
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU ERAKORRALISE 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL  nr.1/2015  

Toimumise aeg: 18.veebruar 2015 (algus 17.41; lõpp 21.14) 

Toimumise koht: Tallinn, hotell „Ülemiste“ konverentsikeskus 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid välimikukohtunikud: Juta Haranen, Ingrid Hein (saabus 17.45, lahkus 

20.21), Kristin Kerem (lahkus 20.16), Kalvo Kriisk, Jelena Kruus, Hedi Kumm, Siret 

Lepasaar, Reet Lint, Astrid Lundava, Viive Maranik, Lilian Pajulaid,  Aire-Piret Pärn, Katrin 

Raie, Inga Siil, Kristel Ratnik-Soosaar (saabus 17.45, lahkus 20.21), Alvar Ristikivi (saabus 

17.50), Anne Sume (lahkus 20.34), Maire Tõnurist 

 

Oma hääle olid volitanud: Linda Jürgens, Marko Lepasaar, Anne Naarits, Iren Naarits, Helina 

Simberg, Helen Tonkson-Koit. 

Koosolekult lahkudes kirjutasid volituse alljärgnevalt: 

  Kristin Kerem volitas hääletama enda eest Anne Sume´t 

  Kristel Ratnik-Soosaar volitas hääletama enda eest Astrid Lundava`t 

  Ingrid Hein volitas hääletama enda eest Astrid Lundava´t. 

 

Koosolekul osalesid külalisena: Katri Koitver (saabus 18.06),  Helle Kärdi-Paabo, Kerli 

Liivand, Maili Madrus, Merike Moldau, Eve Roossaar, Kristiine Uspenski, Urve Tipp, Sirje 

Veiman 

 

Osalejate nimekiri, külaliste nimekiri ja volitused on lisatud käesolevale protokollile (lisad 1-

12). 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 18.02.2015 erakorralise üldkoosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt 

2. Paranduste tegemine EKL VKK normatiivdokumentides ning parandatud dokumentide 

vastuvõtmine 

3. Kursus „Välimikukohtunike põhikoolitus sügis-talv 2014-2015“ 

4. Küsimused ja ettepanekud 

 

A. EKL VKK 18.02.2015 üldkoosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

Sissejuhatus Inga Siili`lt. 

 

Planeeritavaid pikemaid sõnavõtte ei registreeritud. 

 

Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks Inga Siil, protokollijaks Siret Lepasaar ja 



häältelugejaks Katrin Raie. 

 

Hääletamine:  poolt – 19 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 2 

Ettepanekuid päevakorra muutmise osas ei tulnud, seega jätkati varem väljakuulutatud 

päevakorraga. 

      

Otsustati: 

A. Valida koosoleku juhatajaks Inga Siil, protokollijaks Siret Lepasaar ja häältelugejaks 

Katrin Raie. 

 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt 

Inga Siil rääkis EKL VKK erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjustest. 

 

Toimus arutelu. 

 

2. Paranduste tegemine EKL VKK normatiivdokumentides ning parandatud 

dokumentide vastuvõtmine 

Toimus arutelu normatiivdokumendi „Eesti Kennelliit välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

võimalike paranduste üle ning leiti, et tuleks läbihääletada kõik enne koosolekut laekunud 

parandusettepanekud, tehes jooksvalt täiendavaid parandusi. Kokkuvõte parandustest, mis 

saadeti 16.02.2015 e-kirjaga kõigile välimikukohtunikele ja EKL põhikirja ja normatiivaktide 

töörühma kontaktisikule on lisatud käesolevale protokollile (lisa 13). Motivatsioonid / 

põhjused paranduste tegemiseks on ära toodud nimetatud kokkuvõttes. 

 

 

 Ettepanek: Muuta punkti 3.2.6  sõnastust, pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

3.2.6 olema põhikursusele kandideerides allkirjaõiguslikus vanuses; 

Hääletamine:  poolt – 0 

    vastu – 24 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 



Ettepanek: Muuta punktis 3.2.7  ajalist piirangut, pärast mida kõlaks  punkt 3.2.7  

alljärgnevalt 

3.2.7 olema vähemalt 5, kuid soovitavalt 10, aastat olnud tõukoera omanik ja võimalusel 

kasvataja 

Hääletamine:  poolt – 0 

    vastu – 23 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

 

 

Ettepanek: Eemaldada punkt 3.2.10 (ja korrigeerida punktide numeratsioon). 

Hääletamine:  poolt – 21 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 3 

 

 

Ettepanek: Eemaldada punktist 8.1 fraas / (50 koera ja 5 harjutushindamist)/, pärast mida 

kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

8.1 Peale harjutushindamiste sooritamist vastavalt punktile 23.9 ja tõukoolituse läbimist esitab 

välimikukohtuniku kandidaat EKL VKK eestseisusele taotluse praktilisele tõu 

eksamihindamisele pääsemiseks. Taotlusega koos tuleb esitada harjutushindamiste blankett. 

Hääletamine:  poolt – 0 

    vastu – 21 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 3 

 

 

Ettepanek:  Eemaldada punktis 13 sõna – edukat-  ja asendada fraas /EKL VKK Eksamite 

Koordinaatorile/ fraasiga /EKL VKK eestseisusele/,  pärast, mida kõlaks see punkt 

alljärgnevalt: 

13 Peale harjutushindamiste sooritamist esitab kohtunik EKL VKK eestseisusele taotluse 

hindamiseksamile pääsemiseks. Taotlusele lisatakse harjutushindamiste blankett. 

Hääletamine:  poolt – 0 

    vastu – 24 

     erapooletu – 0 



     ei hääletanud – 0 

 

 

Ettepanek: Muuta punkti 16 sõnastust, pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

16 Kui hindamispädevusi laiendav välimikukohtunik ei läbi eksamihindamist, tuleb tal enne 

järgmist katset sooritada vähemalt kaks harjutushindamist ja tasuda EKL arvele EKL 

välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu hindamisõiguse saamiseks (vt EKL hinnakiri). 

Samale tõule teisele, kolmandale jne eksamihindamisele pääsemiseks tuleb lisaks 

harjutushindamiste blanketile saata EKL VKK eestseisusele ka koopia maksekviitungist. 

Toimus arutelu ning sooviti hääletada korduveksamite maksimaalse arvu üle (konkureeriv 

hääletus). 

Samale tõule maksimaalselt kolm korduveksamit – 9 poolt häält.  

Samale tõule korduveksamite arv pole piiritletud – 16 poolt häält. 

Punkti 16  täisteksti puudutava ettepaneku hääletamine: poolt – 24 

          vastu – 0 

           erapooletu – 0 

           ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisus palub EKL juhatusel teha EKL hinnakirjas muudatus – kolmas jne 

eksam. 

 

 

Ettepanek: Eemaldada punktis 17 viimane lause, pärast mida kõlab see punkt alljärgnevalt: 

17 Kui osutub võimatuks teatud tõugu koerte leidmine praktilise eksami läbiviimiseks, võib 

kandidaadilt alternatiivina nõuda EKL VKK eestseisuse otsuse alusel ulatusliku kirjaliku 

tõu(tõugude)standardi käsitleva eksamitöö esitamist tõu(tõugude) kohta, mille(de)le ta 

hindamispädevust taotleb. 

Hääletamine: poolt – 0 

    vastu – 24 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Ettepanek: Lisada punkti 20.2 sõna välimikukohtunike ja  eesliide lõpu-, pärast mida kõlaks 

see punkt alljärgnevalt: 



20.2 Tõukoolitust korraldavad tõuorganisatsioonid või nende puudumisel EKL VKK 

eestseisus 6 kuu jooksul peale välimikukohtunike põhikoolituse lõpueksamit. 

Hääletamine: poolt – 24 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Ettepanek :  Muuta punkti 23.2  sõnastust , pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

23.2. Hindamispädevust laiendav välimikukohtunik esitab harjutushindamiste  alustamiseks 

teate taasesitatavas vormis EKL VKK Eestseisusele. Välimikukohtuniku kandidaat esitab 

lisaks harjutushindamise alustamise avaldusele tõukoolituse läbimise tunnistuse. 

Hääletamine: poolt – 24 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Ettepanek :  Muuta punkti 23.3 sõnastust , pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

23.3 Harjutushindamise blankett on avaldatud  EKL kodulehel EKL VKK  alamlehel  (lisa 3). 

Hääletamine: poolt – 22 

    vastu – 2 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Ettepanek: Eemaldada punktidest 24.1.1, 24.1.2 ja 24.1.3 laused, milles sisalduv 

informatsioon on toodud käesoleva dokumendi eelmistes punktides. Nimetatud punktid 

kõlaksid peale lausete eemaldamist alljärgnevalt: 

24.1.1 Tõu eksamihindamine viiakse alati läbi käesoleva juhendi kohaselt. 

24.1.2 Tõu eksamihindamise eesmärk on välja selgitada kohtuniku teadmised antud tõu kohta 

ning antud tõu praktilise hindamise oskus. 

24.1.3 Luba eksamihindamise sooritamiseks tuleb taotleda kirjalikult EKL VKK eestseisuselt. 

Eksamihindamised korraldatakse esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui nelja kuu jooksul 

vastava taotluse saabumisest EKL VKK eestseisusele. 

Hääletamine: poolt – 0 

    vastu – 21 



     erapooletu – 2 

     ei hääletanud – 1 

 

 

Ettepanek: Sõnastada punkt 24.1.8 ümber, mille järgselt kõlaks see alljärgnevalt: 

24.1.8 Eksamite praktilise korralduse ja loomakaitse nõuete täitmise eest eksamite läbiviimise 

kohas vastutab EKL VKK eksamite koordinaator. Eksamite koordinaatori ülesanneteks on 

eksamiteks vajalike koerte hankimine, informatsiooni levitamine ja eksamitega seotud 

dokumentatsiooni korrashoid, sh tulemuste õigeaegne edastamine EKL VKK eestseisusele. 

Hääletamine: poolt – 0 

    vastu – 24 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Ettepanek: Parandada dokumendis sõna „eksaminand“ kõikides käänetes. 

Hääletamine: poolt – 24 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Ettepanek:  Jätta punktis 24.2.8 üks hindeskaala ning täpsustada tulemus, pärast mida kõlaks 

see punkt alljärgnevalt: 

24.2.8 Sobivustesti ja põhikoolituse lõpueksami eksaminandide koostatud kirjeldusi 

hinnatakse nimetuna (anonüümselt) skaalal 0-10. Positiivseks soorituseks loetakse koersilma 

testil saadud punktisumma, mis on vähemalt 70 punkti kõikide kirjelduste lõppsummast.  

Tõueksamit ja sobivustesti hinnates annab eksamikomisjon tulemuse „sooritatud“ või 

„mittesooritatud“ igale eksaminandile nimeliselt. 

 

Hääletamine: poolt – 22 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 2  

 

 



Ettepanek: Eemaldada punktis 6.7.5 sõna vähemalt ja lisada täiendav lause kirjeldamise 

ajalise määratluse kohta, pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

6.7.5 Koerasilmatesti eesmärk on kontrollida välimikukohtunikuks pürgijate 

proportsioonitunnetust, vormide, liikumise ja kehaehituse taju ning nende kirjaliku kujutamise 

oskust. Koerasilmatesti läbiviimiseks kasutatakse 10 eri tõust või tõuta koera, kes ei või olla 

testitavate endi poolt valitud tõugude esindajad. Koerad peavad esindama erinevaid tüüpe nii, 

et testi eesmärgiks seatud välimikukohtunikuks pürgijate vormitaju hindamine saaks läbi 

viidud parimal võimalikul moel. Testi sooritajad peavad kirjeldama, hinnangute andmist 

vältides, koerte välimikku võimalikult täpselt ja detailselt kasutades sõnavara, mis on neile 

ringikorraldajana töötamise ajast tuttav. Kirjelduse ülesehitus on analoogne 

näitusekirjeldusega. Kandidaat kirjeldab koeri proportsioonide, vormide, kehaehituse ja 

liikumise põhjal. Iga koera kirjeldamiseks on eksaminandil maksimaalselt aega 10 minutit. 

Muus osas viiakse koerasilmatest läbi vastavalt punktile 24. 

Hääletamine: poolt – 24 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Ettepanek: Lisada punktis 24.2.4 toodavate koerte arv – 10- ja eemaldada viimane lause, 

pärast mida kõlaks see punkt järgmiselt: 

24.2.4 Eksami sooritamise ajal hindab iga kandidaat 3-10 koera iga tõu kohta. Sobivustesti 

puhul võib kasutada ka tõutuid koeri tingimusel, et hindamisele toodavad 10 koera on 

võimalikult erinevad. Põhikursuse lõpueksami puhul hinnatakse alati 10 koera, neist 5 peavad 

olema kõigile eksaminandidele samatõulised ning ei tohi esindada eksaminandide endi poolt 

valitud tõuge. 

Hääletamine: poolt – 22 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 2 

 

 

Ettepanek: Asendada punktis 24.2.10 sõna arutavad sõnaga otsustavad, pärast mida kõlaks see 

punkt alljärgnevalt: 

24.2.10 Eksamikomisjoni liikmed otsustavad antavad hinded ühisel nõupidamisel. Peamine 

tähelepanu pööratakse eksaminandide kirjeldustele ja alles seejärel arvestatakse käsitlemis- ja 

esinemisosa. Kui tulemused on valmis, teatatakse igale eksaminandile tema tulemus 

sobivustesti ja põhikoolituse lõpueksami puhul kirjalikult, tõueksami puhul suuliselt. 



Hääletamine:  poolt - 21 

    vastu – 0 

   erapooletu - 0  

   ei hääletanud  - 3  

 

 

Ettepanek: Saata parandatud dokument „EKL Välimikukohtunike koolitusjuhend“ EKL 

põhikirja ja normatiivaktide töörühmale.  

Hääletamine:  poolt - 21 

    vastu – 0 

   erapooletu - 0  

   ei hääletanud  - 3. 

Otsustati: 

2.1. Punkti 3.2.6 sõnastust ei muudeta. 

2.2. Punkti 3.2.7 sõnastust ei muudeta. 

2.3. Eemaldad punkt 3.2.10 (ja korrigeerida punktide numeratsioon.) 

2.4. Punkti 8.1. sõnastust ei muudeta. 

2.5. Punkti 13 sõnastust ei muudeta. 

2.6. Muuta punkti 16 sõnastust, pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

16 Kui hindamispädevusi laiendav välimikukohtunik ei läbi eksamihindamist, tuleb tal enne 

järgmist katset sooritada vähemalt kaks harjutushindamist  ja tasuda EKL arvele EKL 

välimikukohtuniku korduveksami tasu tõu  hindamisõiguse saamiseks (vt EKL hinnakiri). 

Samale tõule teisele, kolmandale  jne eksamihindamisele pääsemiseks tuleb lisaks 

harjutushindamiste  blanketile saata EKL VKK eestseisusele ka koopia maksekviitungist. 

2.7. Punkti 17 sõnastust ei muudeta. 

2.8. Lisada punkti 20.2 sõna välimikukohtunike ja  eesliide lõpu-, pärast mida kõlaks see 

punkt alljärgnevalt: 

20.2 Tõukoolitust korraldavad tõuorganisatsioonid või nende puudumisel EKL VKK 

eestseisus 6 kuu jooksul peale välimikukohtunike põhikoolituse lõpueksamit. 

2.9. Muuta punkti 23.2  sõnastust , pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

23.2. Hindamispädevust laiendav välimikukohtunik esitab harjutushindamiste  alustamiseks 

teate taasesitatavas vormis EKL VKK Eestseisusele. Välimikukohtuniku kandidaat esitab 

lisaks harjutushindamise alustamise avaldusele tõukoolituse läbimise tunnistuse. 

2.10. Muuta punkti 23.3 sõnastust , pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

23.3 Harjutushindamise blankett on avaldatud  EKL kodulehel  EKL VKK  alamlehel  (lisa 3). 

2.11. Punktide 24.1.1, 24.1.2 ja 24.1.3 sõnastust ei muudeta. 

2.12. Punkti 24.1.8 sõnastust ei muudeta. 

2.13. Parandada dokumendis sõna „eksaminand“ kõikides käänetes. 

2.14. Jätta punktis 24.2.8 üks hindeskaala ning täpsustada tulemus, pärast mida kõlaks see 

punkt alljärgnevalt: 

24.2.8 Sobivustesti ja põhikoolituse lõpueksami eksaminandide koostatud kirjeldusi 



hinnatakse nimetuna (anonüümselt) skaalal 0-10. Positiivseks soorituseks loetakse koersilma 

testil saadud punktisumma, mis on vähemalt 70 punkti  kõikide kirjelduste lõpusummast.  

Tõueksamit ja sobivustesti hinnates annab eksamikomisjon tulemuse „sooritatud“ või 

„mittesooritatud“ igale eksaminandile nimeliselt. 

2.15. Eemaldada punktis 6.7.5 sõna vähemalt ja lisada täiendav lause kirjeldamise ajalise 

määratluse kohta, pärast mida kõlaks see punkt alljärgnevalt: 

6.7.5 Koerasilmatesti eesmärk on kontrollida välimikukohtunikuks pürgijate 

proportsioonitunnetust, vormide, liikumise ja kehaehituse taju ning nende kirjaliku kujutamise 

oskust. Koerasilmatesti läbiviimiseks kasutatakse 10 eri tõust või tõuta koera, kes ei või olla 

testitavate endi poolt valitud tõugude esindajad. Koerad peavad esindama erinevaid tüüpe nii, 

et testi eesmärgiks seatud välimikukohtunikuks pürgijate vormitajau hindamine saaks läbi 

viidud parimal võimalikul moel. Testi sooritajad peavad kirjeldama, hinnangute andmist 

vältides, koerte välimikku võimalikult täpselt ja detailselt kasutades sõnavara, mis on neile 

ringikorraldajana töötamise ajast tuttav. Kirjelduse ülesehitus on analoogne 

näitusekirjeldusega. Kandidaat kirjeldab koeri proportsioonide, vormide, kehaehituse ja 

liikumise põhjal. Iga koera kirjeldamiseks on eksaminandil maksimaalselt aega 10 minutit. 

Muus osas viiakse koerasilmatest läbi vastavalt punktile 24. 

2.16. Lisada punktis 24.2.4 toodavate koerte arv – 10- ja eemaldada viimane lause, pärast 

mida kõlaks see punkt järgmiselt: 

24.2.4 Eksami sooritamise ajal hindab iga kandidaat 3-10 koera iga tõu kohta. Sobivustesti 

puhul võib kasutada ka tõutuid koeri tingimusel, et hindamisele toodavad 10 koera on 

võimalikult erinevad. Põhikursuse lõpueksami puhul hinnatakse alati 10 koera, neist 5 peavad 

olema kõigile eksaminandidele samatõulised ning ei tohi esindada eksaminandide endi poolt 

valitud tõuge. 

2.17. Asendada punktis 24.2.10 sõna arutavad sõnaga otsustavad, pärast mida kõlaks see 

punkt alljärgnevalt: 

24.2.10 Eksamikomisjoni liikmed otsustavad antavad hinded ühisel nõupidamisel. Peamine 

tähelepanu pööratakse eksaminandide kirjeldustele ja alles seejärel arvestatakse käsitlemis- 

ja esinemisosa. Kui tulemused on valmis, teatatakse igale eksaminandile tema tulemus 

sobivustesti ja põhikoolituse lõpueksami puhul kirjalikult, tõueksami puhul suuliselt. 

2.18. Saata parandatud dokument „EKL Välimikukohtunike koolitusjuhend“ EKL põhikirja ja 

normatiivaktide töörühmale.  

 

3. Kursus „Välimikukohtunike põhikoolitus sügis-talv 2014-2015“ 

Käesolevale protokollile on lisatud avaldus Kerli Liivand`ilt ja Kersti Paju`lt (lisa 14). 

Toimus arutelu. 

Ettepanek : Jätkata koosolekut ainult välimikukohtunikega. 

Hääletamine:  poolt - 21 

    vastu – 0 

   erapooletu - 0  

   ei hääletanud  - 1 



Koosoleku ruumist lahkusid välimikukohtunike põhikoolitusel osalejad ja koolitusele 

kandideerinu. 

Arutelu jätkus. 

Ettepanek: Jätkata väljakuulutatud kursust „ Välimikukohtunike põhikoolitus“ vähemalt kahe 

osalejaga, kes on täitnud kõik nõuded. 

Hääletamine:  poolt - 4 

    vastu – 8 

   erapooletu - 4  

   ei hääletanud  - 6 

Ettepanek: Edastada parandatud koolitusjuhend põhikirjakomisjonile palvega operatiivselt 

ülevaadata ja saata EKL VKK-le tagasi täienduste/muudatuste/ettepanekutega, et uus 

põhikoolitus oleks võimalik välja kuulutada võimalikult kiiresti. 

Hääletamine:  poolt - 16 

    vastu – 0 

   erapooletu - 3  

   ei hääletanud  - 3 

Otsustati: 

3.1. Mitte jätkata väljakuulutatud kursust „ Välimikukohtunike põhikoolitus“ vähemalt kahe 

osalejaga, kes on täitnud kõik nõuded. 

3.2. Edastada parandatud koolitusjuhend põhikirjakomisjonile palvega operatiivselt 

ülevaadata ja saata EKL VKK-le tagasi täienduste/muudatuste/ettepanekutega, et uus 

põhikoolitus oleks võimalik välja kuulutada võimalikult kiiresti. 

4. Küsimused ja ettepanekud 

Ettepanek: Kuulutada koosolek lõppenuks. 

Hääletamine:  poolt – 22 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

4.1. Kuulutada koosolek lõppenuks. 

Inga Siil tegi peale koosoleku lõppu ettekande „FCI Show judges meeting“  Luxemburgis.  

 

Koosoleku juhataja:       Koosoleku protokollija: 




