
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.14/2016 

Toimumise aeg: 15.november 2016 (algus 17.40; lõpp 19.25) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 15.11.2016 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. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 15.11.2016 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. 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. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 



1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

A. Välimikukohtunikud ja sotsiaalmeedia (jätkuv käsitlemine) 

Kutsuda Helle Viitkar järgmisele korralisele EKL VKK eestseisuse  koosolekule. 

 

B. Kersti Paju e-kiri (23.08.2016) (jätkuv käsitlemine) 

Leiti, et tuleb küsida kirja saatjalt täpsustavaid küsimusi antud teema käsitlemiseks ning 

kutsuda Kersti Paju järgmisele korralisele EKL VKK eestseisuse koosolekule. 

C. Lisbeth Mach´i pöördumine (03.09.2016) (jätkuv käsitlemine) 

Vera Smirnovaga on vesteldud (Inga Siil ja Juta Haranen) koosoleku väliselt ning teda on 

informeeritud, et pöördumises mainitud tõugude harjutushindamised antud näitustel ei lähe 

arvesse. 

Leiti, et harjutushindamistega seonduvaid teemasid tuleks käsitleda EKL VKK ümarlaual. 

D. Välimikukohtunike põhikoolitus 

Inga Siil andis lühiülevaate toimunud õppepäevadest. Järgmised õppepäevad, käesoleval 

aastal, on planeeritud 19. ja 20.11.2016. Ülejäänud õppeäevad toimuvad 2017 aastal, 

kusjuures ühe õppepäeva toimumise kuupäev muutub seoses lektori graafiku muutusega. 

E. Haruldaste tõugude erikoolitused 

E.1. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus FCI 10.rühma haruldaste tõugude 

erikoolituse korraldamiseks (08.11.2016 lisa 1), millele on alla kirjutanud neli 

välimikukohtunikku. 

Leiti, et avaldus tuleb edasi saata Eesti Hurtade Liidule ning tuleb paluda neil korraldada 

erikoolitus. 

E.2. FCI 8. ja 9.rühma haruldaste tõugude erikoolitus 

EKL VKK liikmed on avaldanud soovi, et korraldataks FCI 8. ja 9.rühma haruldaste tõugude 

erikoolitus. Läbirääkimised erinevate osapooltega on toimunud pikka aega ning lõpuks on 

saavutatud kokkulepe. 

 

Ettepanek: Korraldada erikoolitus FCI 8.rühma kaheksale haruldasele tõule  13.12.2016 

Tallinnas algusega kell 18.00. Koolituse lektoriks on Paula Heikkinen-Lehkonen Soomest  ja 

koolituse läbiviimise eest vastutab rahvusvaheline välimikukohtunik Inga Siil.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Korraldada erikoolitus FCI 9.rühma seitsmele haruldasele tõule 22.12.2016 

Tallinnas EKL büroo saalis algusega kell 18.00. Koolituse lektor on FCI rahvusvaheline 

väimikukohtunik Tiina Taulos Soomest. Koolituse läbiviimise eest vastutab rahvusvaheline 

välimikukohtunik Inga Siil. 



Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

F. Taotlus Eesti Hurtade Liidult ja Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte Tõuühingult  

(15.11.2016 lisa 2) 

EKL VKK eestseisusele laekus taotlus tõukohaste erinõuete kehtestamiseks FCI 10.rühma 

hindamisõiguse saamiseks vastavalt EKL väilimikukohtunike koolitusjuhendi punktile 8.11. 

Toimus arutelu ning leiti, et taotluses esitatud tõukohaste erinõuete - koolituste läbimise 

nõuded - kehtestamiseks FCI 10.rühma hindamisõiguse saamiseks tuleb saata kinnitamiseks 

EKL VKK üldkoosolekule. 

Leiti, et taotluses toodud erinõuete kehtestamise üle otsustamiseks on vajalik teada ka põhjusi, 

miks selliseid erinõudeid on vaja kehtestada, selleks tuleb saata vastava sisuline järelpäring 

taotlejatele. 

Teemat käsitletakse edasi EKL VKK eestseisuse järgmisel korralisel koosolekul.  

G. FCI  Judges Commissions Meetings (lisa 3) 

04.-05.02.2017 toimub Šotsis Venemaal FCI Show Judges Commission meeting. Meie 

esindajaks selles FCI komisjoni töös on eelnevalt kinnitatud EKL VKK eestseisuse esimees 

Inga Siil. Eestseisus leiab, et esindaja osavõtt komisjoni töös on vajalik ning tema osalemine 

tuleks kompenseerida vastavalt kehtivatele reeglitele. 

H. EKL VKK üldkoosoleku päevakord 

Toimus arutelu toimumise koha ja päevakorra üle. 

Ettepanek: Kutsuda EKL VKK üldkoosolek kokku 15.12.2016 algusega kell 18.00 Tallinnas 

Ülemiste hotelli konverentsisaalis alljärgneva päevakorraga: 

1. EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded ja sõnavõtud 

   1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded  

   1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

   1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

2. Parandus(t)e tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 

välimikukohtuniku statuut“ punktis 7.2. 

3. Täienduste / paranduste tegemine EKL VKK normatiivdokumendis “Eesti Kennelliidu 

välimikukohtunike koolitusjuhend” 

Lisada  punkt: 

8.13.12. Haruldaste hurdatõugude erikoolitusele pääsemise eelduseks on Eesti Hurtade Liidu 

ja Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte Tõuühingu poolt läbi viidava kõiki 

mitteharuldasi hurdatõuge puudutava koolituse läbimine. Koolitust korraldatakse siis, kui 

selle järele on vajadus vähemalt 4 välimikukohtunikul. 

4. EKL VKK tegevusplaan 2017 aastaks 

  4.1. Õppenäitus (statuut, toimkond, jm) 

  4.2. Koolituste korraldamine 

  4.3. Ümarlaud 



  4.4. Ettepanekud üldkoosolekult 

5. EKL VKK eestseisuse sekretäri Siret Lepasaar´e tagasiastumisavalduse rahuldamine ning 

uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine 

6. Küsimused ja ettepanekud 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1.Korraldada erikoolitus FCI 8.rühma kaheksale haruldasele tõule  13.12.2016 Tallinnas 

algusega kell 18.00. Koolituse lektoriks on Paula Heikkinen-Lehkonen Soomest ja koolituse 

läbiviimise eest vastutab rahvusvaheline välimikukohtunik Inga Siil.  

1.2. Korraldada erikoolitus FCI 9.rühma seitsmele haruldasele tõule 22.12.2016 Tallinnas 

EKL büroo saalis algusega kell 18.00. Koolituse lektor on FCI rahvusvaheline 

väimikukohtunik Tiina Taulos Soomest. Koolituse läbiviimise eest vastutab rahvusvaheline 

välimikukohtunik Inga Siil. 

1.3. Kutsuda EKL VKK üldkoosolek kokku 15.12.2016 algusega kell 18.00 Tallinnas 

Ülemiste hotelli konverentsisaalis alljärgneva päevakorraga: 

1. EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded ja sõnavõtud 

   1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded  

   1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

   1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

2. Parandus(t)e tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 

välimikukohtuniku statuut“ punktis 7.2. 

3. Täienduste tegemine EKL VKK normatiivdokumendis “Eesti Kennelliidu 

välimikukohtunike koolitusjuhend” 

Lisada  punkt: 

8.13.12. Haruldaste hurdatõugude erikoolitusele pääsemise eelduseks on Eesti Hurtade Liidu 

ja Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte Tõuühingu poolt läbi viidava kõiki 

mitteharuldasi hurdatõuge puudutava koolituse läbimine. Koolitust korraldatakse siis, kui 

selle järele on vajadus vähemalt 4 välimikukohtunikul. 

4. EKL VKK tegevusplaan 2017 aastaks 

  4.1. Õppenäitus (statuut, toimkond, jm) 

  4.2. Koolituste korraldamine 

  4.3. Ümarlaud 

  4.4. Ettepanekud üldkoosolekult 

5. EKL VKK eestseisuse sekretäri Siret Lepasaar´e tagasiastumisavalduse rahuldamine ning 

uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine 

6. Küsimused ja ettepanekud 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 



A. Juta Haranen esitas ettepaneku (14.11.2016 lisa 4) 05.11.2016 ja 06.11.2016 toimunud 

pädevuseksamite  korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 05.11.2016 ja 06.11.2016 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen  – 50 eurot (1 päev); 

  Kristin Kerem - 100 eurot (2 päeva) (komisjoni sekretär); 

  Kalvo Kriisk - 50 eurot (1 päev); 

  Maret Kärdi - 100 eurot (2 päeva) + isikliku sõiduki kompensatsioon 118.20 eurot; 

  Siret Lepasaar - 50 eurot (1 päev) 

  Astrid Lundava - 50 eurot (1 päev); 

  Iren Naarits - 50 eurot (1 päev); 

  Inga Siil -  100 eurot (2 päeva). 

   

 Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 05.11.2016 ja 06.11.2016 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen  – 50 eurot (1 päev); 

  Kristin Kerem - 100 eurot (2 päeva) (komisjoni sekretär); 

  Kalvo Kriisk - 50 eurot (1 päev); 

  Maret Kärdi - 100 eurot (2 päeva) + isikliku sõiduki kompensatsioon 118.20 eurot; 

  Siret Lepasaar - 50 eurot (1 päev) 

  Astrid Lundava - 50 eurot (1 päev); 

  Iren Naarits - 50 eurot (1 päev); 

  Inga Siil -  100 eurot (2 päeva). 

 

 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus hindamispädevuse laiendamise kohta 

alljärgnevalt: 

Siret Lepasaar (08.11.2016 lisa 5). 

EKL VKK eestseisuse sekretär on kandnud andmebaasi avalduses toodud tõugude 

harjutushindamise alustamise kuupäevaks 08.11.2016. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  



A.Hindamispädevuste kinnitamine EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide 

alusel (esildis 13.11.2016 lisa 6  koos lisatud protokollide (28 protokolli) 

harjutushindamislehtede ja kirjelduslehtedega. 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Juta Haranen - welsh corgi cardigan (38), welsh corgi pembroke (39), chow chow (205), 

ameerika kokkerspanjel (167), welshi springerspanjel (126) 

Kaidi Juurik - kääbuspinšer (185), kääbusšnautser (183) kõik värvused, suuršnautser (181) 

kõik värvused, šnautser (182) kõik värvused; 

Linda Jürgens - skye terjer (75), welshi springerspanjel (126); 

Dina Korna - leonberger (145); austraalia siiditerjer (236);  

Marko Lepasaar - inglise buldog (149), saksa dogi (235) kõik värvused, airedale´i terjer (7), 

austraalia siiditerjer (236), welshi terjer (78); 

Siret Lepasaar - inglise springerspanjel (125), welshi springerspanjel (126); 

Astrid Lundava - afganistani hurt (228), itaalia väikehurt (200), iiri hundikoer (160), inglise 

hurt-greyhound (158), whippet (162); 

Aire-Piret Pärn - šveitsi valge lambakoer (347); 

Vera Smirnova - landseer (226), newfoundlandi koer (50). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B.  EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Kalvo Kriisk  (17.10.2016 lisa 7); 

Kristin Kerem (04.11.2016 lisa 8). 

 

Kohtunikud on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimikukohtuniku statuut“ punktis 

6.8.1. loetletud nõuded . 

 

Ettepanek: Kinnitada Kristin Kerem ja Kalvo Kriisk FCI neljanda  rühma rühmakohtunikeks.   

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

C. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus hindamispädevuse kinnitamiseks haruldaste 

tõugude erikoolituse alusel alljärgnevalt: 



Siret Lepasaar (08.11.2016 lisa 9). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmiste tõugude hindamispädevsed 

erikoolitusel osalemise alusel: 

Siret Lepasaar - araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), hispaania hurt 

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

Hääletamine:  poolt - 2 

   vastu -0 

   erapooletu - 0 

   ei hääletanud - 1 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Juta Haranen - welsh corgi cardigan (38), welsh corgi pembroke (39), chow chow (205), 

ameerika kokkerspanjel (167), welshi springerspanjel (126) 

Kaidi Juurik - kääbuspinser (185), kääbusšnautser (183) kõik värvused, suuršnautser (181) 

kõik värvused, šnautser (182) kõik värvused; 

Linda Jürgens - skye terjer (75), welshi springerspanjel (126); 

Dina Korna - leonberger (145); austraalia siiditerjer (236); 

Marko Lepasaar - inglise buldog (149), saksa dogi (235) kõik värvused, airedale´i terjer (7), 

austraalia siiditerjer (236), welshi terjer (78);  

Siret Lepasaar - inglise springerspanjel (125), welshi springerspanjel (126); 

Astrid Lundava - afganistani hurt (228), itaalia väikehurt (200), iiri hundikoer (160), inglise 

hurt-greyhound (158), whippet (162); 

Aire-Piret Pärn - šveitsi valge lambakoer (347); 

Vera Smirnova - landseer (226), newfoundlandi koer (50). 

4.2. Kinnitada Kristin Kerem ja Kalvo Kriisk FCI neljanda  rühma rühmakohtunikeks.   

4.3. Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmiste tõugude hindamispädevsed erikoolitusel 

osalemise alusel: Siret Lepasaar - araabia hurt-sloughi (188), azawakh (307), hirvekoer (164), 

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

 

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmise korralise EKL VKK eestseisuse koosoleku toimumise aeg lepitakse 

kokku pärast EKL VKK üldkoosolekut, mis toimub 15.12.2016. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



Otsustati:  

5.1. Järgmise korralise EKL VKK eestseisuse koosoleku toimumise aeg lepitakse kokku 

pärast EKL VKK üldkoosolekut, mis toimub 15.12.2016. 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


