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EKL-KKK EESTSEISUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 4-2018 

Toimumisaeg: 13.06.2018 kell 18.40–21.15 

Asukoht: Tallinn, Alajaama 8  

Koosoleku juhataja: Aivo Oblikas  

Protokollija: Mari Oblikas  

Osalesid: Indrek Tirmaste, Aili Kivinurm, Leelet Kivioja, Margot Luukas, Raul Siim, Aivo Oblikas, Mari 

Oblikas 

Külalised: Karin Lassmann (kuni 19.50), Monika Rusing (alates 19.45) 

 

Päevakord: 

1. FCI agility eeskirjade eestikeelse tõlke kinnitamine 

2. Rallikuulekuse eeskirja projekt – jätkuv käsitlus 

3. Koolitaja statuudi ja katsekohtuniku statuudi esialgne arutelu 

4. KK kohtunike teooriaeksamite tulemuste kinnitamine 

5. Ülevaade 2018. a. rahaliste vahendite kasutamisest 

6. Muud küsimused 

6.1. Monika Rusingu avaldus katsekohtuniku hindamisõiguse laiendamiseks (IPO-R RH-T) 

6.2. Monika Rusingu taotlus FCI päästekoerte komisjoni koosolekul osalemiseks 

6.3. EKL-KKK eestseisuse poolt käsitletud, kuid jätkuvalt pooleli olevad teemad 

 

 

1. FCI AGILITY EESKIRJADE EESTIKEELSE TÕLKE KINNITAMINE 

 

Eeskirja tõlge läbis keelelise korrigeerimise ning on seejärel EKL-KKK eestseisuse liikmete poolt üle 

vaadatud. 

 

Ettepanek: Kinnitada dokumendi „FCI agility eeskirjad“ eestikeelne tõlge (KKK 21-02:2018) 

Hääletus: Poolt: 7 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Kinnitada dokumendi „FCI agility eeskirjad“ eestikeelne tõlge (KKK 21-02:2018) 

 

 

2. RALLIKUULEKUSE EESKIRJA PROJEKT – JÄTKUV KÄSITLUS 

 

Rallikuulekuse eeskirja projekti esitajad on projekti täiendanud ja parandanud vastavalt EKL-KKK 

eestseisuse poolt tehtud tähelepanekutele. Projekti tehti järgmised muudatused: 

1. Eemaldati punkt 4.2, kuna kohtunike hindamispädevuse kontrollimist käsitleb dokumendi 

„EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri“ punkt 9.3. 

2. Hindamislehe näidis vormistati eraldiseisva dokumendina. 
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Katsekohtuniku statuut vajab süsteemset muutmist, rallikuulekuse kohtunikke puudutav osa lisatakse 

koos teiste muudatustega. 

 

Tehakse ettepanek „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise eeskirja“ lisa 1 

(Eesti Kennelliidu poolt tunnustatud koerte koolitusalade loetelu) muutmiseks,  lisada rahvuslike 

alade nimekirja punkt 2.5 RK – rallikuulekus. 

 

Ettepanekud:  

1. Kiita heaks dokumendi „Rallikuulekuse eeskiri“ projekt koos muudatustega ja esitada 

heaks kiitmiseks EKL-KKK üldkoosolekule. 

2. Kiita heaks dokumendi „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise 

eeskiri“ lisa 1 muutmine ja esitada heaks kiitmiseks EKL-KKK üldkoosolekule. 

3. Kinnitada „Rallikuulekuse hindamislehe näidis“. 

 

Hääletus: Poolt: 7 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati:  

1. Kiita heaks dokumendi „Rallikuulekuse eeskiri“ projekt koos muudatustega ja esitada 

heaks kiitmiseks EKL-KKK üldkoosolekule. 

2. Kiita heaks dokumendi „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste korraldamise 

eeskiri“ lisa 1 muutmine ja esitada heaks kiitmiseks EKL-KKK üldkoosolekule. 

3. Kinnitada „Rallikuulekuse hindamislehe näidis“. 

 

 

3. KOOLITAJA STATUUDI JA KATSEKOHTUNIKU STATUUDI ESIALGNE ARUTELU 

 

Koolitaja statuut ja katsekohtuniku statuut vajavad põhjalikku läbitöötamist ja muutmist. 

Mõned teemad: 

1. Põhikursuste korraldamine. Hetkel on korraldajateks EKL liikmesorganisatsioonid, EKL-KKK-d 

tuleb informeerida. Sellel süsteemil on kindlasti mitmeid häid külgi, kuid samas on 

baaskursuste kvaliteet olnud üsna varieeruv. Üks võimalus oleks, et põhikursuste 

korraldamise eest vastutaks EKL-KKK, läbiviimine oleks koostöös klubidega. Põhikursused 

võiksid toimuda regulaarselt, et huvilised teaksid nendega arvestada, näiteks kord 2 aasta 

jooksul.  

2. Koolitajatele erinevate tasemetega süsteem. Hetkel on hulk koolitajad, kes ei tegele ise 

koeraspordiga ja sooviksid koolitada samuti sihtgruppi, kelle eesmärgiks ei ole teatud kindla 

koeraspordiala harrastamine. Võimalik oleks süsteem, et peale põhikursust ja 

pädevuseksamit ei oleks vaja koolitusala osas spetsialiseeruda (1. tase). Pärast 1. taset oleks 

soovijatel võimalik spetsialiseeruda kindla koolitusala koolitajaks (2. tase) ja täiendavate 

tingimuste täitmisel edaspidi jõuda ka 3. tasemele. Tasemete tingimuste üle oleks vaja 

täiendavalt mõelda, järgmiseks koosolekuks võiksid eestseisuse liikmed teha vastavaid 

ettepanekuid.  
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3. Atestatsiooni säilitamiseks vajalikud koolitused. Peaks olema paremini määratletud, millised 

koolitused on sobilikud. 

4. Atestatsiooni kehtivuse jälgimine. Hetkel on igal koolitajal atestatsiooni kehtivusperiood 

erinev, nõuab väga palju jälgimist nii koolitajate kui EKL-KKK poolt. Kaaluda võimalust, et 

atestatsiooni kehtivuse pikendamine toimuks kõigi koolitajate jaoks samal perioodil (nt  

jaanurikuu jooksul). 

 

Arutelu jätkatakse järgmisel EKL-KKK eestseisuse koosolekul. 

 

4. KK KOHTUNIKE TEOORIAEKSAMITE TULEMUSTE KINNITAMINE 

 

Koolitusala praktilise hindamise loengule järgnev eksam toimus KK alal 7.06.2018. Osalesid Monika 

Rusing ja Margot Luukas. Eksamikomisjoni hinnangul sooritasid mõlemad osalejad eksami ja on 

lubatud stažeerima. 

 

Ettepanek: Lubada KK alal stažeerima Monika Rusing ja Margot Luukas ja väljastada neile vastavad 

stažeerimiskaardid. 

Hääletus: Poolt: 6 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 1 (Margot) 

 

Otsustati: Lubada KK alal stažeerima Monika Rusing ja Margot Luukas ja väljastada neile vastavad 

stažeerimiskaardid. 

 

 

5. ÜLEVAADE 2018. a RAHALISTE VAHENDITE KASUTAMISEST 

 

Eestseisuse liikmed on täiendanud vastavat OneDrive’is asuvat tabelit. Lähiajal lisanduvad kulutused 

eeskirjade tõlkimisele (IPO-R ja IPO/IGP). Alustavalt võiks kummagi eeskirja tõlkimiseks planeerida ca 

300 EUR.  

 

Laekunud ei ole veel aruannet 2018. a IPO-FH MMi kulude kompenseerimiseks. Uurida osalejatelt. 

 

Aasta teises pooles on tõenäoliselt plaanis korraldada agility koolitajate pädevuseksam, sellega 

seoses on ette näha kulutusi eksamikomisjoni kulutuste kompenseerimiseks ja ruumide rendi jaoks. 

 

 

6. MUUD KÜSIMUSED 

 

6.1 Monika Rusingu avaldus katsekohtuniku hindamisõiguse laiendamiseks (IPO-R RH-T) 

 

Toimus arutelu katsekohtuniku statuudi 3.4.1 d) täitmise osas. Nenditi, et statuudi sõnastus on 

mitmeti mõistetav ja IRO katsetel on stažööril algselt silmas peetud tõlgendusele vastavalt keeruline 
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toimida. Edaspidi tuleks kaaluda statuudi muutmist, samuti tuleks stažeerimiskaardiga koos edastada 

täiendavad juhised. 

 

Ettepanek: Teha EKL juhatusele ettepanek kinnitada katsekohtuniku hindamispädevus: Monika 

Rusing:  IPO-R RH-T. 

 

Hääletus: Poolt: 7 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Teha EKL juhatusele ettepanek kinnitada katsekohtuniku hindamispädevus: Monika 

Rusing: IPO-R RH-T. 

 

6.2 Monika Rusingu taotlus FCI päästekoerte komisjoni koosolekul osalemiseks 

 

Monika Rusing on esitanud  lähetuse taotluse osalemaks 26.08.2018 toimuval FCI päästekoerte 

komisjoni koosolekul. Taotlus on esitatud mahus 620€. 

 

Ettepanek:  Kinnitada Monika Rusingu lähetus 26.08.2018 toimuval FCI päästekoerte komisjoni 

koosolekul osalemiseks ja edastada kinnitamiseks EKL juhatusele. Koosolekul osalemise eelarve 

620€. 

 

Hääletus: Poolt: 7 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

Ei hääletanud: 0 

 

Otsustati: Kinnitada Monika Rusingu lähetus 26.08.2018 toimuval FCI päästekoerte komisjoni 

koosolekul osalemiseks ja edastada kinnitamiseks EKL juhatusele. Koosolekul osalemise eelarve 

620€. 

 

 

6.3 EKL-KKK eestseisuse poolt käsitletud, kuid jätkuvalt pooleli olevad teemad 

 

EKL-KKK materjalid EKL kodulehel, EKL-KKK alamlehe muutmine: seoses EKL büroo töötajate ja EKL 

juhatuse liikmete vahetumise/lahkumisega on EKL-KKK materjalide EKL kodulehele lisamine olnud 

raskendatud.  Kuni olukorra stabiliseerumiseni kasutatakse EKL-KKK info (eestseisuse koosolekute 

päevakord, protokoll jms) levitamiseks lisaks EKL-KKK FB lehele ka EKL-KKK liikmete meililisti. 

 

Aili kaasajastab: 

1. EKL-KKK  liikmete nimekirja 

2. EKL atesteeritud koolitajate nimekirja (atestatsiooni kehtivuse märked nende koolitajate 

osas, kes on esitanud nõuetekohased tõendid atestatsiooni pikendamiseks)  

 


