
EKL-KKK EESTSEISUSE KOOSOLEK NR 11 29.08.2016: 

Asukoht:  Tuisu 2A, Tallinn 

 

Koosoleku algus: 18:20 

Koosoleku lõpp: 21:13 

Kohal: Aili Kivinurm, Maris Luberg, Indrek Tirmaste, Aleksander Andre, Tatjana Tšernjakova 

 

Külalised: Mari Oblikas (lahkus 20:35) 

 

Protokollija: Maris Luberg 

Juhataja: Maris Luberg 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. IPO-FH reeglite tõlke kontroll ning parandus (M.Viilmaa pöördumise põhjal). 

2. 2017. aasta võistluskalender. 

3. 2017. aasta eelarve. 

4. 2016. üldkoosoleku kuupäeva määramine 2017 aasta eelarve projekti kinnitamiseks. 

5. Koolitajate baaskursuse korraldamine. 

6. Lähetuste ning toetuste kinnitamine 

7. Muud küsimused. 

 

 

1. IPO-FH reeglite tõlke kontroll ning parandus (M.Viilmaa pöördumise põhjal). 

 

Margit Viilmaa on pöördunud IPO töögrupi poole juhtimaks tähelepanu sellele, et hetkel kehtivates 

IPO FH eeskirjades on tõlke viga, mis vajaks korrigeerimist. Kuna pöördumisega ei kaasne parandusi 

vaid see kirjeldab vea sisu, siis tuleks paluda, et pöörduja käesolevates eeskirjades märgiks ära nii 

muutmist vajavad kohad kui ka korrektse versiooni. 

Maris Luberg  kirjutab Margit Viilmaale palvega, et ta vastavad kohad eeskirjas märgiks ning ka 

korrektse tõlke lisaks.  

 

 

2. 2017. aasta võistluskalender. 

 

Maris Luberg saadab EKL liikmete listi meeldetuletuse, et lähenemas on võistluste  taotluste 

esitamise tähtaeg. 

Arutleti, et IPO poolelt võiks pidada silmas seda et võistluseid jätkuks üle aasta, eriti kuna IPO 

võistluseid on vähe, näiteks võiks paluda, et Dobermannide Ühing oma võistlused korraldaks suve 

alguse poole. 

Arutati ka Eesti meistrivõistluste korraldamise teemat ning alade kaupa pöördutakse EKL EMV 

korraldamiseks järgmiste klubide poole. 

 

IPO  EMV – klubi  "Articus" - Maris Luberg suhtleb nendega 

KK  EMV -  Klubi Sportkoer esindaja Mari Oblikas arutab selle korraldamist Aivo Oblikaga. Kui 

Sportkoer keeldub korraldamast, siis võib pöörduda ka Ipsoni klubi poole.  



IPO-FH – korraldada suutvaid klubisid on vähe. 2016 korraldab selle klubi Sportkoer. 2017 aasta osas 

võiks pöörduda Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu poole. Maris Luberg vestleb ESLÜ esindajatega kas 

nad oleksid nõus korraldama.  

SK EMV – Svetlana Zolotnikova uurib kes korraldab 

Agility EMV  - Korraldab klubi Säde Otepääl 

IPO-R – Korraldab Eesti Otsingukoerte Klubi, Aili Kivinurm suhtleb nendega. 

 

 

3. 2017. aasta eelarve. 

2017 eelarve, mis EKL juhatusele edastada kinnitamiseks tuleb vastavalt põhimäärusele kinnitada 

EKL KKK üldkoosoleku poolt, siis on vaja kokku panna uue aasta eelarve projekt. 

Arutleti, et iga ala esindaja peab mõtlema mida veel vaja teha ala populariseemiseks või milliseid 

koolitusi oleks vaja korraldada. Võimalusel äkki saab veel mõne koolitusegi korraldada, sõltuvalt 

sellest kui hästi 2016 aasta eelarve täitus ning millises ulatuses ressursse alles jääb aasta lõpul. 

Eestiseisuse liikmed katsuvad oma ala 2017 aasta eelarve kokku panna hiljemalt 7.09.2016 

 

 

4. 2016. üldkoosoleku kuupäeva määramine 2017 eelarve projekti kinnitamiseks. 

 

Leiti et eelarve projekti kinnitamiseks oleks üldkoosolekuks sobilik kuupäev 18.10.2016 algusega kell 

18:00 

Aleksander Andre broneerib aja. Päevakord ja projektid tuleb avaldada hiljemalt 3.10.2016 

18.10.2016 - üldkoosolek - päevakord ja projektid 3.10.2016 välja panna. 

 

 

5. Koolitajate baaskursuse korraldamine. 

 

Klubi Minu Sõber - korraldab koolitajate baaskursuse oktoobris või novembri algul. Indrek Tirmaste 

koordineerib selle toimumist ning huvilisi. 

Arutleti, et tuleks mõelda kuidas 2017 eksameid korraldada nii, et igast eksamist oleks maksimaalselt 

kasu ning nende korraldamine finantsiliselt minimaalselt koormav. Täna on olukord kus päev peale 

ühe või teise ala koolitaja või kohtuniku eksami toimumist, võib tekkida samale eksamile uus 

huviline.  See ei ole mõistlik kohe hakata sama ala eksamit uuesti organiseerima.   

Oleks hea kuupäevad juba aasta algul ette määrata ning avaldada, et huvilised teaksid oma 

stažeerimisi sättida ja eksami sooritada kui see toimub. Mitte, et igale soovijale potensiaalselt eraldi 

eksamit korraldama hakata.  

Mõistlik oleks vast uutele koolitajatele ja kohtunikele aasta lõpus eksamid korraldada, et nad saaksid 

2017 hooajal stažeerida ja nõuded eksami kuupäevaks võimalusel täita. 

 

 

6. Lähetuste ning toetuste kinnitamine 

 

Ettepanek: Lähetada Zaragozasse Hispaania Kuningriiki  FCI Agility Komisjoni istungile ning Agility 

MMi korraldusliku poolega tutuvuma Piret Reinsalu. Eeldatav eelarve esitatud summas 730EUR  (Lisa 

7 -1). Eelarvelised vahendid selleks on olemas. 

 

Poolt: 5 

Vastu: 0 



Erapooletu: 0 

 

Otsustati: Lähetada Zaragozasse Hispaania Kuningriiki FCI Agility Komisjoni istungile ning Agility MMi 

korraldusliku poolega tutuvuma Piret Reinsalu. Kompenseerida kulud vastavalt esitatud eelarve 

taotlusele kuni 730EUR. 

 

 

Ettepanek: Lähetada Zaragozasse Hispaania Kuningriiki  Agility MM-le Eesti Agility esindusvõistkond 

Eeldatav eelarve esitatud summas 3295EUR (Lisa 7 - 2). Eelarvelised vahendid selleks on olemas. 

 

Poolt: 5 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

 

Otsustati: Lähetada Zaragozasse Hispaania Kuningriiki  Agility MM-le Eesti Agility esindusvõistkond 

Kompenseerida kulud vastavalt esitatud eelarve taotlusele kuni 3295EUR 

 

Eestseisusele on laekunud lisatataotlus kommunikatsioonikulude hüvitamiseks seoses Agility MMi 

võistkonna osalemisega Zaragosas. Toimus arutelu nii eelarveliste vahendite olemasolu, summa 

suuruse kui ka taotluse põhjendatuse üle. Lisaks arutati taolise pretsedendi loomise mõttekuse üle 

ning selle üle kas EKL-KKK taolisteks kuluartikliteks saab finantsilisi vahendeid hüvitada.  

 

 

Ettepanek:  Hüvitada Agility MMi kommunikatsioonikulude hüvitamine - eelarve 60EUR (Lisa 7 – 3) 

 

Poolt: 0 

Vastu: 5 

Erapooletu: 0 

 

Otsustati:  Mitte rahuldada Agility MMi kommunikatsioonikulude hüvitamise taotlust summas 

60EUR 

 

 

7. 2016 IPO-FH kulude kompenseerimise ülevaade (kinnine arutelu). 

 

Eestseisus arutas 2016 IPO-FH MMi kulude kompenseerimisega toimunut ning seda kuidas sarnaseid 

olukordi tulevikus vältida. 

 

 

8. Muud küsimused. 

 

Ettepanek:  Kinnitada EKL KKK  liikmeks Kristina Varik-Kilm   

 

Poolt: 5 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

 

Otsustati:  Kinnitada EKL KKK  liikmeks Kristina Varik-Kilm   



 


