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1. Eksamite taotluste rahuldamine (TSKK, Uran jt) 

2015. aastal on ilmnenud mitmeid probleeme seoses eksamite ja võistluste taotlemise ja 
korraldamisega, mis on ajendanud eestseisust antud küsimust arutama ning kaaluma, kas eestseisus 
peaks kinnitama järgmise aasta kalenderplaani selliste klubide/ühingute taotlusi, kes ei järgi 
võistluste ja eksamite korraldamise eeskirja, ei informeeri eestseisust EKL kalenderplaani kantud 
katsete ärajäämisest ega selle põhjustest.  
 
Koosoleku juhataja andis ülevaate esinenud juhtumitest: 

- Teenistus- ja Spordikoerte Klubi (edaspidi TSKK) taotles 05.05.2015 KK eksamit, mis kanti EKL 
katsete kalenderplaani. Klubi esindaja saatis eestseisusele teate eksami ärajäämisest 
02.05.2015 seoses kohtuniku Urve Lageda ootamatute tööülesannetega ning taotles samas 
uut eksamit 09.05.2015 sama kohtunikuga. Eestseisus vastas TSKK kirjale hilinemisega 
07.05.2015, kuna taotluse hääletamine viibis ja informeeris, et vastavalt EKL koerte 
koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskirjale ei ole võimalik taotlust kinnitada. 
Nagu hilisemast kirjavahetusest selgus, otsustas TSKK 09.05.2015 siiski eksami korraldada 
kuigi taotlust ei rahuldatud ning eksam ei olnud kantud EKL kalenderplaani. Klubi esindaja 
teatas vastuses EKL-KKK eestseisuse järelepärimisele, et eestseisuse vastus ei jõudnud 
eksami toimumise ajaks seoses hot.ee serveri probleemidega klubi esindajani. Eksami 
tulemused kanti eksamil osalejate võistlusraamatusse.  

 
Kuulati ära TSKK esindaja sõnavõtt, milles 1) viidati EKL koerte koolitusalade eksamite ja 
võistluste korraldamise eeskirja punktile 4.3.1. ja küsiti, miks EKL-KKK eestseisus ei teinud 
antud taotluse arutamisel erandit ning 2) küsiti, miks eestseisus siiski taotleb võistluskeelu 
kehtestamist kuigi 30.06.2015 koosolekul toimunud arutluse käigus mainiti, et seda ei tehta.   
 



EKL-KKK tegi vastavalt 30.06.2015 toimunud koosolekul vastuvõetud otsusele EKL juhatusele 
ettepaneku lugeda 09.05.2015 toimunud KK eksami tulemused mitteametlikeks. Klubile tehti 
samal koosolekul suusõnaline hoiatus eeskirjadest mitte kinnipidamise kohta. EKL juhatuse 
otsusega eksami tulemusi mitteametlikeks ei tunnistatud.    

 
- Tartu Saksa Lambakoerte Klubi „Uran“ (edaspidi URAN) taotles 2015. aastaks 5 võistlust, 

millest korraldati vaid IPO EMV. Ülejäänud võistluste ärajäämisest EKL-KKK-d ei teavitatud 
ega esitatud ka põhjendust. Nenditi, et eestseisusele teadaolevalt on tegemist klubisiseste 
probleemidega taotletud võistluste korraldamisega. Samuti nenditi, et URAN ei ole taotlenud 
2016. aastaks ühtegi võistlust ja vähetõenäoline on ka eksamite taotlemine 2016. aastaks. 
 

- Virumaa Koerteklubi (edaspidi VIKO) taotles 03.05.2015 KK võistlust. Võistluse ärajäämisest 
EKL-KKK-d ei teavitatud. Informatsioon võistluse ärajäämise kohta edastati EKL-KKK-le alles 
peale kirjalikku pöördumist, milles paluti edastada toimunud võistluse tulemuste protokoll.  

 
- Pärnumaa Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi (edaspidi PPKK) taotles 26.07.2015 KK võistlust, 

mille ärajäämisest teatati kooskõlas eksamite ja võistluste korraldamise eeskirjaga. Võistluse 
ärajäämist põhjendati asjaoluga, et samal nädalavahetusel toimus IPO EMV. Eestseisus 
nentis, et ärajäämise asjaolu ei saanud korraldajale tulla üllatusena, kuna EKL eksamite ja 
võistluste kalenderplaan ning selle projekt on avalikkusele kättesaadav EKL-KKK kodulehel.  

 
Volinike koosoleku juhataja juhtis tähelepanu asjaolule, et arutatav päevakorrapunkt ei ole 
kajastatud koosoleku päevakorras piisavalt selgelt, et oleks aru saada, mida teema all arutatakse ning 
arutelu käigus käsitletavate klubide esindajaid ei ole koosolekule kutsutud. Samuti juhiti tähelepanu 
asjaolule, et TSKK-d on juba eelnevalt sama eksimuse eest karistatud.  
 
Kohalviibinud eestseisuse liikmed selgitasid, et tegemist on aruteluga (va TSKK juhtum, keda oli 
informeeritud, et eksamite taotluste kinnitamine on peatatud kuni vastava otsuse tegemiseni), mille 
eesmärgiks on kujundada seisukoht kuidas tulevikus käsitleda sellistelt korraldajatelt, kes on 
eelnevalt jätnud taotletud eksamid/võistlused korraldamata ilma sellest teatamata ja omamata 
mõjuvat põhjust, laekuvate taotluste kinnitamist. Kohalviibinud eestseisuse liikmed nentisid, et 
eksamite ja võistluste registreerimisest keelduda saab juhul, kui selleks taotletakse EKL juhatuselt 
eksamite ja võistluste korraldamise keelu rakendamist.  

 
Ettepanek: 1) teha EKL juhatusele ettepanek määrata TSKK-le 6-kuuline võistluste ja eksamite 
korraldamise keeld (kehtivusajaga alates ettepaneku kinnitamisest EKL juhatuse poolt) viitega EKL 
koerte koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskirja punktile 15.2. 2) teha hoiatus 
klubidele URAN, VIKO ja PPKK viidates EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise 
eeskirja punktile 5.2.1.  
 
 Hääletus: TSKK – poolt 5, URAN – poolt 5, VIKO –  5, PPKK – erapooletu 2, vastu 3. 

 
Otsus: teha EKL juhatusele ettepanek määrata TSKK-le 6-kuuline võistluste ja eksamite 
korraldamise keeld (kehtivusajaga ettepaneku kinnitamisest EKL juhatuse poolt) viitega EKL koerte 
koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskirja punktile 15.2. 2) teha hoiatus klubidele 
URAN ja VIKO viidates EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskirja 
punktile 5.2.1.  
 

2. Ralli-K kohtunike atesteerimise nõuded    

Koosoleku juhataja tutvustas hetkeolukorda – Anu Oks on seisukohal, et kuna tegemist on rahvusliku 

alaga ning soov korraldada eksameid on suur, siis on tehtud ettepanek anda Ralli-K kohtunikele 



kohtunikuõigused erandina lihtsustatud korras. Koosoleku juhataja juhtis tähelepanu asjaolule, et 

sarnases olukorras on ka rahvuslikest aladest veepääste ja rahvusvahelistest aladest IPO-R. Kumbagi 

ala kohtunike atesteerimise nõuete kinnitamisel ei ole apelleeritud lihtsustatud korrale. Koosoleku 

juhataja avaldas arvamust, et erinevate koolitusalade kohtunike atesteerimise nõuete puhul tuleks 

siiski lähtuda võrdse kohtlemise printsiibist ning erandite tegemine peab olema põhjendatud.  

Eestseisus arutas Anu Oksa poolt edastatud ettepanekuid EKL katsekohtunike statuudi, EKL 

koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskirja, EKL aasta sportkoera ja koerajuhi konkursi 

statuudi ja Tiitli Eesti Koolitusala tšempion  omistamise korra muutmiseks seoses Ralli-K eeskirjade 

projektiga.  

Otsustati:  1) paluda täiendavalt põhjendada SK, KK ja agility kohtunikele lihtsustatud korras Ralli-

SK kohtuniku staatuse andmist; 2) paluda korrigeerida ja selgemalt sõnastada eestseisusele 

saadetud ettepanekus EKL katsekohtuniku statuudi muudatuste projekti p.2.5.2.6., p.3.4.2. 

erinevate klasside stažeerimise nõuded ja täpsustada p.2.3.7. väljend „kõrgem“ klass.  

 

3. FCI AG ja IPO-R MM kulude hüvitamine 

Eestseisus vaatas esitatud taotlused üle ja tegi järgmised tähelepanekud:  

- FCI AG võistkonna kulud: 1)taotlus on detailselt ja majutuse kulude osas korrektselt esitatud; 2) 

võistlusdressi kompenseerimise summat tuleb korrigeerida vastavalt kehtivale korrale  (hüvitatakse 

kuni pool võistlusdressi maksumusest summas kuni 65 eurot) 3) taotlusele tuleb lisada info, kellele ja 

millisele arveldusarvele toetus välja maksta.  

- IPO-R taotlus majutuse osas on korrektne, võistlusdressi kompenseerimise summat tuleb 

korrigeerida vastavalt kehtivale korrale.  

Otsus: edastada tähelepanekud taotlused esitanud isikutele ja paluda vastavad parandused sisse 

viia enne kuluaruannete esitamist EKL büroole väljamaksmiseks. 

 

4. EDÜ korduvtaotlus kaitseseminari kulude kompenseerimiseks 

EDÜ taotlus  on olnud eelnevalt arutlusel kahel eestseisuse koosolekul ning kinnitati 07.05.2015 EKL 

juhatuse koosoleku otsusega. EKL-KKK taotles juhatuselt 250 euro suuruse toetuse eraldamist, mis 

kataks seminaril osalevate varrukameeste osalustasu.  

EDÜ kirjast EKL-KKK eestseisusele selgub, et seminaril osales vaid üks varrukamees ja palutakse 

eestseisusel täiendavalt selgitada kulude kompenseerimise otsust ning küsitakse, kas on võimalik 

täiendavalt taotleda koolitaja sõidukulude kompenseerimist. Saanud vastuse esitatud küsimusele, 

taotleb EDÜ seminari koolitaja sõidukulude hüvitamist, mis vastavlt esitatud tulude-kulude aruandele 

moodustavad 468 eurot.  

Eestseisus arutas taotlust ja otsustas teha EKL juhatusele ettepaneku kompenseerida seminari kulud 

250 euro ulatuses sõltumata asjaolust, et seminaril osales vaid üks atesteeritud varrukamees võttes 

arvesse seminari korraldamisega seotud kulude ulatust ning muudatust seminari toimumise ajas, mis 

mõjutas paratamatult osalejate arvu.  

Hääletus: poolt – 5 



Otsus: eestseisus teeb EKL juhatusele ettepaneku kaitseseminari kulude hüvitamiseks 250 euro 

suuruses summas ja palub EDÜ-l esitada uus toetuse taotlus, milles tuua välja, milliste kulude 

hüvitamist taotletakse ja millises ulatuses ning lisada kuludokumentide koopiad.  

 

5. K. Keernik avaldus EKL-KKK liikmeks astumise kohta 

EKL-KKK liikmeks astumise avalduse on esitanud Kristiin Keernik.  

Ettepanek: kinnitada Kristiin Keernik EKL-KKK liikmeks. 

Hääletus: poolt - 5 

Otsus: kinnitada Kristiin Keernik EKL-KKK liikmeks. 

 

6. FCI uute IPO eeskirjade projekt 

Aivo Oblikas on saatnud eestseisusele tutvumiseks saksakeelse versiooni kavandatavatest 

muudatustest, millele FCI töökoerte komisjon ootab kommentaare jaanuari lõpuks. Eestseisuse 

esinaine on teinud Aivo Oblikale ettepaneku korraldada seminar uute eeskirjade selgitamiseks, 

millele on vastatud keelduvalt viidates asjaolule, et eelarveliste vahendite puudumisel ei olnud A. 

Oblikas’el võimalik osaleda FCI IPO MM-ga samal ajal toimunud töökoerte komisjoni koosolekul, kus 

eeskirjade muudatusprojekti lähemalt arutati. Mari Oblikas on kavandatavate muudatuste kohta 

kirjutanud ülevaate, mis on avaldatud klubi Sportkoer kodulehel.  

Otsus: saata FCI IPO eeskirjade projekt EKL-KKK liikmetele tutvumiseks ja avaldada dokumendi 

projekt EKL koduleheküljel koos infoga, et küsimusi ja ettepanekuid oodatakse 10.jaanuariks 2016.  

Küsida Mari Oblikas’elt nõusolekut eeskirjade muudatusi käsitleva artikli avaldamiseks EKL 

kodulehel. 

 

7. FCI MM-del edukalt Eestit esindanud koerajuhtide premeerimise kord 

Eestseisus arutas ettevalmistatud projekti.  Arutelu käigus tõstatati küsimus, kas kord peaks hõlmama 

ka tõu MM-e (FMBB, WUSV, ISPU jt). ja millistest vahenditest premeerimist teostatakse.   

Koosolekul osalenud EKL volinike ja juhatuse esindaja informeerisid, et EKL reservfondist selliseks 

otstarbeks vahendeid ei eraldata. Eestseisus netis, et sellisel juhul tuleb vahendid leida EKL-KKK 

eelarvest. 

Ettepanek: lisada projekti  tõupõhised MM-d. Teha ettepanek premeerida MM-del edukalt esinenud 

võistluspaare EKL-KKK eelarvelistest vahenditest. Saata projekt EKL-KKK liikmetele  

kommenteerimiseks ja ettepanekute esitamiseks. 

Hääletus: poolt - 5 

Otsus: lisada projekti  tõupõhised MMid. Premeerida MM’idel edukalt esinenud võistluspaare EKL-

KKK eelarvelistest vahenditest vastavalt võimalusele. Saata projekt liikmete listi  

kommenteerimiseks ja ettepanekute esitamiseks. 

 

8. Muud küsimused 



8.1 SK liikumisjuhtide kursuse läbinute lisamine liikumisjuhtide nimekirja 

Protokolliline otsus: lisada sõgisel 2015 SK liikumisjuhtide kursuse läbinute nimed SK liikumisjuhtide 

nimekirja ning avaldada vastav info EKL kodulehel. 

8.2 EKL-KKK üldkoosoleku korraldamisega seonduvad küsimused  

Päevakorra teemad: 2015.a. tegevusaruanne, 2016.a. eelarve, EST koolitusala tšempionitiitli 

omistamise nõuded.  Ralli-K eeskirjad, kui need aruteluvalmis saavad. Üldkoosolekuga lõppevad 

tegutseva eestseisuse volitused, seega palume esitada uue eestseisuse kandidaatidel oma 

tahteavaldus ja motivatsioonikiri. 

Eeldatav üldkoosoleku toimumise kuupäev on 30. või 31. jaanuar 2016. 

 

 

Koosolekut juhatas       Protokollis 

Margit Viilmaa        Piret Reinsalu 


