
EKL-KKK EESTSEISUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2-2018 

Toimumisaeg: 05.04.2018 kell 18.30–20.15 

Asukoht: Tallinn, Alajaama 8 

Koosoleku juhataja: Aivo Oblikas 

Protokollija: Mari Oblikas 

Osalesid: Indrek Tirmaste, Aili Kivinurm, Leelet Kivioja, Margot Luukas, Elika Lass, Raul Siim, Aivo 

Oblikas, Mari Oblikas 

 

Päevakord: 

1. EKL kodulehel EKL-KKK alamlehe korrastamine 

2. SK FCI komisjoni delegaat 

3. Muutmist vajavate EKL-KKK tegevusega seotud dokumentide/eeskirjade nimekirja koostamine ja 

tegevuskava (järjekord, tähtajad) määramine 

4. Muud küsimused 

4.1. Eksamite ja võistluste korraldajatele infokirja saatmine 

4.2. JEO Agility Eesti võistkonna toetamine 

 

 

1. EKL KODULEHEL EKL-KKK ALAMLEHE KORRASTAMINE 

Koerte koolitamise ja EKL-KKK tegevusega seotud info on EKL kodulehel raskesti leitav. Oleks vaja 

EKL-KKK alamlehele otselinki esilehelt. Kõige paremini sobiks see ürituste kalendri alla (samas stiilis 

nagu sinisel taustal EKL Online, EKL tõuregister, Online tulemused). 

EKL-KKK alamleht ehk maandumisleht – oleks vaja selgemat struktuuri, et leida vajalik info. Võiks olla 

kujundatud lihtsalt silmaga haaratava tabelina (3 x 3 või 3 x 2), kus igas jaotuses on sobiv pilt + lingi 

tekst. Võimalikud jaotused: 

- Koerte koolitamine (oluline, et sissejuhatav tekst oleks lihtsas keeles ja igaühele arusaadav) 

- Info korraldajale 

- Info võistlejale 

- Koolitusalade eeskirjad 

- Eksamite ja võistluste kalenderplaan ja tulemused 

- Koolitajad ja katsekohtunikud 

- Parimate tunnustamine (EKL aasta parimate konkurss, töötšempioni tiitel) 

- EKL-KKK tegevus 

- Uudised ja teated 

Kõik eestseisuse liikmed vaatavad üle Margoti ettepaneku jaotuste osas ja teevad vajadusel 

täiendavaid ettepanekuid.  

Margot kirjutab igas osa kohta lühikese sissejuhatava teksti, Aili lisab lingid. 

Mari uurib büroost EKL kodulehe tehnilisi võimalusi, mis võivad kujundust mõjutada. 

Aivo tegeleb piltide ja kujundusega. Kõik võivad aidata pildimaterjaliga.  



Ettepanek: Teha EKL juhatusele ja büroole ettepanek EKL kodulehe esilehe täiendamiseks, lisada 

esilehele paremasse veergu link „Koerte koolitamine“, mis suunaks EKL-KKK alamlehele.  

Hääletus: 

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Teha EKL juhatusele ja büroole ettepanek EKL kodulehe esilehe täiendamiseks, lisada 

esilehele paremasse veergu link „Koerte koolitamine“, mis suunaks EKL-KKK alamlehele.  

 

2. SK FCI KOMISJONI DELEGAAT 

 

Vastavalt 15.03.2018 EKL-KKK eestseisuse koosolekul otsustatule levitati FCI SK komisjoni delegaadi 

otsimise infot EKL-KKK FB ja SK infokanalite kaudu. Laekus 1 avaldus, esitaja Ege Taliaru. 

 

Ettepanek: Kinnitada FCI SK komisjoni delegaadiks Ege Taliaru. Esitada otsus kinnitamiseks EKL 

juhatusele. 

Hääletus: 

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Kinnitada FCI SK komisjoni delegaadiks Ege Taliaru. Esitada otsus kinnitamiseks EKL 

juhatusele. 

 

 

3. MUUTMIST VAJAVATE EKL-KKK TEGEVUSEGA SEOTUD DOKUMENTIDE/EESKIRJADE NIMEKIRJA 

KOOSTAMINE JA TEGEVUSKAVA (JÄRJEKORD, TÄHTAJAD) MÄÄRAMINE 

 

Esimeses järjekorras tegeleda dokumentidega, mis ei eelda suurt töömahtu ja/või mõjutavad otseselt 

2018. aastal toimuvat (nt lähetused ja kulutuste kompenseerimine). Sulgudes vastutaja nimi: 

1. Eesti edukaimate sportkoerte ja -koerajuhtide konkursis statuut (Aivo) – suuremas osas läbi 

töötatud, teenistuskoerte alade osa vajab üle vaatamist. 

2. EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlustel (MM) esindatavatele võistkondadele (Aivo) – 

vajalik küsida büroost üle, mis liiki kulutusi on võimalik kompenseerida ja mille alusel. 

3. Lähetusse saatmise kord, selle vormistamine ja kulude hüvitamise protseduur 

4. Lähetuse taotlus ja aruanne 

5. FCI agility maailmameistrivõistluste meeskonna koostamise reeglid – pisitäiendused (Indrek) 

6. Agility rahvusvahelistel võistlustel Eesti võistkonna koostamise reeglid – uus eeskiri (Indrek) 

7. Blanketid (Leelet, Indrek) 



 

 

Tähtajad (1–7): 

Hiljemalt 10.06.2018 EKL-KKK eestseisuses kinnitamine. 

Hiljemalt 01.07.2018 EKL juhatusele esitamine. 

 

8. EKL varrukamehe-kaitsekoolitustreeneri statuut ning atesteerimise kord (Aivo) – vajab 

olulisel määral ümber tegemist – liialt üldsõnaline, aegunud. 

9. Rallikuulekus  – rahvusliku eeskirja algne projekt valmis, vajab üle vaatamist ja tagasisidet. 

10. IPO-R eeskiri (Margot) – uue FCI eeskirja tõlkimine ja kohandamine 

11. IPO eeskiri (Aivo) – uue FCI eeskirja tõlkimine ja kohandamine 

12. FCI koolitusalade MM-le saadetavasse Eesti võistkonda kvalifitseerumise statuut 

 

Tähtajad (8–12): 

Hiljemalt 10.09.2018 EKL-KKK eestseisuses kinnitamine. 

Hiljemalt 26.09.2018 EKL-KKK üldkoosolekul kinnitamine. 

Hiljemalt 01.10.2018 EKL juhatusele esitamine. 

Hiljemalt 07.11.2018 EKL volinike koosolekule esitamine. 

 

Pärast eeltoodud dokumentide valmimist alustada tegelemist koolitaja statuudi, katsekohtuniku 

statuudi, eksamite ja võistluste eeskirja ning EKL-KKK põhimäärusega. 

 

 

4. MUUD KÜSIMUSED 

 

4.1 Eksamite ja võistluste korraldajatele infokirja saatmine 

 

Eksamite ja võistluste korraldajad ei esita alati eeskirjades nõutud eelinformatsiooni. Võib viia väga 

ebameeldiva olukorrani, kus kutsutakse hindama väliskohtunik, kellel ei ole selleks tegelikult õigust 

vms. Indrek on koostanud informeeriva kirja põhja. Aivo täiendab selles osas, mis puudutab (eelkõige 

välis-) võistlejate osalemisõiguse kontrolli korraldaja poolt. Kõik eestseisuse liikmed annavad infot 

korraldavate klubide kontaktide kohta, kuhu infokiri saata.  Saadetakse laiali 15. nädalal. 

4.2 JEO Agility Eesti võistkonna toetamine 

JEO Agility 2018 Eesti võistkonna kapten Kristina Soon on esitanud sooviavalduse, et EKL toetaks 

võistkonna osalemist (osalemistasu, võistlusriietus). Eelmisel aastal oli JEO Eesti võistkonnas 11 noort 

ja last.  See aasta on ennustatav osalejate arv sama suur.  

EKL-KKK eestseisus leiab, et järelkasv koeraspordis on oluline ja võimalusel võiks EKL toetada 

võistlusel osalemist. 

EKL-i toetuste maksmisel rakendub nõue, et toetatakse ainult EKL liikmeid. EKL juhatuse seisukohta 

on vaja küsimuses kuidas see nõue rakendub alla 16-aastastele. Kas alla 16-aastased peavad olema 

ise  EKL-i liikmed või peab olema vähemalt üks vanematest EKL liige või ei rakendata nende puhul 

seda nõuet üldse? 



Ettepanekud:  

1. Teha EKL juhatusele ettepanek tasuda JEO Agility 2018 Eesti võistkonna osalemistasud (ca 

11 x 30 EUR) 

2. Teha EKL juhatusele ettepanek toetada JEO Agility 2018 Eesti võistkonna võistlusriietuse 

soetamist juhul, kui vahendid selleks on võimalik leida EKL-KKK eelarve väliselt (ca 11 x 

kuni 60 EUR). 

3. Saata järelpärimine EKL juhatusele. Kas alla 16-aastaste meeskonna liikmete kulu 

hüvitamiseks on vajalik nende endi EKL liikmelisus, vähemalt ühe vanema EKL-i liikmelisus 

või ei rakendata neile EKL-i liikmelisuse nõuet. 

Hääletus: 

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: 

1. Teha EKL juhatusele ettepanek tasuda JEO Agility 2018 Eesti võistkonna osalemistasud (ca 

11 x 30 EUR) 

2. Teha EKL juhatusele ettepanek toetada JEO Agility 2018 Eesti võistkonna võistlusriietuse 

soetamist juhul, kui vahendid selleks on võimalik leida EKL-KKK eelarve väliselt (ca 11 x 

kuni 60 EUR). 

3. Saata järelpärimine EKL juhatusele. Kas alla 16-aastaste meeskonna liikmete kulu 

hüvitamiseks on vajalik nende endi EKL liikmelisus, vähemalt ühe vanema EKL-i liikmelisus 

või ei rakendata neile EKL-i liikmelisuse nõuet. 

 

 


