
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 
PROTOKOLL  nr.11/2017 

Toimumise aeg: 10.oktoobril 2017.a. (algus 12:00; lõpp 14:00) 
Toimumise koht: Tallinn 
Koosolekut juhatas: Inga Siil 
Koosolekut protokollis: Iren Naarits 
Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Iren Naarits, Inga Siil 
 
 
PÄEVAKORD 
A. EKL VKK 10.10.2017 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 
 

1. Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 
2. VKK poolt korraldatavad üritused  
3. VKK üldkoosoleku kuupäeva kinnitamine 
4. Kristiine Uspenski taotlus (8.10.2017) 
5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 
 

A. Ettepanek:  
Kinnitada EKL VKK 10.10.2017 eestseisuse koosoleku päevakord: 
 
1.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 
2. VKK poolt korraldatavad üritused  
3. VKK üldkoosoleku kuupäeva kinnitamine 
4. Kristiine Uspenski taotlus (8.10.2017) 
5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

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

Otsustati kinnitada koosoleku päevakord järgmiselt:  
 

1. Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 
2. VKK poolt korraldatavad üritused  
3. VKK üldkoosoleku kuupäeva kinnitamine 
4. Kristiine Uspenski taotlus 
5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 
 
 
1. Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 

 
Juta Haranen ettepanek: 

 



a) kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamiste protokollide alusel: 

Aire-Piret Pärn   -  bordercollie (297) 
Linda Jürgens  -  dalmaatsia koer (153), puudel(172) 
Dina Korna  -  skye terjer (75),puudel (172), chow chow (205) 
Juta Haranen  -  skye terjer (75),welshi terjer (78) 
Anne Klaas  -  puudel (172) 
Reet Lint  -  iiri punane setter (120),itaalia väikehurt (200),inglise hurt (158) 
 
 

b) Kinnitada järgmisele kohtunikule järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 
läbimise alusel: 

 
Lilian Pajulaid – hispaania mastif (91), inglise mastif (264), horvaatia karjakoer tomjak (355), 
jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 
dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao miguieli fila 
(340), shar pei (309), tosa (260), suur sveitsi alpi karjakoer (58) 
 

c) Kinnitada järgmisele kohtunikule rühmakontunike pädevused: 
 
Linda Jürgens – FCI 3.rühm 

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

Otsustati: 
 

a) kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamiste protokollide alusel: 

Aire-Piret Pärn   -  bordercollie (297) 
Linda Jürgens  -  dalmaatsia koer (153),puudel (172) 
Dina Korna  -  skye terjer (75),puudel (172),chow chow (205) 
Juta Haranen  -  skye terjer (75),welshi terjer (78) 
Anne Klaas  -  puudel (172) 
Reet Lint  -  iiri punane setter (120),itaalia väikehurt (200),inglise hurt (158) 
 
 

b) Kinnitada järgmisele kohtunikule järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 
läbimise alusel: 

 
Lilian Pajulaid – hispaania mastif (91), inglise mastif (264), horvaatia karjakoer tomjak (355), 
jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), mallorca 
dogi (249), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro de alentejo (96), sao miguieli fila 
(340), shar pei (309), tosa (260), suur sveitsi alpi karjakoer (58) 
 

c) Kinnitada järgmisele kohtunikule rühmakontunike pädevused: 



 
Linda Jürgens – FCI 3. rühm 
 

2. VKK poolt korraldatavad üritused 
 
Eestseisus arutas erinevaid ürituste korraldamise võimalusi, et tasakaalustada VKK eelarves 
tekkinud puudujääki seoses välimikukohtunike põhikoolituse planeeritust suuremate 
kuludega.  
 
Inga Siil ettepanek:  
 
a. VKK korraldab Match Show 11. Novembril 2017.a. Pet City saalis. Määrata 
korraldustoimkonnaks VKK eestseisuse liikmed, kes koostavad planeeritud ürituste eelarve ja 
viivad ürituse läbi.  Kohtunikuks kutsuda Natalja Rõõm. 
 
Iren Naarits ettepanek: 

b. VKK korraldab seminari koeraomanikele, kus tutvustatakse välimikukohtunike 
hindamispõhimõtteid.  Kuupäev täpustsatakse oktoobri keskpaigas. 
 
Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 
 
a. VKK korraldab Match Show 11. Novembril 2017.a. Pet City saalis. Määrata 
korraldustoimkonnaksVKK eestseisuse liikmed, kes koostavad planeeritud ürituste eelarve. 
b. VKK korraldab seminari koeraomanikele, kus tutvustatakse välimikukohtunike 
hindamispõhimõtteid. 
 
 
3. VKK 2017.a. Üldkoosoleku kuupäeva kinnitamine 
 
Ettepanek: kinnitada üldkoosoleku toimumise kuupäevaks 14.12.2017 

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

Otsustati: Ettepanek: kinnitada 2017.a. üldkoosoleku toimumise kuupäevaks 14.12.2017 
 
4. Kristiine Uspenski taotlus  

VKK eestseisusele on laekunud Kristiine Uspenski taotlus (8.10.2017) esimese tõueksami 
korraldamiseks ja läbitud tõukoolitus etunnustamiseks.  
 



Ettepanek: Korraldada Kristiine Uspenskile esimese tõu (samojeedi koer) eksam, kuna tal on 
täidetud kõik vajalikud nõudmised.  
 
Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati: Korraldada Kristiine Uspenskile esimese tõu (samojeedi koer) eksam, kuna tal on 
täidetud kõik vajalikud nõudmised.  
 
 
5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 

Järgmine VKK eestseisuse koosolek toimub 6.11. 2017.a. kell 18:00 

 


