
EKL-KKK koosoleku protokoll 
 

Kuupäev: 20.04.2015 

Koosoleku algus: 18:00 

Koosoleku lõpp: 21:00 

Toimumise koht: EKL büroo, Tuisu 2a, Tallinn 

 

Kohal: Karin Lassmann, Margit Viilmaa, Piret Reinsalu, Leelet Kivioja, Maris Luberg, Margot Luukas  

Puudusid: Mare Meldre, Jaakko Vaahtoniemi 

Külalised:  

 

 

PÄEVAKORD: 

1. EKL-KKK uue kodulehe struktuur 

2. 02.04.2015 EKL juhatuse vastus EKL-KKK ettepanekutele 

3. Ülevaade KK töörühma tegemistest (Maris Luberg) 

4. IPO-R kohtunike teooriaeksami küsimused 

5. Muud küsimused 

Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 

Ettepanek: Koosoleku juhataja teeb ettepaneku päevakord kinnitada. 

 

Hääletamine:  6 poolt, 2 ei hääletanud.  

 

1. EKL-KKK koduleht 
 

EKL-KKK eestseisus vaatas üle EKL-KKK kodulehe struktuuri ja ülesehituse ning arutles teemal, milline 

võiks olla EKL-KKK tegevust puudutava informatsiooni struktuur uuel EKL kodulehel.    

 
Eestseisus jõudis arvamusele, et arvestades EKL kodulehe ülesehitust ja struktuuri (nii üldine kui ka 

allüksusi puudutav osa) võiks EKL-KKK informatsioon olla esitatud 2-tasemelisena. Olulisi muudatusi 

võrreldes praeguse kodulehe struktuuriga ei tehta. Kodulehe info üleviimisel tuleks üle vaadata 

senisel kodulehel esitatud informatsioon ja selle kehtivus ning kehtivusaja kaotanud dokumentide 

säilitamiseks uurida võimalusi EKL büroost. Arutelu jätkatakse eestseisuse grupis.  

 

2. EKL juhatuse vastus 02.04.2015 EKL-KKK poolt juhatusele kinnitamiseks saadud taotlusele  

Eestseisus vaatas üle ja täiendas vastavalt EKL juhatuse märkustele 1) FCI IPO-R MM-i meeskonda 

kvalifitseerumise nõudeid 2) FCI koolitusalade MM võistkondade kulude hüvitamise korda. 

 

Täiendatud dokumendid saadetakse uuesti kinnitamiseks EKL juhatuse järgmiseks koosolekuks. 
  

Eestseisus vaatas üle EKL juhatuse küsimused seoses EDÜ poolt korraldatava kaitseseminari kulude 

osalise kompenseerimise taotlemisega ning otsustas vastata järgmiselt: 

 

EKL poolt atesteeritud varrukamehi on Eestis kokku 10, neist aktiivselt tegutsevad umbes pooled. 

EKL-KKK eestseisus on 2015. aasta eelarvesse varrukameeste koolitamiseks planeerinud 250 EUR. 



Varrukameeste koolitusele planeeritud summa sisaldub ala „IPO“ all eelarvereal „Koolitus“. 

Nimetatud eelarverida kokku on planeeritud summas 1 000 EUR. 

 

Vastavalt EDÜ-st saadud infole on kaitseseminar planeeritud 3-päevasena ja ühe päeva  osalustasu 

ilma koerata on 20 EUR. Arvestades aktiivselt tegutsevate atesteeritud varrukameeste arvu ning 

eeldades, et osaleja osaleb seminaril kõigil 3-l päeval,  on EKL-KKK eestseisuse hinnangul seminaril 

osalevate varrukameeste osalustasu hüvitamine 250 EUR ulatuses põhjendatud.  

 

Kuna EDÜ poolt korraldatav seminar toimub alles juuli kuus, siis kahjuks ei ole tänaseks võimalik EKL 
juhatusele esitada konkreetset nimekirja osalevatest varrukameestest.   

    

Täiendavad selgitused lisatakse taotlusele ning saadetakse uuesti kinnitamiseks EKL juhatuse 

järgmiseks koosolekuks. 

 

3. Ülevaade KK töörühma tegemistest (Maris Luberg) 

Maris Luberg tegeleb info ettevalmistamisega ja annab eestseisusele ülevaate järgmisel koosolekul. 

4. IPO-R kohtunike teooriaeksami küsimused 

Eestseisus vaatas üle IPO-R kohtunike teooriaeksami küsimused ja situatsiooniülesanded ning 

edastas tähelepanekud ja kommentaarid eksami korraldajale.  

5. Muud küsimused 

EKL juhatus andis EKL-KKK eestseisusele nõusoleku pidada AS-ga Ilves-Ekstra läbirääkimisi Eesti FCI 

MM võistkondade liikmetele sobiva ühtse esindusriietuse leidmiseks.  Edasisega tegeleb eestseisuse 

esindajana Margot Luukas. 

 

Koosolekut juhatas       Protokollis 

Margit Viilmaa        Margit Viilmaa 

 

 


