
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.1/2016 

Toimumise aeg: 06.jaanuar 2016 (algus 17.15; lõpp 18.35) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 06.01.2016 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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 06.01.2016 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 

Ettepanek : Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

A. Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 



materjalide) esitamine. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud kaebus Kersti Paju`lt (jätkuv käsitlemine). 

Ettepanek: Kutsuda järgmisele EKL VKK eestseisuse koosolekule Hedi Kumm. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud pöördumine Helen Tonkson´ilt (22.12.2015 lisa 1) 

Ettepanek: EKL VKK eestseisuse esimees pöördub Maret Kärdi poole, et juhtida tähelepanu 

vastavates FCI, EKL ja EKL VKK dokumentides ja otsustes ära toodud seisukohtade kohta 

hinde „diskvalifitseeritud“ andmise osas. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

C. EKL VKK eestseisuse töökorraldus järgnevaks kolmeks aastaks 

Toimus arutelu EKL VKK arengusuundade ja plaanide osas 3 aasta perspektiivis. Otsustati 

jätkata hetkel toimivat töökorraldust ja süsteemi ning olla avatud uute ettepanekute osas 

töökorralduse parendamiseks. 

 

Ettepanek: Uuendada eksamihindamiste protokolli blankett ning saata see järgmisele EKL 

VKK üldkoosolekule kinnitamiseks. EKL Volinike Koosolekule tuleb edastada kinnitamiseks 

normatiivdokument  „ EKL VKK välimikukohtunike statuut“. 

EKL juhatusele tuleb saata esildis EKL VKK eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

E. Välimikukohtunike põhikoolitus 

Toimus arutelu. 

EKL VKK üldkoosolekul leiti, et välimikukohtunike põhikoolitust tuleb jätkata. Lähtuda 



tuleb EKL Volinike Koosoleku otsustest seoses pooleli jäänud koolitusega. 

Koolitus jätkub 2016 aasta sügisel. 

Ettepanek: Korraldada uus välimikukohtunike põhikoolitus sügis-talvel 2016 / 2017. Eelmisel 

pooleli jäänud koolitusel osalejad saavad jätkata EKL Volinike Koosoleku ning EKL Volinike 

Koosoleku normatiiv- ja põhikirja komisjoni otsuste alusel kehtestatud tingimustel. 

Põhikoolituse planeertitav ajakava tuleb välja töötada järgmiseks eestseisuse koosolekuks. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

1.1. Kutsuda järgmisele EKL VKK eestseisuse koosolekule Hedi Kumm. 

1.2. EKL VKK eestseisuse esimees pöördub Maret Kärdi poole, et juhtida tähelepanu 

vastavates FCI, EKL ja EKL VKK dokumentides ja otsustes ära toodud seisukohtade kohta 

hinde „diskvalifitseeritud“ andmise osas. 

1.3. Uuendada eksamihindamiste protokolli blankett ning saata see järgmisele EKL VKK 

üldkoosolekule kinnitamiseks. EKL Volinike Koosolekule tuleb edastada kinnitamiseks 

normatiivdokument  „ EKL VKK välimikukohtunike statuut“. 

EKL juhatusele tuleb saata esildis EKL VKK eestseisuse esimehe kinnitamiseks. 

1.4. Korraldada uus välimikukohtunike põhikoolitus sügis-talvel 2016 / 2017. Eelmisel 

pooleli jäänud koolitusel osalejad saavad jätkata EKL Volinike Koosoleku ning EKL Volinike 

Koosoleku normatiiv- ja põhikirja komisjoni otsuste alusel kehtestatud tingimustel. 

Põhikoolituse planeertitav ajakava tuleb välja töötada järgmiseks eestseisuse koosolekuks. 

 

  

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen rääkis esialgsetest planeeritavatest eksamihindamistest 2016 aastal ning esitas 

nimekirja välimikukohtunikest (06.01.2016 lisa 2), kellega EKL büroo sõlmib lepingud 2016 

aasta eksamihindamiste komisjonitöö kohta. 

 

Esialgsed planeeritavad näitustel toimuvad eksamihindamiste kuupäevad: 

06.-07.02.2016 Tallinn 

16.-17.04.2016 Tallinn 

04.-05.06.2016 Tallinn 

20.-21.08.2016 Tallinn 

05.-06.11.2016 Tartu 



 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Toimus arutelu EKL VKK dokumentide arhiveerimise teemadel. 

Harjutushindamisleht lisatakse eksamihindamisprotokollile. 

Ettepanek: Alates 01.01.2016 lisatakse välimikukohtuniku  harjutushindamisleht / 

harjutushindamislehed  eksamihindamisprotokolli(de)le. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

3.1. Alates 01.01.2016 lisatakse välimikukohtuniku  harjutushindamisleht 

eksamihindamisprotokollile. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A.EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Dina Korna (16.12.2015 lisa 3 ja 4) 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Dina Korna - hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);   

ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni 

spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia 

karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), 

münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-

audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), 

prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse 

spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa ohtekarvaline 

linnukoer (232), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , slovaki karmikarvaline linnukoer (320), 

tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari 

lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ punktile 15: 

Dina Korna - hispaania mastif (91), horvaatia karjakoer tornjak (355), inglise mastif (264), 

jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 

dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao migueli fila 

(340), shrt pei (309), tosa (260), uruguai cimarron (353), suur šveitsi alpi karjakoer (58);   

ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), bretooni 

spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer (222), itaalia 

karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), münsteri suur linnukoer (118), 

münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), pont-

audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), 

prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse 

spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa ohtekarvaline 

linnukoer (232), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , slovaki karmikarvaline linnukoer (320), 

tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari 

lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer (281), weimari linnukoer (99). 

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud taotlus Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubilt 

(18.12.2015 lisa 5) tõukoolituse tunnustamise, vastutava kohtuniku määramise, koolituse 

kulude kompenseerimise ja EKL saali broneerimise kohta. 

Ettepanek: Tunnustatda Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi poolt 26.03.2016 korraldatavat 

FCI teise rühma haruldaste molosside koolitust tõukoolitusena, määrata koolituse vastutavaks 

kohtunikuks Aire-Piret Pärn, kompenseerida koolituse kulud taotluses toodud suuruses 

vastava arve esitamisel ning broneerida koolituse läbiviimiseks EKL saal 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Tunnustatda Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi poolt 26.03.2016 korraldatavat FCI 

teise rühma haruldaste molosside koolitust tõukoolitusena, määrata koolituse vastutavaks 

kohtunikuks Aire-Piret Pärn, kompenseerida koolituse kulud taotluses toodud suuruses 

vastava arve esitamisel ning broneerida koolituse läbiviimiseks EKL saal. 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 



Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 16.02.2016 algusega 

18.00 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 16.02.2016 algusega 18.00 

Tallinnas. 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 


