
EKL-KKK EESTSEISUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

Tallinn 11.04.2016

Algus kell 21.00, lõpp kell 21.20

Juhatas: Aleksander Andre

Protokollis: Aleksander Andre

Osalesid: Indrek Tirmaste, Tatjana Tsernjakova, Aili Kivinurm, Aleksander Andre, Svetlana Zolotnikova

Külalised: Puudusid

PÄEVAKORD:

1. Domeeni registreerimisega seotud kulude hüvitamine

2. Katsekohtunike pädevuseksami tasu lisamine EKL teenuste hinnakirja 

3. EKL poolt omistatavate tšempiontiitlite statuudi muudatus 

4. Kairi Raamat ja Stefi Praakli avaldus EKL-KKK liikmeks astumise kohta

5. VP katsekohtuniku kandidaadi teooriaeksami korraldamise arutelu

6. SK MM’i kvalifitseerimise muutmine.

1. Domeeni registreerimisega seotud kulude hüvitamine

Arutelu:

Töökorralduse lihtsustamiseks loodi domeen www.ekl-kkk.ee Radicenter veebimajutuse ettevõttes. 

Domeeni kasutamisega seotud eelised:

a. Otsene link EKL-KKK lehele www.kennlliit.ee kodulehel

b. Piiramatu arv e-posti aadresse

c. Materiaaliselt kasulikum, kui tänane lahendus (kkk@kennelliit.ee) ning kordades kasulikum kui soovitud 

lahendus (kasutatakse erinevaid e-posti aadresse erinevate ülesannete jaoks). Domeeni aastatasu 10.50. Kuna 

see on seotud Axendo OÜ majutuspaketiga, siis järgmisest aastast lisandub sellele 12.00 eurot (1 euro/kuu), 

millele lisandub käibemaks. Seega aastane kulu kokku 24.90 eurot.

d. Eesti Kenneliit maksab kkk@kennelliit.ee e-posti aadressi eest 5,11€ kuus ehk 61.32 eurot. Seega puhas 

aastane võit 36.42 eurot.

e. Kui võtta arvesse, et täna EKL-KKK kasutab kümme e-posti aadressi millele lähitulevikus lisandub veel 

viis aadressi (grupi liikmete e-mailid), siis aastane võit on seega 894.90 eurot.

Ettepanek:

Tasuda Axendo OÜ arve summas 10.50 EUR www.ekl-kkk.ee domeeniregistreeringu eest.

Hääletamine:

Poolt - 5

Vastu - 0

http://www.ekl-kkk.ee/
http://www.ekl-kkk.ee/
mailto:kkk@kennelliit.ee
mailto:kkk@kennelliit.ee
http://www.kennlliit.ee/


Erapooletu - 0

Otsus:

1-1 Tasuda Axendo OÜ arve summas 10.50 EUR www.ekl-kkk.ee domeeniregistreeringu eest.

1-2 Informeerida EKL büroo e-posti aadressi kkk@kennelliit.ee tühistamisest alates 29.04.2016.

LISA 1-1. Radicenter arve domeeni registreerimise eest

LISA 1-2. Axendo OÜ arve Eesti Kennelliidu nimele

2. Katsekohtunike pädevuseksami tasu lisamine EKL teenuste hinnakirja

Arutelu:

EKL-KKK poolt korraldatavatele katsekohtunike pädevuseksami sooritajatele ei ole täna olemas EKL 

teenuste hinnakirjas kehtestatud hinda.

Pädevuseksamite sooritajate poolt tasutav ei pea katma eksami korraldamiseks tehtavaid kulutusi.

Ettepanek:

Esitada EKL-i juhatusele taotlus lisada EKL teenuste hinnakirja rida: “EKL katsekohtuniku pädevuseksami 

tasu” ning eksamitasuks määrata 40.-€

Hääletamine:

Poolt - 5

Vastu - 0

Erapooletu - 0

Otsus: 

2-1 Esitada taotlus EKL juhatusele lisada EKL teenuste hinnakirja rida: “EKL katsekohtuniku 

eksami tasu 40.00 eurot”

3. EKL poolt omistatavate tšempiontiitlite statuudi muudatus 

Arutelu:

Kehtiva “EKL poolt omistatavate tšempiontiitlite statuudi” kohaselt ei saa väljastada tšempiontiitleid 

järgmistes koolitusalades: FH, IPO-R ja VP.

Hetkel kehtivas sõnastuses on tšempiontiitli omistamise kord erinevatel koolitusaladel erinev. Vajadus 

ühtlustada nõuded.

Ettepanek:

Saata EKL-KKK üldkoosolekule kinnitamiseks EKL poolt omistatavate tšempiontiitlite statuudi 

muudatusettepanek.

mailto:kkk@kennelliit.ee
http://www.ekl-kkk.ee/


Hääletamine:

Poolt - 5

Vastu - 0

Erapooletu - 0

Otsus: 

3-1 Saata EKL-KKK üldkoosolekule kinnitamiseks EKL poolt omistatavate tšempiontiitilite statuudi 

muudatusettepanek.

LISA 3-1. CH Tiitlite statuut muudatuste vordlus ja seletuskiri.doc

LISA 3-2. 160411 Eesti Kennelliidu poolt omistatavate tsempionitiitlite statuut.doc

4. Kairi Raamat ja Stefi Praakli avaldus EKL-KKK liikmeks astumise kohta.

Arutelu:

EKL-KKK liikmeks astumiseks on avaldanud soovi Kairi Raamat ja Stefi Praakli.

Ettepanek:

Võtta Kairi Raamat ja Stefi Praakli EKL-KKK liikmeks.

Hääletamine:

Poolt - 5

Vastu - 0

Erapooletu - 0

Otsus: 

4-1 Kairi Raamat ja Stefi Praakli võtta EKL-KKK liikmeks.

5. VP katsekohtuniku kandidaadi teooriaeksami korraldamise arutelu

Mittesiduv arutelu:

Aili Kivinurm esitas 30.07.2015 EKL-KKK-le avalduse veepääste (VP) kohtuniku teooriaeksami 

sooritamiseks. 

Eestis ei ole veel ühtegi VP kohtunikku, seega tuleb komisjoni moodustamisel arvestada väliskohtunike 

võimalusi reisimiseks ja komisjonis osalemiseks. 20-21.05.2016 oleks hea võimalus eksami korraldamiseks, 

sest eksamikomisjonis saaks osaleda Läti Kennelliidu veepääste kohtunik, kuid enne väliskohtunikele 

koostöö ettepanekute tegemist on vaja täpsustada, milliseid nõudeid EKL-KKK eestseisus eksami 

korraldamiseks esitab lisaks EKL katsekohtunike statuudis loetletud nõuetele. 



AK: Kas eksamiküsimused koostab eksamikomisjon ja EKL-KKK eestseisus kinnitab need või koostab 

küsimused eestseisus? 

IT: Eksamiküsimused koostab eksamikomisjon ja saadab EKL-KKK eestseisusele kinnitamiseks.

AK: Kas eksamil peab osalema ka EKL-KKK eestseisuse esindaja? Sellest sõltub eksamipaiga ja 

toimumiskuupäeva valik.

IT: Eksamil ei ole nõutav EKL-KKK eestseisuse esindaja kohalolek!

AK: Siiani on hindamisloengu korraldusega tegelenud klubid, olen pöördunud kahe klubi poole - üks neist 

on andnud nõusoleku korraldamiseks, teine klubi ei ole veel vastanud. Minu praeguse hinnangu põhjal 

rahalist toetust loengu korraldamiseks vaja ei ole.

6. Sõnakuulelikkuse MMi Eesti võistkonna kinnitamine

Arutelu:

Antud hetk on avaldanud soovi osaleda selle aasta SK MMil ainult üks koerajuht (kahe koeraga). Kokku 

kvalifikatsiooninõudeid täitsid 4 koera, kuid ülejäänud koerajuhid ei avaldanud soovi MMil osalemiseks. 

Seega pakun kinnitada Eesti SK MMi võistkond koosseisus: koerajuht Anne Tammiksalu kahe koeraga 

(lisatud taotlus Dropboxi SK kaustas) ning maksta võistlustasud (taotluses on olemas kõik vajalikud 

andmed), tähtaeg 15.05.2016.

AA: mitte kinnitada SK MM võistkond. Kvalifikatsiooni periood saab läbi 15.05. SK MM toimub 

ajavahemikul 30.06-03.07.2016. Kuigi Eestis enam võistlusi ei toimu, siis viimase muudatuse tulemusena 

(viisime välisvõistlused sisse) on kõigil võimalik saavutada tulemusi välismaal.

SZ: SK MMi korraldaja kodulehel on viimaseks registreerimise tähtajaks on 01.05.16. (tasumine ja 

registreerimine on eraldi). Ei tasu ära unustada, et inimestel on küll võimalik saada välismaal ühte tulemuse, 

kuid veel kaks peavad olema saadud Eestist, nii et ka siit poolt võistlejaid rohkem ei tule. 

Asjaga on kiire. Viktoria Lumbe käest saime kirjaliku kinnituse, et ta loobub, Epp Keevallik, ehk kapten, 

kirjutab veel kord Nataljale. Meil on jäänud registreerimise lõpuni 20 kalendripäeva. 

SZ: kontrollisin SK3 klassi koerte tulemused: ainukene koer, kes võiks MMile minna välismaa tulemusega, 

on minu enda koer - tal on kaks Eestis saadud tulemust tulemas :) Kuid koer on pensioonile saadetud ning 

välismaale võistlema ei lähe :) Seega ei tasu kvalifikatsiooniperioodi pikendada ja võiks olemasoleva 

nimekirja poolt hääletada.

SZ: SK töögrupi meilboksis on laekunud vajalikud dokumendid. Taotlus on salvestatud Dropboxi. 

Ettepanek:

a). Lugeda kvalifikatsiooniperioodi lõppenuks ning kinnitada meeskond

b). Kinnitada SK MMi meeskond EKL-KKK eestseisuse järgmisel koosolekul. SK grupi liider annab teada, 

kui kõik materjalid on otsustamiseks valmis.



Hääletamine:

Poolt – 5 (ettepanek a)

Vastu - 0

Erapooletu - 0

Otsus:

6-1. Kinnitada SK MMi meeskond vastavalt 11-04-2016 laekunud taotlusele. Meeskonna liikmed:

Kapten Epp Keevallik
Võistleja Anne Tammiksalu Tending Eagle-Eyed, border collie, emane, 18.11.2006, EST-01260/07, Rika
Võistleja Anne Tammiksalu Tending Bonfire, border collie, emane, 28.03.2014, EST03791/14

6-2 EKL-KKK eelarvest hüvitada SK MM 2016 meeskonna kulusid piirmäärade ulatuses

6-3 Saata otsus kinnitamiseks EKL juhatuse erakorralisel koosolekul

LISA 6-1. Taotlus_EKL_Juhatusele_2016_SKMM. 

LISA 6-2. 160412 SK MM 2016 kvalifikatsiooni perioodi tulemused.pdf


