
EKL-KKK koosoleku protokoll 
 

Kuupäev: 17.03.2015 

Koosoleku algus: 18:00 

Koosoleku lõpp: 20:00 

Toimumise koht: EKL büroo, Tuisu 2a, Tallinn 

 

Kohal: Margit Viilmaa, Piret Reinsalu, Jaakko Vaahtoniemi  

Puudusid: Mare Meldre, Tuuli Vaino, Jekaterina Aljohhina, Leelet Kivioja, Maris Luberg 

 

Külalised: EOKK esindajad 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. IPO-R praktilise hindamise teooriaeksami ja koolitaja pädevuseksami korraldamine, EOKK 

taotlus kulude hüvitamiseks  

2. Muudatused 12.03.2015  EKL juhatuse poolt tagasi lükatud dokumentidesse  

a) FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuut 

b) FCI koolitusalade MM-idel osalevate Eesti võistkondade kulude kompenseerimise kord 

3. EKL-KKK üldkoosoleku toimumise aeg 

4. FCI IPO-FH MM ja EO korraldamise eeskirja projekti tutvustus ja arutelu 

5. Muud küsimused 

 
1. IPO-R praktilise hindamise teooriaeksami ja koolitaja pädevuseksami korraldamine, EOKK 

taotlus kulude hüvitamiseks  
 

EOKK kavatseb taotleda 24. aprilliks 2015 katsekohtunike praktilise hindamise teooriaeksamit 
pärast mille sooritamist saaksid kohtunikukandidaadid asuda stažeerima. Ettepanek EOKK poolt 

eksamikomisjoni koosseisuks: Katja Skulj, Jekaterina Aljohhina, Triin Raag; peakorraldaja: Marelle 

Muru.  

 

Leili Kang on taotlenud päästekoolitaja pädevuseksamit. Otstarbekas on ühendada mõlemad 

eksamid. EKL-KKK poolt oleks pädevuseksami peakorraldaja kas Jekaterina Aljohhina või Jaakko 

Vaahtoniemi, kuupäev 24.04.2015, koht Harjumaa, komisjon: Katja Skulj, Monika Rusing, Kadri 

Viljalo.  

 

Leili Kang peaks saatma EKL-KKK eestseisusele eksamile pääsemiseks vajalikud dokumendid 
(koolitaja statuut 6.1). Eksamiküsimused ja harjutuskoerad organiseerib peakorraldaja. EOKK 

esindajaid informeeriti, et võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes on võimalik kompenseerida 

vaid koolitaja pädevuseksami korraldamist.  

 

Otsus: võetakse vastu eestseisuse internetihääletusel.  

 
2. Muudatused 12.03.2015  EKL juhatuse poolt tagasi lükatud dokumentidesse  

a) FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuut 
b) FCI koolitusalade MM-idel osalevate Eesti võistkondade kulude kompenseerimise kord 

EKL juhatus ei kinnitanud EKL-KKK eestseisuse poolt esitatud muudatust FCI koolitusalade MM-le 

saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuuti põhjuseks asjaolu, et IRO MM Eesti 

võistkonda võivad vastavalt IRO eeskirjadele kuuluda ka tõutud koerad. Arutelu tulemusena 



EOKK esindajatega otsustati, et vaidlust tekitanud punkt 4.3 võetakse välja ehk tõutuid koeri EKL 

egiidi all IRO MM’ile ei saadeta.  Arutelu käigus otsustati, et mõistlik on muuta ka dokumenti „FCI 

koolitusalade MM-idel osalevate Eesti võistkondade kulude kompenseerimise kord“ ja täiendada 

seda EKL juhatuse poolt soovitud ulatuses.  

Otsus: võetakse vastu eestseisuse internetihääletusel. 

3. EKL-KKK üldkoosoleku toimumise aeg 
 

Volinike koosolek ootab EKL-KKK tegevusaruannet 14.04.2015. EKL-KKK Üldkoosolek tuleb kokku 

kutsuda ja tegevusaruanne kinnitada enne tegevusaruande volinike koosolekule edastamist. 

 

Päevakorra punktid: 2014. aasta tegevusaruande kinnitamine, eestseisuse liikme 

tagasikutsumine, muud teemad. Elo Lindilt saadud info kohaselt on EKL saal vaba 04.04.2015. 

Esialgne ettepanek on kutsuda kokku üldkoosolek 04.04.2015 kell 11.00. 
 

4. Muud küsimused  

EKL-KKK koduleht - vaja on otsustada ühiselt kodulehe struktuur ning eestseisuse liikmete seast 

tuleb leida persoon, kes suhtleb EKL-ga kodulehe küsimustes, edastab meie poolt otsustatud 

kodulehe struktuuri ning dokumendid, mis peaksid olema kodulehel EKL-KKK kohta avalikkusele 

kättesaadavad.  

5. FCI IPO-FH MM ja EO korraldamise eeskirja projekti tutvustus ja arutelu 

Lükkus ajapuudusel edasi järgmise koosoleku päevakorda. 

 

Koosolekut juhatas       Protokollis 

Margit Viilmaa        Piret Reinsalu 

 


