
  

EKL Koerte Koolitust Koordineeriva Kogu liikmete   

üldkoosolek   

Nr 2 – 2017  
29.09.2017  

  
Koht: Eesti Kennelliidu büroo, Alajaama 8, 11314 Tallinn  

Koosoleku algus: 19:10  

Koosoleku lõpp: 21:19  

  

Juhatas: Aleksander Andre  

Protokollis: Indrek Tirmaste  

 

Kohal: Aleksander Andre, Aili Kivinurm, Leelet Kivioja, Mare Meldre, Leela Nõu, Meeli 

Puusepp, Külli Ragel, Piret Reinsalu, Külli Soo, Anne Tammiksalu, Indrek Tirmaste, Tatjana 

Tšernjakova (lahkus 19:50).  

 

Volitusega: Jekaterina Aljohhina (vol: Tšernjakova), Tiia Ariko (vol: Indrek Tirmaste), Ede 

Brand (vol: Indrek Tirmaste), Natalja Garaštšenko (vol: Aleksander Andre),  Tiina Jürjo (vol: 

Indrek Tirmaste), Kristiin Keernik (vol: Külli Soo), Karin Lassmann (vol: Leelet Kivioja), Eve 

Lepik (vol: Indrek Tirmaste), Maris Luberg (vol: Tatjana Tšernjakova), Margit Luts (vol: 

Indrek Tirmaste), Margot Luukas (vol: Aili Kivinurm), Mari Oblikas (vol: Leelet Kivioja), Eve 

Pungas (vol: Meeli Puusepp), Monika Põld (vol: Anne Tammiksalu), Kairi Raamat (vol: Indrek 

Tirmaste), Õie Soovik (vol: Aili Kivinurm), Svetlana Zolotnikova (vol: Anne Tammiksalu).  

 

Külalisi ei olnud.  

 

Üldkoosolekul osales kokku 29 EKL-KKK liiget, neist volitusega 17 liiget.   
  

Kohal hääli: 29  
  

Päevakord saadeti välja 14 päeva enne koosolekut - seega on kõik nõuded täidetud ning 

koosolekuga võib alustada.  
  

Ettepanek: Nimetada koosoleku juhatajaks Aleksander Andre.  

Poolt: 29  

Vastu: 0  

Erapooletu: 0  
  

Otsustati:   

Nimetada koosoleku juhatajaks Aleksander Andre  
  

Ettepanek: Nimetada protokollijaks Indrek Tirmaste.  

Poolt: 29  

Vastu: 0  

Erapooletu: 0  

Otsustati:  

Nimetada protokollijaks Indrek Tirmaste  

  



Ettepanek: Nimetada häälte lugejaks Indrek Tirmaste.  

Poolt: 29  

Vastu: 0  

Erapooletu: 0  

Otsustati:  

Nimetada häälte lugejaks Indrek Tirmaste  
  

Loeti ette päevakord:  

1. Ülevaade 2017. aasta EKL-KKK-le eraldatud rahaliste vahendite kasutamisest.  

2. 2018. aasta EKL-KKK eelarveprojekti kinnitamine.  

3. Tõuta koerte osalemine Eesti Meistrivõistlustel.  

4. Muud küsimused  
  

Ettepanek: Kinnitada päevakord:   

1. Ülevaade 2017. aasta EKL-KKK-le eraldatud rahaliste vahendite kasutamisest.  

2. 2018. aasta EKL-KKK eelarveprojekti kinnitamine.  

3. Tõuta koerte osalemine Eesti Meistrivõistlustel.  

4. Muud küsimused.  

Poolt: 29  

Vastu:  0  

Erapooletu: 0  
  

Otsustati: Kinnitada päevakord:  

1. Ülevaade 2017. aasta EKL-KKK-le eraldatud rahaliste vahendite kasutamisest.  

2. 2018. aasta EKL-KKK eelarveprojekti kinnitamine.  

3. Tõuta koerte osalemine Eesti Meistrivõistlustel.  

4. Muud küsimused.  

  

  

1. Ülevaade 2017. aasta EKL-KKK-le eraldatud rahaliste 

vahendite kasutamisest.  
  

Aleksander Andre tutvustas 2017 aasta eelarve kasutust.   

• EKL-i juhatus toetas stardimaksu suurendamist.  

• Prognoositavad võistlejate arvud jäid kehtima.  

Kulude poolel:  

• Andmebaasi pidamine: endiselt leping Mari Oblikaga  

• EMV-d  

• FCI komisjonides osalemine  

• FCI MM-i toetuste maksmise kord oli eelmise aasta kogemustest lähtudes puudustega 

ja see sai ära muudetud.  

• Tõlketööd  

• Varustus - agility ajavõtusüsteem vajab parandust.  

EKL eraldas 2017 aastaks peaaegu 23000€. Rahaliste vahendite kasutuse ülevaate andsid 

alade esindajad.  

IPO osa Tatjana Tšernjakova: Koolituskulud olid seotud IPO reeglite muudatustega. See aasta 

oli plaanis varrukameeste koolitus, kuid saal on väga kallis ja seetõttu see ilmselt lükkub 

järgmisse aastasse. IPO EMV läks kallimaks, kuna kohtuniku tasud olid planeeritust 



suuremad. Koolitajate ja kohtunike pädevuseksameid sel aastal ei olnud, plaanis on 

varrukameeste eksam.  

Andre: Kas on piisavalt teie ala koolitusi?  

Koolitusi võiks rohkem olla ja korraldatakse ka pidevalt.  

Andre: Kui koolituste korraldamiseks on vaja toetust EKL-KKK poolt, siis põhjendatud 

taotluse korral EKL-KKK toetab, aga EKL-KKK ei toeta kasumlikke üritusi.  

Tšernjakova: Koolitusi ei saa kinni maksta EKL-KKK, aga koostöös klubiga saab vähendada 

näiteks osalejate osavõtutasu.  

Andre: IPO 2017 küsimusi?  

Küsimusi ei ole.  

  

2018 aasta eelarve alused:  

• Startide arvu jätame samaks.  

• Plaanis on pädevuseksam kohtunikele.  

• Kavas on varrukameeste koolitused.  

• Plaanis on välja saata meeskond FCI MM-ile Itaalias.  

• Muude kulude all on planeeritud kulutused IPO eeskirja tõlketöödeks.  

KK osa Tšernjakova:  

• Starte tuleb sel aastal peaaegu 300, sest võistlevaid koeri on lisandunud.  

• Plaanis on pädevuseksamid.  

• Koolitusi ei ole plaanis.  

KK küsimusi ei olnud.  

  

IPO-FH, FH, PJK osa Tšernjakova:  

• 50 starti sel aastal ei tule täis, järgmisel aastal planeerime 50 starti.  

• Sel aastal on plaanis koolitus.  

• EMV korraldus ei lähe maksma 720€, vaid natukene vähem.  
• Sel aastal käisime FCI MM-l kolme inimesega.  

  

19:50 Tatjana Tšernjakova lahkus. Kaks häält lahkus. Tšernjakova volitas enda eest 

hääletama Meeli Puusepa.  

  

IPO-R, VP Aili Kivinurm:  

• 2017 oli startide arvu kasvu poolest edukas aasta ja järgmiseks aastaks planeerime 

startide arvu tõusu.  

• Stažeerimas on kaks uut veepääste ja IPOR kohtunikku.  

• Järgmisel aastal on plaanis korraldada veepääste kohtunike pädevuseksam.  

• Koolitus: väliskoolitusel ja IRO koolitajate testimisel osales Eesti esindaja.  

• Päästekoerte töökomisjoni koosolek toimus Helsingis ning oli seetõttu madalate 

kuludega.  

• 2018a päästekoerte MM toimub Tšehhis.  

• Muud kulud – eelnevalt oli teada, et aastal 2017 muudetakse rahvusvahelist 

IPOR  eeskirja ja eelarves olid planeeritud vahendid tõlketöödeks, aga eeskirja muutmine 

lükkus edasi 2018 aastasse.  

Andre: Kas on küsimusi IPO-R, VP osas? – Küsimusi ei ole.  

  

SK:  

• Komisjonid on käidud.  

• EMV on korraldatud.  



• Osavõtjate arv on veelgi vähenenud, sest koolitajaid on vähe ja ala on väga keeruliseks 

muutunud. Populaarsemaks on muutunud Ralli-SK, mis on tunduvalt madalamate 

nõudmistega.   

• SK alal võiks info paremini liikuda: EKL’i rahade eest töökomisjonides osalenu info 

peab jõudma ka ala harrastajateni.  

• EKL-KKK lehtedel võiks olla ka alamsektsioon FCI komisjonide aruannete ja 

ametlike protokollide jaoks! Ametlik protokoll võiks olla eesti keeles koos originaaliga 

kodulehel üleval.  

• Anne Tammiksalu: Milllistel tingimustel saab klubi taotleda toetust koolituste 

korraldamiseks? Andre: Kui see on meie inimestele vajalik, siis toetame. Palun taotlege 

toetust ette ja KKK mõisltikkuse piires toetab klubisid koolituste korraldamisel.   

AG osa Indrek Tirmaste:  

• Startide arvu osas sel aastal kasvu ei ole ning 2018 aastaks tõusu plaanitud ei ole  

• Veel on tegemata kulutused ühele FCI komisjonile Tšehhis. Järgmisel aastal toimuvad 

komisjoni koosolekud kaks korda Rootsis.  

• Veel tuleb sel aastal uute reeglite, kohtunike juhendi ja takistuste juhendi tõlge.  

• Sel aastal toetasime ning järgmisel aastal plaanime jälle toetada juuniorite osalemist 

European Open agility võistlusel.  

• Pädevuseksameid sel aastal ei toimunud, järgmisel aastal on plaanis agility koolitajate 

pädevuseksam.  

• Koolitused: sel aastal toimus kaks katsekohtunike koolitust, järgmisel aastal on plaanis 

rajatoimkonna koolitus.  

AG küsimusi ei olnud.  
  

2. 2018. aasta EKL-KKK eelarveprojekti kinnitamine.  
  

Eelarve eesmärgid on juba 2017 aasta tegevuse arutamise käigus läbi räägitud. EKL-KKK 

eestseisuse poolt koostatud EKL-KKK eelarveprojekt mahus 30135€  
  

Ettepanek: Kinnitada EKL-KKK eelarveprojekt summas 30135€  
  

Poolt: 27  

Vastu:0  

Ei hääleta: 0  

Erapooletu: 0  
  

Otsustati:  

Kinnitada EKL-KKK eelarveprojekt summas 30135€.  
  

3. Tõuta koerte osalemine Eesti Meistrivõistlustel.  
  

Küsimus tekkis selle aasta SK EMV-l, kus tõuta koer ei saanud osaleda.   

Üldkoosolekul osalenute üldine arvamus on, et tõuta koerad võiksid EMV-l osaleda, et 

populariseerida koerasporti. Kõlas seisukoht, et praegune aktiivne tõuta koera omanik on 

potentsiaalne tulevane aktiivne tõukoera omanik.  
  
  

4. Muud küsimused.  
  



• Praegu on katsetulemuste andmebaasis EMV korraldajana kirjas ainult EKL-KKK ja 

korraldava klubi kohta ei jää mingit märget. Andmebaasis võiks kirjas olla ka korraldav 

klubi, kes teeb korraldamisel ära väga suure töö. Mõte leidis laialdast toetust.  

• EKL aasta koera arvestus. SK praegune arvestussüsteem ei ole hea, sest SK-s on järk 

olulisem, kui saavutatud koht. Koht sõltub osalejate arvust, aga järk näitab koera oskusi. 

AG-s ei ole praegune süsteem aus mini koerte suhtes. Lepiti kokku, et iga koolitusala 

töögrupid teevad muudatusettepanekud EKL-KKK eestseisusele hiljemalt 01.11.2017. 

Eestseisus lisab vastava teavituse EKL-KKK veebilehele.  
• Aleksander Andre näitas agility MM-i fännisärke küsimusega kas sellised võiksid olla 

üldiselt fänni- ja tiimisärgid. Üldine arvamus oli, et sellise suuna võiks võtta.  

• Anne Tammiksalu: AG CH tiitli saamine on väga keeruline, kuna paremad koerad, kes 

on alati ühed ja samad, võtavad serdi ära. AG sert võiks olla liikuv. Küsimus läheb 

arutlusele EKL-KKK agility töörühmas.  

• Indrek Tirmaste: Kas RV AG võistlustel võiks lubada tõuta koerte võistlemist ilma 

CACIAG’i võitmise võimaluseta? See ettepanek ei leidnud toetust.  

  
  

  

 Koosolek lõppes kell 21:19  

  

Koosoleku juhataja:    Protokollija:  

Aleksander Andre    Indrek Tirmaste  

/digitaalselt allkirjastatud/   /digitaalselt allkirjastatud/  

  

  

  

  

  
  
 


