
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.3/2016 

Toimumise aeg: 06.märts 2016 (algus 14.05; lõpp 14.35) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 06.03.2016 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

A. EKL VKK 06.03.2016 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.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

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.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

 

A. Välimikukohtunike põhikoolitus 

Toimus arutelu. 

B. EKL välimikukohtunike ümarlaud 02.04.2016 

Toimus arutelu. Kutse koos päevakavaga on lisatud käesolevale protokollile (lisa 1). 

 

Ettepanek: Kinnitada EKL välimikukohtunike ümarlaua päevakava. 



Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

C. EKL VKK eestseisusele on laekunud päring Monica Merima`lt ( 03.03.2016 lisa 2). 

Toimus arutelu.  

Kuna EKL VKK eestseisusele pole laekunud  sooviavaldusi välimikukohtunike algkoolitusel 

osalemise kohta, siis leiab eestseisus, et antud ajahetkel pole vajadust sellise koolituse järele.  

Kaks koolitust toimusid vahetult enne seda, kui välimikukohtunike põhikoolitus eelmisel 

korral välja kuulutati. 

Otsustati:  

1.1. Kinnitada EKL välimikukohtunike ümarlaua päevakava. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused hindamispädevuste laiendamise kohta 

alljärgnevalt: 

Marko Lepasaar (19.02.2016 lisa 3); 

Maire Tõnurist (03.03.2016 lisa 4). 

EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaator on väljastanud hindamispädevuste laiendamise 

lehed. 

 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A.EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Dina Korna (20.02.2016 lisa 5). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Dina Korna – mehhiko karvutu koer (234) kõik suurused, peruu karvutu koer (310) kõik 

suurused, vaaraokoer (248), etna cirneco (199), kanaari podenco (329), portugali podengo 

(94) kõik suurused ja karvatüübid, ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 



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

Dina Korna – mehhiko karvutu koer (234) kõik suurused, peruu karvutu koer (310) kõik 

suurused, vaaraokoer (248), etna cirneco (199), kanaari podenco (329), portugali podengo 

(94) kõik suurused ja karvatüübid, ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid. 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


