
Eesti Kennelliidu Välimikukohtunike Kogu eestseisuse koosoleku protokoll nr.1/2018 

Toimumise aeg: 7.01.2018 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosoleku juhatas: Inga Siil 

Koosoleku protokollija: Aire-Piret Pärn 

Kooolekul osalesid: Inga Siil, Juta Haranen, Aire-Piret Pärn. 

Koosoleku päevakord: 

1. VKK eestseisuse esimehe  sõnavõtt ja teadaanded 

2. VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4. Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 

5. 18.01.2018 toimuva koolituse vastutava kohtuniku määramine 

6. 17.-18.02.2018 koolituse korralduslik poole arutamine  

7. Järelepärimise koostamine EKL juhatusele eelarve kinnitamise asjus 

Inga Siil teeb ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord. 

Hääletati: poolt – 3, vastu – 0. 

Otsustati: kinnitada koosolek päevakord alljärgnevalt:  

1. VKK eestseisuse esimehe  sõnavõtt ja teadaanded 

2. VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4. Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 

5. 18.01.2018 toimuva koolituse vastutava kohtuniku määramine 

6. 17.-18.02.2018 koolituse korraldusliku poole arutamine  

7. Järelepärimise koostamine EKL juhatusele eelarve kinnitamise asjus 

 

1. VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Inga Siil: EKL 2018.a. eelarve ei ole kinnitatud ja seoses sellega tuleks teha järelepärimine EKL 

juhatusele, kuidas majandada VKK tegevust kuni eelarve kinnitamiseni.  Tartu rahvuslikel 

näitustel 13.-14.01.18 sooritatakse eksameid,  18.01.18 toimub koolitus 1.,2.,3. Ja 5. rühma 

uutele tunnustatud tõugudele, 17.-18.02.18  toimub G.Schogoli üldtäiendav koolitus. Kõik 

üritused eeldavad lektorite tasustamist ja transpordikulude katmist. Selle aasta lõpuks on 

vaja üle vaadata haruldaste tõugude nimekiri 

 

2. VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen andis ülevaate jaanuari ja veebruaris planeeritavatest hindamispädevuste 

eksamitest -  Tartus 16 eksamit, planeeritud eksamid ka  veebruaris PKKK näitusel. 2018 

eksameid vastuvõtvate kohtunike nimekiri on esitatud EKL büroole detsembris 2017. 



 

3. VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Aire-Piret Pärn:  VKK eestseisuse eelmise sekretäri Iren Naaritsa käest saadud 29.12.17 kätte 

kast dokumentidega ja diktofon. Kätte on saamata väline kõvaketas, Iren Naarits lubas selle 

tuua 9.01.2018 EKL büroosse.  Kättesaadud dokumendid on arhiveerimata ning enamjaolt 

arusaamatult grupeeritud. 

 

4. Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 

Ettepanek: 

a) Kinnitada Dina Kornale järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse läbimise alusel: 

02.04.2017 toimunud erikoolitusel: hirvekoer (164), araabia hurt - sloughi (188), azawakh (307) , 

hispaania hurt (285),  poola hurt (333) ja ungari hurt (240) . 

 

b) Kinnitada järgmisele kohtunikule rühmakohtuniku pädevus: 

 

Dina Korna – FCI 5.rühm 

 

Hääletamine: poolt – 3, vastu – 0. 

 

Otsustati: kinnitada alljärgnevad hindamispädevused:  

a)  Kinnitada Dina Kornale järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse läbimise alusel: 

02.04.2017 toimunud erikoolitusel: hirvekoer (164), araabia hurt - sloughi (188), azawakh (307) , 

hispaania hurt (285),  poola hurt (333) ja ungari hurt (240) . 

 

b) Kinnitada järgmisele kohtunikule rühmakohtuniku pädevus: 

 

Dina Korna – FCI 5.rühm 

 

 

5. 18.01.2018 toimuva koolituse vastutava kohtuniku määramine. 

Maret Kärdi on andnud nõusoleku läbi viia koolitus EKL poolt 2017.a.  tunnustatud tõugudele – 

ida-euroopa lambakoer, jakuudi laika, tšukotka kelgukoer, neenetsi porokoer, ameerika karvutu 

terjer. EKL poolt on 2017.a. tunnustatud ka kontinentaalne buldog. Samuti on soovitud koolitust 

toy foksterjeri ja rat terjeri kohta, kuna paljudes riikides on need tõud kohalikul tasandil 

tunnustatud. Koolituse alusel antakse nimetatud tõugude hindamispädevus automaatselt ainult 

neile rühmakohtunikele, millisesse rühma vastav tõug kuulub, kuna neid tõuge ei ole kantud 

haruldaste tõugude nimekirja.  Teistele kohtunikele on koolitus mõeldud tõukoolitusena. 

Koolituse vastutavaks kohtunikuks määrata Juta Haranen. 

Hääletati: poolt – 3, vastu – 0. 

Otsustati:  määrata 18.01.2018 toimuva koolituse vastutavaks kohtunikuks Juta Haranen. 

Koolitusel käsitletakse järgmisi tõuge: ida-euroopa lambakoer, jakuudi laika, tšukotka 



kelgukoer, neenetsi porokoer, ameerika karvutu terjer ja kontinentaalne buldog. Juhul, kui 

jääb aega, siis ka toy foxterjer ja rat terjer. 

6. 17.-18.02.2018 koolituse korraldusliku poole arutamine 

Kulude jagamise ja kokkuhoiu mõttes korraldada ühel päeval loeng ainult 

välimikukohtunikele ja teisel päeval avalik loeng. Loengud toimuvad vene keeles, 

vajadusel tuleb tagada tõlge ka eesti keelde. Avaliku loengu kuulutus tõlkida vene keelde 

ning avaldada lisaks EKL kodulehele ka venekeelsetes sotsiaalmeedia gruppides. 

Vastutavaks kohtunikuks määrata Inga Siil. 

  

7. Järelepärimise koostamine EKL juhatusele eelarve kinnitamise asjus 

EKL VKK eestseisus on teadmatuses, kuidas toimida edasi situatsioonis, kui EKL eelarve on 

alanud aastaks kinnitamata ja eestseisus ei tea, kui palju on eraldatud eelarves VKK 

tegevuseks raha. Koolitused ja eksamid on planeeritud, kuid lektorite ja eksaminaatorite 

tasustamise võimalused on teadmata. Arutelu tulemusena tehti VKK eestseisuse esimehele 

Inga Siilile ülesandeks koostada EKL juhatusele vastav järelepärimine. 

Hääletati: poolt – 3, vastu – 0. 

Otsustati:  VKK eestseisuse esimees Inga Siil koostab EKL juhatusele järelepärimise 

eelarveliste vahendite kasutamise üle seoses koolituste ja eksamitega. 

 

Järgmine VKK eestseisuse koosolek toimub 14.02.2018 

 

 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

Inga Siil        Aire-Piret Pärn 


