
EKL-KKK eestseisuse koosoleku protokoll 
 

Kuupäev: 19.05.2015 

Koosoleku algus: 18:15 

Koosoleku lõpp: 21:00 

Toimumise koht: EKL büroo, Tuisu 2a, Tallinn 

 

Kohal: Mare Meldre, Margit Viilmaa, Piret Reinsalu, Jaakko Vaahtoniemi, Leelet Kivioja, Maris Luberg, 

Margot Luukas 

Puudusid: Karin Lassmann 

Külalised: Mari Ojarand 

 

PÄEVAKORD: 

1. EKL-KKK üldkoosoleku protokolli ja 2014. a. tegevusaruande kinnitamine 
2. EKL juhatuse järelepärimine - FCI komisjonide esindajad 

3. ISC koostööleping (ülevaate annab Margot Luukas) 

4. KK töörühm (ülevaate annab Maris Luberg) 

5. Karikate tellimine EMV-le  

6. Ülevaade kohtumisest EKL juhatuse esimehega 

7. EKL-KKK koduleht (jätkuv arutelu) 

8. EKL-KKK koosolekute ajakava 06-09.2015 

9. Eesti võistkondade tulemused FMBB-l  

10. EKL-KKK eestseisuse sisemine töökorraldus 

 
Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 

Ettepanek: Koosoleku juhataja teeb ettepaneku päevakord kinnitada ning lisada päevakorda 

järgmised punktid: 

 

11. Svetlana Zolotnikova osalemine FCI SK kohtunike koolitusel oktoobris 2015 

12. EKL volinike koosolek – kohtunike statuudi sõnastus 

 

Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

 

1. EKL-KKK üldkoosoleku protokolli ja selle lisade kinnitamine 
 

Ettepanek: koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada 05.04.2015 toimunud üldkoosoleku 

protokolli ja selle lisad.  
 

Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

 

2. EKL esindajad FCI komisjonides 
 

Elo Lindi ootab EKL-KKK eestseisuselt teavet EKL esindajate kohta FCI komisjonides järgmiseks 3-
aastaseks perioodiks.  Tähtaeg 21.05.2015. 

 

1) Agility 

Ettepanek: Rahuldada Liivika Pärg avaldas tagasi kutsumiseks FCI Agility töökomisjoni esindaja 

ülesannetest. Määrata uueks esindajaks Piret Reinsalu.  



Hääletamine:  6 poolt, 1 erapooletu, 1 ei hääletanud.  

2) SK 

Ettepanek: Helena Trus on andnud nõusoleku jätkata SK töökomisjoni esindajana. Kinnitada Helena 

Trus SK töökomisjoni esindajaks.  

 
Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

3) IPO (töökoerte komisjon) 

Töökoerte komisjoni esindaja kohale on kaks kandidaati – senine esindaja Aivo Oblikas ja Vilve 

Roosioks, kellele eestseisus on teinud ettepaneku kaaluda esindaja kohale kandideerimist.  

 
Ettepanek: EKL-KKK eestseisus palub mõlemal kandidaadil saata nõusolek kandideerimiseks ja lühike 

ülevaade sellest, miks tema oleks sobiv kandidaat  eestseisusele hiljemalt 21.05.2015 kell 12:00. 

 

Hääletamine:  5 poolt, 2 vastu, 1 ei hääletanud.  

4) IRO (IPO-R) 
 

Margot Luukas tõstatas küsimuse, kas eestseisus teeb ettepaneku määrata algavaks perioodiks EKL 

esindaja ka päästekoerte komisjoni.  

 

Ettepanek: Margot Luukas saadab vastavasisulise info klubidele ja palub potentsiaalsetel esindaja 

kandidaatidel vastata hiljemalt 21.05.2015. Kui on soovijaid, saab konkreetse ettepaneku esitada 

28.05.2015 toimuvale EKL juhatuse koosolekule kinnitamiseks. 

 

Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

 

3. ISC koostööleping 
 

Margot luukas andis ülevaate läbirääkimistest AS-ga Ilves-Ekstra (ISC). ISC koostöölepingut kui sellist 

ei paku. Kehtivad nn erihinnad sõltuvalt tellitavast kogusest. 
 

Margot Luukas uurib täiendavalt: 

1) Kas on teatud mudelid, mis ei eelda igakordset masinate seadistamist 

- pikad püksid 

- dressipluus (softshell) 

- võrkvoodriga jope; 

2) kas tellimus on võimalik vormistada eraldi osades. 

 

Arvestades FCI MM võistkondade maksimaalset suurust (võistlejad + kapten(id)) on maksimaalne 
võimalik aastane tellitav kogus esindusriietusele 37 tk (IPO-FH 3, IPO 7, SK 7, AG 14, IPO-R 6). 

 

Reaalselt tellitav aastane kogus on 28 tk (IPO-FH 2, IPO 4, SK 6, AG 14, IPO-R 2). 

 

4. KK töörühm 
 

Maris Lubergi saadetud e-kirjale vastust ei ole.  

Eestseisus ootab KK töörühmalt nägemust koos põhjenduse ja esialgse analüüsiga hiljemalt  

01.08.2015.  

 
Maris Luberg edastab kirja KK töörühmale ja palub eestseisusele edastada nägemuse, sh: 



1) Ülevaade KK hetkeolukorrast; 

2) Millised tegurid tingisid ala populaarsuse minevikus ja mida täna enam ei eksisteeri; 

3) Võrdlus teiste aladega (kõrgematesse klassidesse edasiliikumine); 

4) Millised muudatused aitaksid KK kui koolitusala populariseerida; 

5) Millist ja kui suurt kasu loodetakse planeeritakse eeskirjade muudatusega saavutada. 

 

Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

 

5. Karikate tellimine 2015. aasta EMV-le 

Eestseisus tutvus EKL büroo poolt edastatud karikate kataloogidega ning Graxex OÜ kodulehel 

pakutava tootevalikuga ning otsustas tellida karikad Gravex OÜ-st. Karikate maksumus peab jääma 

EKL juhatuse poolt kinnitatud maksumuse piiridesse. Margit Viilmaa ja Mare Meldre koordineerivad 

karikate tellimist ning edastamist korraldavatele klubidele. 

Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

 

6. Ülevaade EKL juhatusega kohtumisest 
 
Kohtumisel EKL büroos osalesid EKL-KKK eestseisuse esindajatena Margit Viilmaa, Maris Luberg ja 
Piret Reinsalu. Arutati EKL-KKK tööd puudutavaid küsimusi, sealhulgas EKL büroo administratiivne 

tugi EKL-KKK-le, vajadus dokumendihalduse koordineerimiseks, EKL katsetulemuste protokollide 

arhiveerimine EKL büroos, EKL koduleht.  

 

1) EKL büroo on valmis osutama Ekl-KKK eestseisusele abi sissetulevatele e-kirjadele vastamises, 

mis ei nõua täiendavat arutelu ega spetsiifilist vastust.  

2) Büroo juhataja uurib teenuse pakkujalt, millised on võimalused ja kulud EKL-KKK e-

kirjavahetuse ümberkorraldamiseks luues uued @ekl laiendiga e-posti aadressid. Eestseisus 

edastab büroo juhatajale taotluse luua 2 uut e-posti aadressi ekl-kkk-eestseisus@ekl.ee ja 

ekl-kkk-info@ekl.ee, edastab info millistele e-posti aadressitele tuleks sissetulev e-post 

ümber suunata ning palub uurida võimalusi ametlike kirjade väljasaatmisel kasutada @ekl.ee 
laiendiga e-posti aadressi.   

3) EKL-l puudub dokumendihalduse tarkvara, mille abil korraldada eeskirjade ja muude 

normatiivaktide haldamine. 

4) EKL büroo arhiveerib postiga büroosse saabuvad eksamite ja võistluste protokollid.  
 

7. EKL-KKK koduleht 
 
Eestseisuse esimees andis ülevaate EKL juhatuse esimehe ja büroo juhatajaga toimunud kohtumisest, 

kus käsitleti muuhulgas EKL-KKK kodulehe küsimust.  

 

Eestseisus informeeris EKL esindajaid, et eestseisusel puudub administratiivne ja rahaline tugi 

korraldamaks EKL-KKK tegevust puudutava dokumentatsiooni üleviimine EKL uuele kodulehele. 

Samuti ootab eestseisus EKL-lt kui kodulehe haldajalt nägemust, milline võiks olla allüksuste kohta 
avaldatava informatsiooni struktuur ja ülesehitus ning koolitust kodulehe haldamise kohta. 

 

Saadud informatsiooni kohaselt tegeleb EKL büroo kodulehe võimaliku struktuuri ja ülesehituse 

muudatuste aruteluga, mis eeldatavasti viiakse lõpule 2015. aasta sügisel. EKL-KKK eestseisus jätkab 

arutelu allüksuse kodulehel avaldatava informatsiooni esitamise struktuuri ja edastamise võimaluste 

kohta sügisel.   



 

8. EKL-KKK koosolekute ajakava 06-09.2015 
 
Eestseisus otsustas, et järgmine korraline koosolek korraldatakse juunikuu viimasel nädalal. Juulis 

seoses puhkuseperioodiga koosolekut ei korraldata. Augustis kutsutakse koosolek kokku lähtuvalt 

vajadusest. Kiired küsimused käsitletakse eestseisuse meiligrupis ning otsused tehakse e-hääletuse 

teel.   

 

Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

 

9. Eesti võistkondade tulemused 7-10.05.2015 Tšehhis toimunud FMBB-l 
 

Agility võistkonna tulemused: AG meeskondlik 12. koht/19st, individuaalarvestus: finaalis Marje 

Piiroja 36. koht ja Vambola Eesmaa 35. koht. 

 

Ettepanekut võistkonna premeerimiseks EKL juhatusele ei edastata.  
 

Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

IPO võistkonna tulemused: individuaalarvestuses Kristi Nöps 11.koht/ 119st ja Erika Piirsalu 18. 

koht/119st. Mõlemad võistluspaarid sooritasid tulemused hindele „väga hea“ ning pääsesid 20. 

parema hulka finaali. Võistkondlikus arvestuses Eesti võistkonna tulemus arvesse ei läinud. 
 

Ettepanek: Eestseisus teeb ettepaneku premeerida Kristi Nöps’i ja Erika Piirsalu silmapaistvate 

tulemuste eest belgia lambakoerte maailmameistrivõistlustel summas a 150 EUR. Ettepanek 

edastatakse EKL juhatusele kinnitamiseks. 

 

Hääletamine:  5 poolt, 2 erapooletut, 1 ei hääletanud.  

 

10. EKL-KKK eestseisuse sisemine töökorraldus 
 
Eestseise esimees andis eestseisuse liikmetele ülevaate eestseisuse sisemisest töökorraldusest. 

 

 

11. Svetlana Zolotnikova osalemine FCI SK kohtunike koolitusel oktoobris 2015 
 

Ettepanek: Kinnitada Svetlana Zolotnikova osalemine FCI SK kohtunike koolitusel, mis toimub 10-

11.10.2015 Saksamaal järgmistel tingimustel: 1) korraldatakse loeng SK huvigrupile, kus Svetlana 

Zolotnikova teeb kokkuvõtte koolitusel käsitletud teemadest; 2) koolitusel käsitletud teemade kohta 

avaldatakse artikkel ajakirjas „Koer“; 3) koolitusel osalemise eelarve on 750 EUR.  

 

Leelet Kivioja suhtleb Svetlana Zolotnikovaga ning edastab eestseisuse palve saata e-postiga taotlus 

koolitusel osalemiseks. Taotlus edastatakse kinnitamiseks EKL juhatuse 28.05.2015 toimuvale 

koosolekule. Svetlana Zolotnikova suhtleb EKL bürooga majutuse ja lennupiletite broneerimise asjus.  

 

Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

 

 

 

 



 

12. Kohtunike statuudi sõnastus 
 
Eestseisus arutas EKL volinike kogu soovitust vaadata üle EKL Katsekohtunike statuudi sõnastus.  

 

Ettepanek: Eestseisus vaatab üle statuudi kehtiva sõnastuse ning teeb vajadusel ettepanekud 

sõnastuse muutmiseks koos rallikuulekuse eeskirjade kinnitamisega 2015. aasta lõpus.    

 
Hääletamine:  7 poolt, 1 ei hääletanud.  

 

Koosolekut juhatas       Protokollis 

Margit Viilmaa        Margit Viilmaa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


