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1. EKL 2016. aasta võistluste kalenderplaan 
 

Ettepanek: Kinnitada 2016. aasta võistluste kalenderplaani projekt ja esitada see EKL juhatusele 

kinnitamiseks. 

 

Hääletamine: 7 poolt, 1 ei hääletanud. 

 

2. Ralli-K eeskirjade projekt 
 

Arutelu avas eestseisuse esimees ja tegi kokkuvõtte eeskirjade projektiga tutvumisel tehtud 

tähelepanekutest. Projektis on õigekirja vead, definitsioonide ja mõistete kasutamine ei ole 

järjepidev, sõnastus vajab korrigeerimist. Edasise arutelu käigus selgus, et EKL-KKK eestseisuse 

käsutuses olev rallikuulekuse eeskirjade projekt, mille koostamisel on aluseks võetud Saksamaal 

kehtivad eeskirjad, on vananenud ning projekti koostajad Marge Perri ja Anu Oks on ette valmistanud 

uue versiooni rallikuulekuse eeskirjadest, mis põhinevad Rootsis hetkel kehtivatel eeskirjadel. Uus 

projekt on selle koostajate poolt jäänud EKL-KKK eestseisusele edastamata. 

 
Ettepanek: Eestseisus otsustas rallikuulekuse eeskirjade projekti sisulist arutelu mitte jätkata seoses 

projektis tehtud oluliste muudatustega, mida ei ole eestseisusele edastatud. Projekti koostajatele 

edastatakse eestseisuse tähelepanekud ja ettepanekud eeskirjade projekti sõnastuse muutmiseks. 

Projekti autorid saadavad uue täiendatud versiooni eestseisusele tutvumiseks hiljemalt 01.12.2015.  

 

Koos uue eeskirjade projektiga valmistatakse ette muudatused ja täiendused järgmistele kehtivatele 

eeskirjadele (tähtaeg kooskõlastamisel): 

 

1) EKL koolitaja statuut ja EKL katsekohtuniku statuut 

2) Ralli-K hindamislehed 

3) EKL koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskirjad 

4) EKL koolitusalade EST CH tiitli nõuete omistamise nõuded 

5) EKL aasta sportkoera ja koerajuhi konkursi statuut 

 



Hääletamine: 7 poolt, 1 ei hääletanud. 

3. Muud küsimused 
 

3.1. EST koolitusala CH tiitli kinnitamise nõuete projekt (muudatusettepanekud Eesti Kennelliidu 

poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti) 
 
Meeli Puusepp on esitanud eestseisusele taotluse lükata projekti arutelu edasi ning teeb ettepaneku, 

et EKL-KKK eestseisus taotleks EKL juhatuselt Eesti Kennelliidu poolt omistatavate tšempionitiitlite 

statuudist teadmata ajal ja põhjustel „kaduma läinud“ EST FH CH tiitli nõuete ennistamist.  

 

Ettepanek: Meeli Puusepp’a avaldust mitte rahuldada. EKL-KKK toimiv eestseisus ei ole teadlik 

asjaoludest, millal ja millistel põhjustel on EST FH CH tiitli nõuded kehtivast statuudist kaduma läinud 

ning seega ei pea mõistlikuks taotleda EKL juhatuselt vastava punkti ennistamiseks statuuti. EST FH 

CH tiitli nõuded on sõnastatud ette valmistatud EKL koolitusalade EST CH tiitli nõuete muudatuste 

projektis ja edastatakse EKL juhatusele kinnitamiseks koos teiste muudatusettepanekutega.  

 

Hääletamine: 7 poolt, 1 ei hääletanud. 

Eestseisus arutas muudatusettepanekute projekti võttes arvesse EKL-KKK liikmete ja teiste 

huvigruppide esindajate kommentaarid ja ettepanekud ning otsustas projektis teha täiendavad 

muudatused. Täiendatud projekt (lisa 2) edastatakse kinnitamiseks EKL juhatuse 05.11.2015 

toimuvale koosolekule. Juhul kui enne kommenteerimise tähtaja lõppu (01.11.2015) peaks ilmnema 

olulisi asjaolusid, mis nõuavad täiendavate muudatuste sisseviimist, kutsub eetsseisus projekti 

kinnitamiselt tagasi.  

 

Hääletamine: 7 poolt, 1 ei hääletanud. 

 

3.2. FCI MM Eesti võistkonna esindusriietus 

Eestseisus arutas AS Ilves-Ekstra pakutava FCI MM osalevate Eesti võistkondade ametliku 

esindusriietuse mudelit ja otsustas esitada esindusriietuse mudeli EKL juhatusele kinnitamiseks. 

Vastavalt kehtivatele toetuse määradele (EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel (MM) 

esindavatele võistkondadele) hüvitab EKL FCI MM-el osalevatele võistlejatele kuni poole (mitte 

rohkem kui 65 EUR) võistlusriietuse maksumusest.  Kinnitatud esindusriietuse mudeli kasutamine on 

Eestit FCI MM-del esindavatele võistlejatele soovitatav. 

Ettepanek: kinnitada AS Ilves-Ekstra poolt pakutav võrkvoodriga treeningpluus mudel OAKLAND-2 FCI 

MM võistkondade ametlikuks esindusriietuseks. Sublimeeritud mudeli (koos kliendisümboolikaga 

nagu logod, kirjad jms) hind kogustele 10-19 tk on 67 EUR, millele lisandub käibemaks. Edastada 

võistlusriietuse kuvand kinnitamiseks EKL juhatusele. 

Hääletamine: 7 poolt, 1 ei hääletanud. 

4. Ida-Virumaa Koertesõprade Klubi Lucky taotlus SK EMV kulude kompenseerimiseks 
 

Eestseisus vaatas läbi Lucky esindaja poolt edastatud taotluse, koopiad kuludokumentidest ning 

kulude määratlemisel rakendatud metoodika (üheaegselt toimus nii SK EMV kui ka SK võistlus) ning 

leidis, et Lucky taotletud kompensatsioon summas 236 EUR on põhjendatud.  

 

Ettepanek: Rahuldada Lucky taotlus SK EMV kulude kompenseerimiseks summas 236 EUR. Leelet 

Kivioja suhtleb Lucky esindajaga ja palub EKL-KKK eestseisusele edastada arve kinnitatud summale. 



M. Viilmaa edastab arve ning koopiad kuludokumentidest EKL büroo raamatupidajatele 

väljamaksmiseks.   

 

Hääletamine: 7 poolt, 1 ei hääletanud. 

 

Koosolekut juhatas       Protokollis 

Margit Viilmaa        Margit Viilmaa 

 

 

 

 

 

 


