
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 
PROTOKOLL  nr.5/2017 

Toimumise aeg: 25.aprillil 2017.a. (algus 16.30; lõpp 19:00) 
Toimumise koht: Tallinn 
Koosolekut juhatas: Inga Siil 
Koosolekut protokollis: Iren Naarits 
Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Iren Naarits, Inga Siil 
 
 
PÄEVAKORD 
A. EKL VKK 25.04.2017 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 
1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 
2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 
3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 
4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  
5. Töötasude väljamaksmine 
6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
 
 
A. EKL VKK 5.04.2017 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 
A. EKL VKK 25.04.2017 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 
1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 
2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 
3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 
4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  
5. Töötasude väljamaksmine 
6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 

Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati: Kinnitada VKK 25.04.2017 eestseisuse koosoleku päevakord: 
 
A. EKL VKK 25.04.2017 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 
1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 
2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 
3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 
4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  
5. Töötasude väljamaksmine 
6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 



 
 
 
 
1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

 Inga Siil andis ülevaate põhikoolituse lõputestist ja esitas esildise põhikoolituse lõputesti 
kulutuste kompenseerimiseks. 

EKL  VKK  ümarlaud, mis toimus 7.04.2017 osutus siiski edukaks, osales 15 
välimikukohtunikku kus muuhulgas ühiselt otsustati, et koolitusnäituse järgi sellisel kujul 
vajadus puudub ning otsustati koolitusnäituse muudetud statuuti volikokku mitte edastada. 
Samuti leiti ühiselt, et kohtunike koolitustesse võiks rohkem kaasata tõuühinguid.  

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen andis ülevaate “Tallinna Võitja-2017” näituse raames toimunud eksamitest ja 
esitas eksamiprotokollid. Järgmised eksamid toimuvad “Eesti Võitja 2017” näituse raames  
3-4.06.2017.  
 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

 EKL VKK ümarlaual jagati osalejatele uues kohtunike rinnamärgid. Need, kes ümarlaual ei osalenud, 
saavad oma rinnamärgi kätte VKK sekretäri käest.  Vastava teate edastab Iren Naarits kõigile EKL 
välimikukohtunikele. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 
Ettepanek:  
 A. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevus “Tallinna 
Võitja 2017” näituse raames toimunud eksamite tulemustena: 
 
Dina Korna - Saksa jahiterjer(103),kääbusbullterjer(359),bullterjer(11),saksa karmikarvaline 
linnukoer(98),shoti terjer(73), 
Helen Tonkson-Koit - Suuršnautser(181),must terjer(327) 
Marko Lepasaar - Berni alpi karjakoer(45),newfoundlandi koer(50),bokser(144),skye 
terjer(75),rottweiler(147),tiibeti mastif(230),chihuahua(218),vene hurt(193),Iiri 
hundikoer(160), 
Alvar Ristikivi - Berni alpi karjakoer(45),newfoundlandi 
koer(50),bokser(144),bullmastif(157), 
Siret Lepasaar - Whippet(162),basenij(43),shiba(257),akita(255),ameerika akita(344), 
Inga Siil - Šoti terjer(73),west highlandi terjer(85),yorkshire terjer(86), 
 
B. 10.04.2017.a. läbitud FCI.5 rühma erikoolituse alusel kinnitada alljärgnevatele kohtunikele 
järgmiste tõugude hindamispädevus (lisa 1 ühisavaldus 10.04.2017): 
Katrin Raie - mehhiko karvutu koer (234) (Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik 
suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 



Hedi Kumm - vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (Kõik karvatüübid), 
kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (Kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko 
karvutu koer (234) (Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik suurused), tai ridgeback 
(338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
Reet Lint - vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (Kõik karvatüübid), 
kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (Kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko 
karvutu koer (234) (Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik suurused), tai ridgeback 
(338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
Maire Tõnurist - vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (Kõik 
karvatüübid), kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (Kõik suurused ja karvatüübid), 
mehhiko karvutu koer (234) (Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik suurused), tai 
ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
Anne Naarits - etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (Kõik karvatüübid), kanaari podenco 
(329), portugali podengo (94) (Kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko karvutu koer (234) 
(Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer 
(348), kaana koer (273) 
Inga Siil - tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
 
 
Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 
Otsustati: 
A. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevus: 
Dina Korna - Saksa jahiterjer(103),kääbusbullterjer(359),bullterjer(11),saksa karmikarvaline 
linnukoer(98),shoti terjer(73), 
Helen Tonkson-Koit - Suurshnautser(181),must terjer(327) 
Marko Lepasaar - Berni alpi karjakoer(45),newfoundlandi koer(50),bokser(144),skye 
terjer(75),rottweiler(147),tiibeti mastif(230),chihuahua(218),vene hurt(193),Iiri 
hundikoer(160), 
Alvar Ristikivi - Berni alpi karjakoer(45),newfoundlandi 
koer(50),bokser(144),bullmastif(157), 
Siret Lepasaar - Whippet(162),basenij(43),shiba(257),akita(255),ameerika akita(344), 
Inga Siil - Shoti terjer(73),west highlandi terjer(85),yorkshire terjer(86), 
 
B. 10.04.2017.a. läbitud FCI.5 rühma erikoolituse alusel kinnitada alljärgnevatele kohtunikele 
järgmiste tõugude hindamispädevus: 
Katrin Raie - mehhiko karvutu koer (234) (Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik 
suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
Hedi Kumm - vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (Kõik karvatüübid), 
kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (Kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko 
karvutu koer (234) (Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik suurused), tai ridgeback 
(338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
Reet Lint - vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (Kõik karvatüübid), 
kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (Kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko 
karvutu koer (234) (Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik suurused), tai ridgeback 
(338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
Maire Tõnurist - vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (Kõik 
karvatüübid), kanaari podenco (329), portugali podengo (94) (Kõik suurused ja karvatüübid), 



mehhiko karvutu koer (234) (Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik suurused), tai 
ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
Anne Naarits - etna cirneco (199), ibiza podengco (89) (Kõik karvatüübid), kanaari podenco 
(329), portugali podengo (94) (Kõik suurused ja karvatüübid), mehhiko karvutu koer (234) 
(Kõik suurused), peruu karvutu koer (310) (Kõik suurused), tai ridgeback (338), taiwani koer 
(348), kaana koer (273) 
Inga Siil - tai ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273) 
 

 

5. Töötasude väljamaksmine 

 
Ettepanek:  
A. Kompenseerida 08-09.04.2017.a. toimunud rahvusvahelisel näitusel "Tallinna Võitja 
2017" raames toimunud eksamitega seonduvad kulud alljärgnevalt: 
 
Osalemine komisjoni töös: 
 
Anne Sume - 100 EUR (2päeva) 
Anne Klaas - 100 EUR (2päeva) 
Juta Haranen - 100 EUR (2päeva) 
Iren Naarits - 50 EUR (1päev) 
Astrid Lundava - 50 EUR (1päev) 
Helen Tonkson-Koit - 50 EUR (1päev) 
Siret Lepasaar - 50 EUR (1päev) 
 
Komisjoni sekretär: 
 
Kristin Kerem - 100 EUR (2 päeva) 
 
B. Tasuda Iren Naaritsale lektori tasud (FCI 10 rühma erikoolitus 2.04.2017.a. ja FCI 5. 
rühma erikoolitus 10.04.2017.a.) kogusummas 100 EUR (2 päeva). 
 
C. Tasustada EKL Välimikukohtunike põhikoolituse komisjoni tööd alljärgnevalt: 
Helen Tonkson-Koit – 2 päeva – 100 EUR 
Astrid Lundava – 2 päeva – 100 EUR 
Juta Haranen – 4 päeva – 200 EUR 
Iren Naarits – 4 päeva – 200 EUR 
Inga Siil – 5 päeva – 250 EUR 
 
D. Tasustada Välimikukohtunike Põhikoolituse kirjaliku lõputestile eksamikoeri toonud 
koeraomanikke alljärgnevalt: 
Ulla Ostra – 35 EUR 
Katrin Raie – 50 EUR 
Robertino Fedorenko  - 35 EUR  
Viive Maranik – 35 EUR 
 
E. Tasustada Välimikukohtunike põhikoolituse kirjaliku lõputesti sekretäride tööd 
alljärgnevalt: 
Liina Vaher – 35 EUR 
Mari Joamets – 35 EUR 



Liisbeth Koger – 35 EUR 
Pilvi Pihlik – 35 EUR 
 

Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  
A. Kompenseerida 08-09.04.2017.a. toimunud rahvusvahelisel näitusel "Tallinna Võitja 
2017" raames toimunud eksamitega seonduvad kulud alljärgnevalt: 
 
Osalemine komisjoni töös: 
 
Anne Sume - 100 EUR (2päeva) 
Anne Klaas - 100 EUR (2päeva) 
Juta Haranen - 100 EUR (2päeva) 
Iren Naarits - 50 EUR (1päev) 
Astrid Lundava - 50 EUR (1päev) 
Helen Tonkson-Koit - 50 EUR (1päev) 
Siret Lepasaar - 50 EUR (1päev) 
 
Komisjoni sekretär: 
 
Kristin Kerem - 100 EUR(2 päeva) 
 
B. Tasuda Iren Naaritsale lektori tasud (FCI 10 rühma erikoolitus 2.04.2017.a. ja FCI 5. 
rühma erikoolitus 10.04.2017.a.) kogusummas 100 EUR (2 päeva). 
 
C. Tasustada EKL Välimikukohtunike põhikoolituse komisjoni tööd alljärgnevalt: 
Helen Tonkson-Koit – 2 päeva – 100 EUR 
Astrid Lundava – 2 päeva – 100 EUR 
Juta Haranen – 4 päeva – 200 EUR 
Iren Naarits – 4 päeva – 200 EUR 
Inga Siil – 5 päeva – 250 EUR 
 
D. Tasustada Välimikukohtunike Põhikoolituse kirjaliku lõputestile eksamikoeri toonud 
koeraomanikke alljärgnevalt: 
Ulla Ostra – 35 EUR 
Katrin Raie – 50 EUR 
Robertino Fedorenko  - 35 EUR  
Viive Maranik – 35 EUR 
 
E. Tasustada Välimikukohtunike põhikoolituse kirjaliku lõputesti sekretäride tööd 
alljärgnevalt: 
Liina Vaher – 35 EUR 
Mari Joamets – 35 EUR 
Liisbeth Koger – 35 EUR 
Pilvi Pihlik – 35 EUR 



 

 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Järgmine VKK eestseisuse koosolek toimub 6.06.2017.a. kell 17:00 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 
Inga Siil          Iren Naarits 

 

 


