
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 
PROTOKOLL  nr.3/2017 
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Koosolekut juhatas: Inga Siil 
Koosolekut protokollis: Iren Naarits 
Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Iren Naarits, Inga Siil 
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A. EKL VKK 20.03.2017 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. Helle Viitkari käitumise osas seisukoha võtmine ja karistuse määramine 
6. Astrid Lundava avalduse käsitlemine 
7. Erikoolituste kinnitamine 
8. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
 
 
A. EKL VKK 20.03.2017 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. Helle Viitkari käitumise osas seisukoha võtmine ja karistuse määramine 
6. Astrid Lundava avalduse käsitlemine 
7. Erikoolituste kinnitamine 
8. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 

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

Otsustati: Kinnitada VKK 20.03.2017 eestseisuse koosoleku päevakord: 
 
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. Helle Viitkari käitumise osas seisukoha võtmine ja karistuse määramine 
6. Astrid Lundava avalduse käsitlemine 



7. Erikoolituste kinnitamine 
8. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
 
 
1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Kogu eestseisus täies koosseisus osales allüksuste ümarlaual (14.03.2017).  

VKK ümarlaua toimumise aeg hakkab lähenema ning seetõttu vajab kinnitamist VKK 
ümarlaua pärvakord. Detsembris toimunud VKK üldkoosolekul määrati komisjon, kelle 
ülesandeks oli koostada Koolitusnäituste statuut 1. märtsiks 2017.a. Komisjonile on saadetud 
kaks meeldetuletust ning mitte ükski komisjoni liige ei ole vastanud ning käesoleva ajani ei 
ole Koolitusnäituste statuuti VKK eestseisusele esitatud.  

Inga Siil teeb ettepaneku lisada 14.04.2017.a. toimuva VKK ümarlaua teemadeks: 

1) Ülevaade FCI kohtunike komisjoni tööst Sochis, veebruari alguses  - Inga Siil 
2) Ülevaade FCI näitusetoimkonna tööst Sochis, veebruari alguses - Marko Lepasaar (kui 
Marko ei saa osaleda, siis Inga Siil) 
3) Pomeranian kääbussits - ülevaade tõust ja tõus esinevatest probleemidest - Linda Jürgens 
4) Samojeedikoer - ülevaade tõust, tõustandardi kommentaarid, kitsaskohad jms - Kristiine 
Uspenski 
5) Puudel - ülevaade tõust, õustandardi kommentaarid, kitsaskohad jms - Inga Siil 
6) Koolitusnäitus (statuut) - ülevaade komisjoni tööst - Maret Kärdi, Reet Lint, Hedi Kumm 
7) muud teemad 

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

Otsustati:  
Kinnitada 14.04.2017.a. toimuva VKK ümarlaua teemadeks: 
1) Ülevaade FCI kohtunike komisjoni tööst Sochis, veebruari alguses  - Inga Siil 
2) Ülevaade FCI näitusetoimkonna tööst Sochis, veebruari alguses - Marko Lepasaar (kui 
Marko ei saa osaleda, siis Inga Siil) 
3) Pomeranian kääbussits - ülevaade tõust ja tõus esinevatest probleemidest - Linda Jürgens 
4) Samojeedikoer - ülevaade tõust, tõustandardi kommentaarid, kitsaskohad jms - Kristiine 
Uspenski 
5) Puudel - ülevaade tõust, õustandardi kommentaarid, kitsaskohad jms - Inga Siil 
6) Koolitusnäitus (statuut) - ülevaade komisjoni tööst - Maret Kärdi, Reet Lint, Hedi Kumm 
7) muud teemad 

 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 



Juta Haranen andis teada, et järgmised eksamid toimuvad 8-9.04.2017 Tallinna Võitja raames. 
Ülejäänud eksamid 2017.a. toimuvad 2-3.06 Eesti Võitja raames, 17.06 Luige näitusel ja 
2.09.2017 Luige näitusel ja 23-24.09 Tallinna RV näitusel ja 4-5.11.2017 Tartu näitusel. 
Eksamite kalenderplaan avaldakse EKL kodulehel.  

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Iren Naarits esitles rinnamärkide kujundusi.  

Ettepanek: kinnitada välimikukohtunike rinnamärkide kujundus ja tellida kõikidele FCI 
välimikukontunikele magnetpõhjal rinnamärk. 

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

Otsustati: 

Kinnitada välimikukohtunike rinnamärkide kujundus ja tellida kõikidele FCI 
välimikukohtunikele magnetpõhjal rinnamärk. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 
Ettepanek:  
 kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevus: 
Helen Tonkson-Koit  -  landseer(226), inglise bulldog(149) 
 Dina Korna - ameerika staffordshire terjer(286), staffordshire bullterjer(76),parson russelli 
terjer(339),basenji(43) 
Inga Siil - saksa lühikarvaline linnukoer(119) 
 

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

Ettepanek:  
 kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevus: 
Helen Tonkson-Koit  -  landseer(226), inglise bulldog(149) 
 Dina Korna - ameerika staffordshire terjer(286), staffordshire bullterjer(76),parson russelli 
terjer(339),basenji(43) 
Inga Siil - saksa lühikarvaline linnukoer(119) 
 

 

 



5. Helle Viitkari küsimus 

 

VKK eestseisusele on laekunud Kristin Keremi märgukiri Helle Viitkari avalike 
väljaütlemiste ja süüdistuste kohta Dina Korna suunal (lisa 1) 
Toimus arutelu. 

Vastavalt EKL Välimikukohtunike statuudi punktile 13.2.6. ei tohi välimikukohtunik teisi 
välimikukohtunikke avalikult kritiseerida, laimata ega solvata. EKL VKK eestseisus leiab, et 
kahe inimese omavahelised asjad ei kuulu avalikule arutusele. 

Ettepanek: Määrata Helle Viitkarile vastavalt EKL Välimikukohtunike statuudi punktile 
16.1.1. hoiatus ilma kohtunikutegevuse keeluta ning selgitada Helle Viitkarile, et võimalik 
järgnev rikkumine toob kaasa tõsisema karistuse.  

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

Otsustati:  

Määrata Helle Viitkarile vastavalt EKL Välimikukohtunike statuudi punktile 16.1.1. hoiatus 
ilma kohtunikutegevuse keeluta ning selgitada Helle Viitkarile, et võimalik järgnev rikkumine 
toob kaasa tõsisema karistuse.  

 

 

6. Astrid Lundava avalduse käsitlemine 
 

EKL VKKle on saabunud avaldus Astrid Lundavalt (lisa 2 ) 
Toimus arutelu. 

Ettepanek: Vastata Astrid Lundavale, et EKL VKK  saadab märgukirja M. Kärdile milles teeb 
ettepaneku antud teema jätkuv käsitlemine lõpetada kuna see on juba läbinud nii VKK, EKL-i 
juhatuse kui Volikogu, ning A. Lundava  süüd pole leitud. 

EKL VKK eestseisus leiab, et antud teema käsitlemine tuleks lõpetada.  

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

Otsustati: 

Vastata Astrid Lundavale, et EKL VKK  saadab märgukirja M. Kärdile milles teeb ettepaneku 
antud teema jätkuv käsitlemine lõpetada kuna see on juba läbinud nii VKK, EKL-i juhatuse 
kui Volikogu, ning A. Lundava  süüd pole leitud. 



 
7. Erikoolituste kinnitamine 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud välimikukotunike avaldus FCI 5 rühma 7 ja 8 alarühma 
tõugudele erikoolituse korraldamiseks ja Eesti Hurtade Liidu FCI 10 rühma mitteharuldaste 
tõugude täiendkoolituseks ning haruldaste tõugude erikoolituse korraldamiseks (lisad 3 ja 4) 

Ettepanek:  

Kinntada FCI 5 rühma 7 ja 8 alarühma tõugudele erikoolituse kuupäevaks 10.04.2017 ja FCI 
10 rühma tõugude täiendkoolituseks ning haruldaste tõugude erikoolituseks 2.04.2017. 
Mõlema koolituse vastutavaks kohtunikuks määrata Iren Naarits. 

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

Otsustati: 

Kinntada FCI 5 rühma 7 ja 8 alarühma tõugudele erikoolituse kuupäevaks 10.04.2017 ja FCI 
10 rühma tõugude täiendkoolituseks ning haruldaste tõugude erikoolituseks 2.04.2017. 
Mõlema koolituse vastutavaks kohtunikuks määrata Iren Naarits 

8. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Järgmine VKK eestseisuse koosolek toimub 5.04.2017.a. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 
Inga Siil          Iren Naarits 

 


