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Tirmaste

EKL-KKK EESTSEISUSE KOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. Eelarveliste vahendite eraldamiste temaatika EKL juhatusega. 

2. Koolitaja ja kohtuniku atesteerimiste korra üle vaatamine.

3. EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlusel esindatavatele meeskondadele - arutelu.

4. Veepääste eeskirja kavandatavate muudatuste tutvustamine.

5. Külaliste pöördumised ja sõnavõtud.

1. Eelarveliste vahendite eraldamiste temaatika EKL juhatusega.

Arutelu:

AA: Novembri EKL Volinike koosolekul kinnitati 2017 aasta eelarve, kus mainiti, et FCI komisjoni

rahasid saab kasutada teiste kulude katteks vaid siis, kui kõik FCI liikmed on lähetatud ja FCI

komisjoni real jääb vabu vahendeid. Jaanuaris 2017 tuli EKL juhatusest info, et EKL-KKK peab

käima EKL juhatuses vaid lähetuste teemadega, et siduda FCI komisjoni liige eelarve reaga.

Ehk  EKL  juhatus  peab  kinnitama  vaid  neid  eelarvelisi  küsimusi,  mis  on  seotud  EKL

esindamisega väljaspool Eestit.

IT: mida me peame tegema EKL-KKKs otsustatud, kuid EKL juhatuses kinnitamata lähetustega?

AA:  EKL juhatus  soovis,  et  me teeksime esildise  nende  otsuste  kinnitamiseks.  Lisaks,  ma

soovisin  saada  EKL juhatuselt  dokumendi,  kus  nad  kinnitavad,  et  EKL-KKK eelarvest  vaid

lähetused peavad saama täiendava kinnituse EKL juhatuses.

AK: Eelarve teemat on mõtet jätkata EKL allüksuste ja EKL juhatuse ümarlauas. 

Ettepanek:

1.1 Aleksander Andre taotleb EKL büroost EKL-KKK 2017.a eelarve ridade kaupa



1.2 Teemat jätkatakse EKL allüksuste ja EKL juhatuse ümarlauas

Hääletamine:

Poolt: 5

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Ei hääleta: 0

Otsustati:

1.1 Aleksander Andre taotleb EKL büroost EKL-KKK 2017.a eelarve ridade kaupa

1.2. Teemat jätkatakse EKL allüksuste ja EKL juhatuse ümarlauas

2. Koolitaja ja kohtuniku atesteerimiste korra üle vaatamine.

Arutelu:

Korrad:

 EKL koerte koolitaja statuut ja atesteerimise kord

 EKL katsekohtuniku statuut

Meie tänased korrad on vananenud ja ei kajasta spordialade kaasaegseid nõudeid. Me peame

tõstma kohtunike ja koolitajate teadmiste kvaliteeti.

Nende uuendamine protsess:

1. kitsaskohtade määratlemine

2. parandusettepanekute tegemine

3. ettepanekute arutelud ja dokumendi kinnitamine.

EKL koerte koolitaja statuut ja atesteerimise korra kitsaskohad:

0. atesteeritakse vaid EKL poolt tunnustatud koolitusaladel

1. võtta maha: 4.4 b) koerte söötmine ja pidamine, h) pedagoogika ja didaktika alused – sest

sööstmine ja pidamine olemas anatoomias ja füsioloogias ( p a.). Ning pedagoogika ja didaktika

on käsitletud punktis g). kommunikatsiooni- ja suhtlemispsühholoogia alused.

2. p 4.4 teemade akadeemiline maht

3. Põhikursus on mõeldud kõigile huvilistele (seos p 4.5 ??)



4. 4.5.1. p a). siduda vastava „ühe koeraga mistahes koolitusala eksamil või võistlusel” ?? „ühe”

– OK „mistahes” – vastava koolitusala, „eksamil või võistlusel” - vaid kõrgeima klassi ametlikul

võistlusel.

5. 4.5.1. p b) tühistada

6. 4.5.5. komisjoni liikme pädevuse kriteeriumid

7. 4.5.6. „vastava küsimustiku valmistab ette EKL-KKK.” =>  „... kinnitab ..”

8. 4.5.7. „... vabalt valitud koolitusalal” => vastaval koolitusalal.

9. xxxx kui inimene soovib mitmel alal -  peab olema üks praktiline eksama ala kohta.

10. 4.5.9  EKL-KKK kinnitab stažööride nimekirja.

11. 5.2.3 puudub kontoll – võtta see punkt maha

12. 5.3 täita raamatu mitte stažeerimisekaarti

13. 5.4 sõnastus üle vaadata

14. 5.5 peab osalema sama ala seminaridel. Mis on meie poolt aktsepteeritud seminar? Kas

seminari pidaja peab olema kuidagi sertifitseeritud?

15. 6.4 kuidas koostatakse ja kontrollitakse teoreetilisi küsimusi (kes vastutab küsimuste eest, et

vastaks kindlale koolitusalale). Arutelu ja ettepanekud???

16. 6.5 sertifikaati pole olemas. EKL-KKK eestseisus ja EKL juhatus kinnitab koolitajat

17. 6.7. vaadata üle tingimused

18. 7.3. nõuded pikendamiseks. Tähtaeg 3-5?. Koolitaja tulemused?

Ettepanek:

EKL-KKK eestseisuse liikmed viitavad kitsaskohtadele ja teevad muudatusettepanekud mõlema 

statuudi kohta hiljemalt 31.03.2017.

Hääletamine:

Poolt: 5

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Ei hääleta: 0

Otsustati:

2.1 EKL-KKK eestseisuse liikmed viitavad kitsaskohtadele ja teevad muudatusettepanekud

mõlema statuudi kohta hiljemalt 31.03.2017.



3. EKL toetus Eestit FCI maailmameistrivõistlusel esindatavatele meeskondadele - arutelu.

Arutelu:

Kitsaskohtade määratlemine:

1. muuta tabel, et oleks määratud vaid summa kuni ... EUR:

võtta päevade arv välja. 

Osalejate arv – kapteniga, varuliige, varukamees

Üritusega seotud kulud kokku (s.h. pangakulud, kütusekulu,koerahotell, 

vaktsineerimisega seotud kulud jne)

Summad suuremaks (aastatega on hinnad tõusnud)

Ettepanek 1:

EKL-KKK eestseisuse liikmed täiendavad kitsaskohti ja teevad muudatusettepanekud  

20.03.2017 kuupäevaks. Teema sisuline arutlus lükkub edasi järgmise koosoleku päevakorda. 

Hääletamine:

Poolt: 5

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Ei hääleta: 0

Otsustati:

3.1 EKL-KKK eestseisuse liikmed viitavad kitsaskohtadele ja teevad muudatusettepanekud

mõlema statuudi kohta hiljemalt 31.03.2017.

3.2 Teema sisuline arutlus lükkub edasi järgmise koosoleku päevakorda.

4. Veepääste eeskirja kavandatavate muudatuste tutvustamine.

Arutelu:

AK: 

praeguses korras kordused

hindamissüsteem täpsustada



me lubaks teiste riikide tšempionid meie võistluse kõrgemaisse klassi

protestiesitamise nõuetest loobumine (viidata üldisele dokumendile)

võtta välja kaks harjutust välja – ohtlikkuse tõttu.

Ettepanek:

Pääste töörühm täiendab dokumenti ja esitab kui dokument on valmis. Vastutav isik Aili 

Kivinurm.

Hääletamine:

Poolt: 5

Vastu: 0

Erapooletu: 0

Ei hääleta: 0

Otsustati:

4.1 Pääste töörühm täiendab dokumenti ja esitab kui dokument on valmis. Vastutav isik

Aili Kivinurm.

5. Külaliste pöördumised ja sõnavõtud.

Külalisi polnud.


