
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 
PROTOKOLL  nr.1/2017 

Toimumise aeg: 21.veebruar 2017 (algus 18.00; lõpp 20:00) 
Toimumise koht: Tallinn 
Koosolekut juhatas: Inga Siil 
Koosolekut protokollis: Iren Naarits 
Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Iren Naarits, Inga Siil 
 
 
PÄEVAKORD 
A. EKL VKK 17.01.2017 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. Marko Lepasaare ja Iren Naaritsa avaldus erikoolitusele lubamiseks Soomes 
6. Välimikukohtunikuks pürgijate põhikoolituse lõpueksami kuupäevad ja komisjon 
7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
A. EKL VKK 21.02.2017 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. Marko Lepasaare ja Iren Naaritsa avaldus erikoolitusele lubamiseks Soomes 
6. Välimikukohtunikuks pürgijate põhikoolituse lõpueksami kuupäevad ja komisjon 
7. 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. Marko Lepasaare ja Iren Naaritsa avaldus erikoolitusele lubamiseks Soomes 
6. Välimikukohtunikuks pürgijate põhikoolituse lõpueksami kuupäevad ja komisjon 
7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 



 
 
 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 
 

Inga Siil andis ülevaate FCI kohtunike komisjoni koosolekust Sochis 4-5.02.2017. Detailsema 
ülevaate kõikidele kohtunikele plaanib Inga Siil anda 14.04.2017 toimuval välimikukohtunike 
ümarlaual. 

Samuti andis Inga Siil ülevaate seni uute välimikukohtunike koolitusel toimunust. 

Ettepanek: Maksta välja Anne Klaasile lektoritasu  tasu kahe Välimikukohtunike 
põhikoolituse koolituspäeva eest kogusummas 100 EUR 

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

Otsus: Maksta välja Anne Klaasile tasu kahe Välimikukohtunike põhikoolituse koolituspäeva 
lektoritasu  kogusummas 100 EUR 

  
2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen andis ülevaate 11-12.02.2017 sooritatud eksamitest. Järgmised eksamid on 
planeeritud 11-12.03.2017 Tallinna rahvuslikul näitusel kuid seoses suure osalejate arvuga on 
võimalus sooritada vaid suuliseid eksameid kuna praktiliste eksamite jaoks sellel näitusel 
ruumi ei ole. 

Seoses tekkinud vajadusega eksamikoerte organiseerimisel ja eksamikomisjoni töö sujuvaks 
toimimiseks kasutada abilist, teen ettepaneku vajadusel kaasata tehnilise töö tegemiseks 
täiendavat tööjõudu. 

Ettepanek:  

Seoses tekkinud vajadusega eksamikoerte organiseerimisel ja eksamikomisjoni töö sujuvaks 
toimimiseks kasutada abilist, võib vajadusel kaasata tehnilise töö tegemiseks täiendavat 
tööjõudu. 

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

Otsustati:  



 
Seoses tekkinud vajadusega eksamikoerte organiseerimisel ja eksamikomisjoni töö sujuvaks 
toimimiseks kasutada abilist, võib vajadusel kaasata tehnilise töö tegemiseks täiendavat 
tööjõudu. 

 
3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Iren Naarits andis teada, et kõikide eksameid vastu võtvate kohtunike lepingud 2017.a. kohta  
on allkirjastatud ja edastatud EKL raamatupidajale. 

Kõik FCIst saabunud muudetud standardid edastatakse kõikidele välimikukohtunikele. 

 
4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

4.1. Alljärgnevatele kohtunikud on edukalt sooritanud järgmiste tõugude eksamihindamised: 

Dina Korna - bullmastiff(157),jack russelli terjer(345),welshi terjer(78) 

Iren Naarits - tiibeti mastiff(230),siledakarvaline retriiver(121),inglise kokkerspanjel(5),shih-tzu(208) 

Kristin Kerem - iiri punane setter(120) 

Kaidi Juurik - saksa pincher(184),ahvpincher(186) 

Juta Haranen - foxterjer k/k(169),airedale terjer(7),austraalia siiditerjer(236) 

 

Ettepanek:  

Kinntada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamise pädevused: 

Dina Korna - bullmastiff(157),jack russelli terjer(345),welshi terjer(78) 

Iren Naarits - tiibeti mastiff(230),siledakarvaline retriiver(121),inglise kokkerspanjel(5),shih-tzu(208) 

Kristin Kerem - iiri punane setter(120) 

Kaidi Juurik - saksa pincher(184),ahvpincher(186) 

 

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

Otsustati: 



Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamise pädevused: 

Dina Korna - bullmastiff(157),jack russelli terjer(345),welshi terjer(78) 

Iren Naarits - tiibeti mastiff(230),siledakarvaline retriiver(121),inglise kokkerspanjel(5),shih-tzu(208) 

Kristin Kerem - iiri punane setter(120) 

Kaidi Juurik - saksa pincher(184),ahvpincher(186) 

 

 

4.2. EKL VKK eestseisusele on laekunud Siret Lepasaare, Juta Haraneni, Dina Korna ja Linda 
Jürgensi taotlused (17.02.2017 lisa 1 ja 15.02.2017 lisa 2,3,4)  FCI 8.rühma 
rühmakohtunikuks kinnitamise kohta. 

Ettepanek: 

Kinnitada Siret Lepasaar, Juta Haranen, Dina Korna ja Linda Jürgens FCI 8. rühma 
rühmakohtunikuks. 
 

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

Otsustati: 

Kinnitada Siret Lepasaar, Juta Haranen, Dina Korna ja Linda Jürgens FCI 8. rühma 
rühmakohtunikuks. 

 
5. Marko Lepasaare ja Iren Naaritsa avaldus erikoolitusele lubamiseks Soomes 

 EKL VKK eestseisusele on laekunud Marko Lepasaare ja Iren Naaritsa taotlused (lisad 5 ja 
6) erikoolitusele lubamiseks Soomes. 

Marko Lepasaar on avaldanud soovi osaleda haruldaste tõugude nimekirja kuuluvate 10 
rühma tõugude erikoolitusel 25.02.2017 Soomes  

Iren Naarits on avaldanud soovi osaleda haruldaste tõugude nimekirja kuuluvate FCI 8 rühma 
kuuluvate tõugude erikoolitusel 18.04.2017 Soomes  

Ettepanek:  

Lubada Marko Lepasaar osalema haruldaste tõugude nimekirja kuuluvate 10 rühma tõugude 
erikoolitusel 25.02.2017 Soomes ja Iren Naarits osalema haruldaste tõugude nimekirja 
kuuluvate 8 rühma tõugude erikoolitusel 18.04.2017 Soomes. 



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

Otsustati: 

Lubada Marko Lepasaar osalema haruldaste tõugude nimekirja kuuluvate 10 rühma tõugude 
erikoolitusel 25.02.2017 Soomes ja Iren Naarits osalema haruldaste tõugude nimekirja 
kuuluvate 8 rühma tõugude erikoolitusel 18.04.2017 Soomes. 

 

6. Välimikukohtunikuks pürgijate põhikoolituse lõpueksami kuupäevad ja komisjon 

Ettepanek:  

Kinnitada välimikukohtunikuks pürgijate põhikoolituse lõpueksami komisjon koosseisus Inga 
Siil, Juta Haranen, Iren Naarits, Helen Tonkson-Koit, Astrid Lundava. Komisjon otsustab 
tõud ja koete arvu, millised tulevad praktilisele hindamiseksamile.  

Kinnitada eksamite kuupäevad: kirjalik teooriaeksam 15.04.2017 ja praktiline 
hindamiseksami uueks kuupäevaks 17.04.2017. 

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

 

Otsustati:  

Kinnitada välimikukohtunikuks pürgijate põhikoolituse lõpueksami komisjon koosseisus Inga 
Siil, Juta Haranen, Iren Naarits, Helen Tonkson-Koit, Astrid Lundava. Komisjon otsustab 
tõud ja koete arvu, millised tulevad praktilisele hindamiseksamile.  

Kinnitada eksamite kuupäevad: kirjalik teooriaeksam 15.04.2017 ja praktiline 
hindamiseksami uus kuupäev 17.04.2017  

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide esitamine 

EKL VKK eestseisusele on laekunud Kristin Keremi järelpärimine seoses Helle Viitkari 
väljaütlemistega sotsiaalmeedia vahendusel.  

Ettepanek: 

Seoses solvavate väljaütlemistega FB Välimikekohtunike foorumis ning privaatselt saadetud 
sõnumitega, kutsuda järgmisele koosolekule aru andma Helle Viitkar. 



 

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

 

Otsustati: 

Seoses solvavate väljaütlemistega FB Välimikekohtunike foorumis ning privaatselt saadetud 
sõnumitega, kutsuda järgmisele eestseisuse koosolekule aru andma Helle Viitkar. 
 
Ettepanek: Järgmine EKL VKK eestseisuse korraline koosolek toimub 20.03.2017 kell 17:00 
 
Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati: Järgmine EKL VKK eestseisuse korraline koosolek toimub 20.03.2017 kell 17:00 

 

Ettepanek: 

Iren Naarits saadab järelpärimise Mel Palmile, Aleftina Petrovale, Marina Rannalale ja Valeri 
Smaginile selgitamaks, millal nad viimati osalesid välimikukohtunike täiendkoolitustel või 
hindasid näitustel. 

 

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

 

Otsustati: 

Iren Naarits saadab järelpärimise Mel Palmile, Aleftina Petrovale, Marina Rannalale ja Valeri 
Smaginile selgitamaks, millal nad viimati osalesid välimikukohtunike täiendkoolitustel või 
hindasid näitustel. 

 
 
 



Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 
Inga Siil          Iren Naarits 


