
EKL-KKK suhtlusvahendid

ÜLDIST

EKL-KKK koduleht: www.ekl-kkk.ee

EKL-KKK FB koduleht

Kõige lihtsam ja mugavam on EKL-KKK poole pöörduda läbi kontaktvormi

EKL-KKK eestseisuse e-mail: eestseisus@ekl-kkk.ee

EKL-KKK esimehe e-mail: esimees@ekl-kkk.ee

EKL-KKK töögruppide e-mailid:

• Agility töögrupp: ag@ekl-kkk.ee

• Kuulekuskoolituse töögrupp: kk@ekl-kkk.ee

• IPO töögrupp: ipo@ekl-kkk.ee

• Pääste töögrupp: paaste@ekl-kkk.ee

• Sõnakuulekuse töögrupp: sk@ekl-kkk.ee

EKSAMITE JA VÕISTLUSTEGA SEOTUD INFO

• Eksami taotlemiseks tuleb hiljemalt 30 päeva enne eksami toimumiskuupäeva 

esitada taotlus läbi kontaktvormi või saata vastava koolitusala töögrupile e-mail.

• Võistluse taotlemiseks tuleb hiljemalt eelneva aasta 1. oktoobriks esitada taotlus 

läbi kontaktvormi või saata vastava koolitusala töögrupile e-mail.

• Eksamite ja võistluste eelinfo edastamiseks tuleb täita kontaktvorm või saata 

vastava koolitusala töögrupile e-mail.

• EKL kalenderplaani kinnitatud eksamite või võistluste detailide muutmiseks saata e-

mail vastava koolitusala töögrupi või EKL-KKK eestseisuse e-mailile.

• EKL kalenderplaani kinnitatud eksami või võistluse ärajätmiseks saata e-mail 

vastava koolitusala töögrupi või EKL-KKK eestseisuse e-mailile.

• Korraldaja edastab eksami või võistluse koondprotokolli e-mailile: tulemused@ekl-

kkk.ee
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• Võistleja edastab agility välisvõistluse tulemuse e-mailile: result@ekl-kkk.ee

• Eksami või võistluse kohta protesti esitamiseks saata e-mail vastava koolitusala 

töögrupi või EKL-KKK eestseisuse e-mailile.

SPETSIALISTIDE KOOLITUSEGA SEOTUD INFO

• Koolitaja ja katsekohtuniku baaskursuse korraldamisest teavitamiseks esitada info 

eksami kohta läbi kontaktvormi või saata EKL-KKK eestseisuse e-mailile.

• Koolitaja ja katsekohtuniku baaskursuse eksami tulemused saata EKL-KKK 

eestseisuse e-mailile.

• Koolitaja pädevuseksami sooritamise taotlus tuleb saata vastava koolitusala 

töögrupi e-mailile.

• Katsekohtuniku stažeerimiskaardi väljastamiseks tuleb saata vastava koolitusala 

töögrupi e-maille.

• Katsekohtuniku pädevuseksamil osalemise taotlus tuleb saata EKL-KKK eestseisuse 

e-mailile.

KOOLITUSALADE EESKIRJAD JA KORRALDUS

• Koolitusalade eeskirjade ja korralduse teemalised ettepanekud esitada läbi 

kontaktvormi või saata vastava koolitusala töögrupile e-mail.

• Kõikidel EKL-KKK liikmetel palume valida koolitusala (võib valida ka mitu), mille 

korraldamises nad osaleda soovivad. Enda valikutest palume teada anda läbi 

koolitusala valimise vormi

• Eeskirjade muutmises ja koolitusala korraldamises osalemiseks kontakteeruda 

vastava töögrupi liidriga.
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