPO-R ja VP jaoks on vaja veel midagi lisada?

Aili Kivinurm - Meil on kõik kulud juba arvestatud.

Aleksander  Andre  -  Lisame agility  kohtunike  tasemekoolituseks  2000€  ja  IPO kohtunike
tasemekoolituseks 600€.

Aleksander  Andre  -  EKL-KKK  2017.a  täiendatud  eelarve  kulud  kokku  29936€.  Kas  on
mingeid määrusi allüksuse eelarve seas kulude ühelt realt teisele liigutamiseks?

Aire-Piret Pärn - Ei ole sellist määrust, mis käsitleks kulude ridade vahel liigutamist! 

Küsimus - Kas EKL-i volinike kogus saab allüksus enda eelarvet kaitsta?

Aire-Piret Pärn - EKL-i volinike kogus on kõik ära kuulatud, kui kohale tullakse!

Ettepanek: Kinnitada EKL-KKK 2017.a eelarve kulude pool summas 29936€.

Aire-Piret Pärn - Kuidas te saate hääletada asja, mis on esitatud?

Poolt: 32

Vastu: 0 

Erapooletu: 0

Ei hääleta: 1

Otsustati: Kinnitada EKL-KKK 2017 aasta eelarve kulude pool summas 29936€.

Ettepanek: Hääletada EKL-KKK 2017.a eelarves arvestatava stardimaksu suurus



Kes on poolt, et EKL-KKK 2017.a eelarves arvestada stardimaksu suurusega 0,5€

Poolt: 5 

Kes on poolt, et EKL-KKK 2017.a eelarves arvestada stardimaksu suurusega 1,0€ 

Poolt: 18

Ei hääleta: 3

Erapooletu: 7

Otsustati: EKL-KKK 2017 aasta eelarves arvestada stardimaksu suurusega 1,0€.

20:42 Aire-Piret Pärn lahkus.

Ettepanek: Kinnitada EKL-KKK 2017.a muudetud eelarve projekt kulude mahuga 29936€ ja
tulude mahuga 9200€.

Poolt: 27

Vastu: 0

Ei hääleta: 1

Erapooletu: 5

Otsustati:  Kinnitada  EKL-KKK 2017.a  eelarve  projekt  kulude  mahuga  29936€ ja
tulude mahuga 9200€. 

20:55 Lahkus Karin Lassmann.

20:59 Lahkusid Kadri Viljalo, Eve Pungas (2 häält).

3. Muud küsimused

3.1. Miks on koolitajal vaja atesteeritud koolitaja statuuti?
o Indrek  Tirmaste  -  Milline  on  EKL-i  poolt  präänik  atesteeritud  koolitajale?

Tasuta koolitused, soodustused?
o Tatjana  Tšernjakova  andis  ülevaate  atesteeritud  koolitaja  staatuse  tekkimise

kohta.
o Tatjana  Tšernjakova  -  Meil  on  vaja  reitingut  koolitajatele,  mis  sõltuks

koolitatavate arvust ja tasemest.
o Svetlana Zolotnikova - Inimesed, kes ei taha hetkel olla atesteeritud koolitajad,

ei lase enda meelitada tasuta hüvega.
o Tatjana Tšernjakova - Reiting ja TOP tekitaks konkurentsi.
o Piret  Reinsalu  -  Reintingu  oht  on  see,  et  hakatakse  väga  hoolsalt  valima



koolitatavaid ja koeri.
o Aarne Väli - IPO on nii väike ala, et ei saa reitingut kehtestada ja see hakkaks

takistama ala arengut just provintsides.
o Piret Reinsalu - Meie eesmärk on tõsta koolitajate taset ja mainet. Meie asi on

atesteeritud koolitajatele pakkuda võimalikult palju hea tasemega koolitusi.
o Svetlana  Zolotnikova  -  Meil  on  vaja  kaitsta  inimesi  ebaprofessionaalsete

koolitajate eest.
o Külli Ragel - Ka näitusekoolituse koolitajad võiksid olla atesteeritud.
o Indrek Tirmaste - Näitusekoolituse koolitajad ei käi EKL-KKK alla.

3.2. Ettepanek teha üldkoosolek nädalavahetusel.

Kuna raske on leida nädalavahetust, mis kõigile sobib, siis on raske korraldada üldkoosolekut
nädalavahetustel. Ka talvel on nädalavahetused paljudel harrastajatel kinni, kuna treenitakse
väljas ja see on ainuke valge aeg.

Koosolek lõppes kl 21:33

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Aleksander Andre Indrek Tirmaste

/digitaalselt allkirjastatud/ /digitaalselt allkirjastatud/
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