
29.09.2015 

EKL-KKK eestseisuse koosolek 

Kohal: Leelet Kivioja, Karin Lassmann, Mare Meldre, Margit Viilmaa, Piret Reinsalu (alates 20.00) 

Puudusid: Jaakko Vaahtoniemi, Margot Luukas, Maris Luberg 

Külalised: Aili Kivinurm 

Päevakord: 

1. M. Lubergi e-kirjaga saadetud avaldus EKL-KKK eestseisuse tööst taandamiseks 

2. ESLÜ pöördumine  

3. EKL 2016. aasta kalenderplaani projekt 

4. EKL-KKK 2016. aasta eelarve  

 

1. M. Lubergi avaldus EKL-KKK eestseisuse koosseisust tagasi astumise kohta 

 

Eestseisus arutas Maris Lubergi pöördumist ning otsustas:  

 

1) rahuldada M. Lubergi avaldus tema taandamiseks EKL-KKK eestseisuse liikme tööst ja 

eemaldada M. Luberg EKL-KKK eestseisuse meiligrupist; 

2) informeerida M. Lubergi, et alustatud KK eeskirjade muutmise projekt tuleb viia lõpuni (kas 

siis esitada eeskirjade muutmise ettepanekud või teavitada projektist loobumisest). Tähtaeg 

31.12.2015.  

Hääletamine: 5 poolt, 3 ei hääletanud. 

 

2. ESLÜ pöördumine seoses eksamite/võistluste kohta informatsiooni avaldamisega 

Eestseisus arutas ESLÜ pöördumist, millele on alla kirjutanud ESLÜ koolitustoimkonna nimel Katrin 

Mänd. Pöördumises palutakse EKL-KKK eestseisuse seisukohta küsimustes, mis puudutavad eksamite 

ja võistluste kohta informatsiooni avaldamist vastavalt EKL võistluste ja eksamite korraldamise 

eeskirjale ning Klubi Sportkoer 06.09.2015 korraldatud IPO-eksamit.  

EKL-KKK eestseisus otsustas vastata ESLÜ pöördumisele järgmiselt: 

1) Vastavalt EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja p.10.2 peab eksami või 

võistluse peakorraldaja viibima eksami- või võistluspaigas ning olema hindava kohtuniku 

käsutuses kogu eksami või võistluse toimumise aja. Seega peakorraldaja ei peaks täitma 

eksami ajal muid kohustusi - näiteks töötama varrukamehena või võistlejatele jälgi maha 

panema. Kui peakorraldaja mõjuvatel põhjustel täidab ka muid kohustusi, on see eelnevalt 

hindava kohtunikuga kokku lepitud. Vastavalt eeskirja p.10.6 on hindaval kohtunikul õigus 

eksam või võistlus katkestada, kui selle toimumise ajal ei suuda korraldaja tagada eksami või 

võistluse kulgu vastavalt käesolevatele ja/või koolitusala eeskirjadele või ei ole tagatud 

kohtuniku, osalejate, korraldajate, pealtvaatajate ja/või kolmandate isikute turvalisus. 



2) EKL koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja p.3.7 kohaselt on korraldaja kohustatud EKL-

KKK-le teatama eksami täpse toimumiskoha, alguskellaaja ning osalevate koerte arvu. Vastav 

informatsioon avaldatakse EKL võistluste ja eksamite kalenderplaanis ja on kättesaadav 

kõikidele huvitatud osapooltele. Korraldajat ei saa kohustada avalikustama sama info lisaks 

ka korraldava klubi kodulehel vms infoallikate kaudu. Hea tava eeldab siiski, et eksami 

toimumiskoht ja jälje- ning platsiosa algusaeg võimalusel avalikustatakse. Hea tava eeldab 

samuti probleemide või küsimuste tekkimisel pöördumist eksami või võistluse peakorraldaja 

poole, kelle nimi ja kontaktandmed avaldatakse EKL kalenderplaanis vastava eksami või 

võistluse kohta avaldatava informatsiooni juures ja on avalikkusele kättesaadavad. 

3) Korraldaja ei pea teatama jäljeosa sisaldavate koolitusalade eksamite ja võistluste kohta 

esimese jälje algusaega. Koraldaja võib sellekohase info avaldada kui peab seda asjakohaseks.   

4)  EKL koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri ei keela varrukamehel töötada katsel tema 

omanduses oleva kuid teise isiku (sealhulgas pereliikme või leibkonna liikme) poolt juhitud 

koeraga. IPO eeskiri lk. 14 p.7 sätestab järgmist „Eksami võib läbi viia ka vaid ühe 

varrukamehega. Kui eksamil osaleb ühes astmes 7 või rohkem koera, peab siiski töötama 

kaks varrukameest. Võistlustel (sh kvalifikatsioonivõistlused, meistrivõistlused jms) peab 

töötama vähemalt kaks varrukameest. Üks eksamil või võistlusel töötavatest 

varrukameestest võib kuuluda osalejaga samasse leibkonda.“ Võistluseid/eksamit hindava 

kohtuniku ülesanne on jälgida töötavate abiliste töö korrektsust ja eeskirjadele vastavust.  

5) EKL-KKK plaanib jaanuaris 2016 korraldada koolituse teemal „EKL koolitusalade eksamite ja 

võistluste korraldamise eeskirjad“. Kõik huvitatud osapooled on teretulnud osalema, samuti 

kõik küsimused ja konkreetsed ettepanekud korraldamise eeskirjade muutmiseks.  

Hääletamine: 5 poolt, 3 ei hääletanud. 

 

3. EKL 2016. aasta võistluste kalenderplaani projekt 

EKL-KKK eestseisus vaatas läbi ja arutas 2016. aasta võistluste kalenderplaani projekti. Arutelu käigus 

tõstatati järgmised küsimused: 

1) EKL-KKK-le ei ole laekunud taotlusi 2016. aasta IPO EMV korraldamiseks. Eestseisus 

arutas võimalikke korraldajate kandidaate ja otsustas ettepaneku korraldamise kohta 

teha klubile Canis (ettepaneku edastab M. Viilmaa) ja EDÜ-le (ettepaneku edastab M. 

Meldre).   

2) EKL-KKK-le ei ole laekunud taotlusi 2016. aasta KK EMV korraldamiseks. Teha ettepanek 

EVLÜ-le  korraldada 2016. aasta KK EMV samaaegselt EVLÜ poolt 20.08.2016 taotletud 

KK võistlusega (ettepaneku edastab M. Meldre). 

3) SK RV võistlused. Kas eestseisus saab kinnitada 2016. aastaks SK rahvusvahelisi 

võistluseid kui FCI SK uued eeskirjad ei ole 2016. aasta võistlushooaja alguseks EKL poolt 

vastu võetud. Eestseisus otsustas paluda FCI SK komisjoni esindajal Helena Trus’il teha 

FCI SK komisjonile vastavasisuline järelepärimine ning täpsustada komisjoni seisukohta 

SK uute eeskirjade üleminekusätete kohta. Otsuse edastamist koordineerib L. Kivioja. 

4) Klubi Sportkoer on esitanud avalduse korraldamaks 2016. aasta IPO-FH EMV. Taotletud 

kuupäevad kattuvad paraku WUSV 2016 toimumise ajaga, kuhu on ilmselt minemas 

mitmeid SLK omanikke, kes oleksid IPO-FH EMV potentsiaalsed osavõtjad või huvitatud 



pealtvaatajad. Eestseisus otsustas teha klubile Sportkoer  ettepaneku taotletud 

kuupäevade nihutamiseks nädala võrra edasi 15.-16.10.2016. Ettepaneku edastab M. 

Viilmaa. 

Hääletamine: 5 poolt, 3 ei hääletanud. 

 

4. EKL-KKK 2016. aasta eelarve 

EKL-KKK eestseisus valmistas ette 2016. aasta eelarve projekti edastamiseks EKL juhatusele. 

Võrreldes 2015. aasta eelarvega otsustas eestseisus teha eelarvesse järgmised muudatused: 

1) EMV toetusele lisandus IPO-R EMV (esmakordselt) ning kõikidel aladel lisati 

kompenseeritavate kulude alla kohtunike päevaraha; 

2) FCI komisjonid: alates 2015. aastast lisandus päästekoerte komisjon, kuhu kinnitati esindaja. 

Kõikide komisjonide esindajatele on eelarvesse planeeritud osavõtt kahest (2015: 1) 

komisjoni koosolekust kalendriaasta kohta; 

3) koolitus: koolituse eelarvesse on arvestatud SK, IPO-R ja IPO eeskirjade muudatusega 

kaasnevad tõlke- ja koolituskulud summas 500 EUR/ala. 

 

Eestseisus otsustas kinnitada 2016. aasta eelarve summas 25 600 EUR ning edastada eelarve EKL 

juhatusele kinnitamiseks. 

Hääletamine: 5 poolt, 3 ei hääletanud. 

 

5. EKL koolitajate/kohtunike pädevuseksamid 2015 

 

1) SK kohtuniku pädevuseksamit ootavad Karin Lassmann ja Anne Tammiksalu. Pädevuseksami 

korraldamise eest vastutab L. Kivioja. Eeldatav toimumisaeg on november 2015. Info 

pädevuseksami toimumise kohta edastatakse kohtunike kandidaatidele ning avaldatakse EKL-

KKK FB lehel.  

2) AG kohtunike pädevuseksam. Eksami sooritamiseks on avalduse saatnud Indrek Tirmaste. 

Eestseisus otsustas, et eksami korraldamine ühele kandidaadile ei ole mõistlik ning eksam 

korraldatakse 2016. aastal, mil eksamile pääsemise nõuded on täidetud ka teiste 

potentsiaalsete kohtunikukandidaatide poolt.   

3) KK/jälg koolitaja eksam. Eksami sooritamiseks on avalduse saatnud Aili Kivinurm. M. Meldre 

selgitab, kas eksami sooritamiseks oleks veel potentsiaalseid kandidaate. Eksami võimalik 

toimumise aeg võiks olla novembris 2015. Juhul kui eestseisus otsustab eksami 2015. aastal 

korraldada, avaldatakse vastav info EKL-KKK FB lehel. 

4) KK kohtunike pädevuseksam – sooviavaldusi eestseisusele laekunud ei ole.  

5) VP kohtuniku teooriaeksami sooritamist ootab Aili Kivinurm. Eestseisus tõdes, et VP näol on 

tegemist spetsiifilise koolitusalaga ning Eestis puuduvad VP atesteeritud kohtunikud, kes 

võiksid teooriaeksami komisjonis osaleda. Seetõttu tuleks uurida võimalusi VP kohtuniku 

pädevuseksami korraldamiseks samal ajal VP/IPO-R eksamite/võistluste/seminaride 

korraldamisega ning kaasata eksamikomisjoni vähemalt üks VP/IPO-R hindamisõigust omav 

kohtunik. Aili Kivinurm uurib võimalusi.  



 

6. SK uute eeskirjade tõlge 

 

Leelet Kivioja informeeris eestseisuse liikmeid, et 01.01.2016 jõustuvad uued FCI SK 

eeskirjad, mis on vaja tõlkida eesti keelde ning nii EKL juhatuse kui ka EKL volinike kogu poolt 

kinnitada. Paraku puudub hetkel inimene, kes oleks nõus vabatahtlikult eeskirjade 

tõlkimisega tegelema. Eestseisus arutas küsimust ja otsustas, et pädeva inimese leidmisel on 

võimalik EKL-KKK eelarvest eraldada kuni 300 EUR tõlke eest tasumiseks eeldusel, et 

sellekohase taotluse kinnitab EKL juhatus. L.Kivioja koordineerib sobiva inimese leidmist ja 

paneb vastavasisulise teate SK gruppi.  

Hääletamine: 5 poolt, 3 ei hääletanud. 

 

7. 2015. aastaks eraldatud koolitustoetused 

 

1) SK – Leelet Kivioja suhtleb Svetlana Zolotnikova’ga SK liikumisjuhtide koolituse osas. 

2) AG – Piret Reinsalu selgitab, kas ja millal oleks võimalik läbi viia AG rajameistrite koolitus. 

3) FH – Margit Viilmaa suhtleb EKSL esinadajatega ja selgitab, kas samaaegselt koos IPO-FH EMV 

korraldamisega on võimalik läbi viia jäljekoolituse teemaline loeng, mis oleks eelkõige 

suunatud IPO kohtunikele, jäljekoordinaatoritele ja jäljetegijatele.  

4) IPO-R – Aili Kivinurm kontakteerub Margot Luukas’ega (hetkel IPO-R MM-il) ja arutab 

võimalust ja vajadust VP/IPO-R puudutava koolitusseminari korraldamiseks.  

 

Koosolekut juhatas       Protokollis 

Margit Viilmaa        Margit Viilmaa 

 

 


