
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.3/2015 

Toimumise aeg: 22.aprill 2015 (algus 16.00; lõpp 18.00) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 22.04.2015 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 22.04.2015 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 



materjalide) esitamine. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

A. EKL häälekandja ajakiri „Koer“ artikkel „ Juhtkirja asemel“ ( lisa 1) 

Kuna selles artiklis / juhtkirjas on EKL VKK eestseisust riivavaid väiteid pr Maret Kärdi 

poolt, siis on soov selle artikli / juhtkirja teemal temaga kohtuda. EKL VKK eestseisuse 

esimees on saatnud (01.04.2015) pr.Maret Kärdile kutse osaleda EKL VKK eestseisuse 

koosolekul 16.04.2015. Pr.Maret Kärdi on saatnud vastuse (02.04.2015), et ei saa osaleda 

eestseisuse koosolekul seoses juuniorhändler meistriklassi koolituse korraldamisega. Sellest 

tulenevalt lükkas EKL VKK eestseisuse esimees  EKL VKK eestseisuse korralise koosoleku 

edasi  toimumisajaga 22.04.2015 algus kell 16.00 ning saatis (08.04.2015) pr.Maret Kädrile 

kutse osaleda EKL VKK eestseisuse koosolekul. (Teisele kutsele osaleda 22.04.2015 

toimuval EKL VKK eestseisuse koosolekul ei ole pr. Maret Kärdi kuni koosoleku 

toimumiseni vastanud.) 

 

Ettepanek: Jätkata teema  EKL häälekandja ajakiri „Koer“ artikkel „Juhtkirja asemel“ arutelu 

järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud EKL revisjonikomisjoni poolt koostatud 

„Välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni ülevaatuse akt“ (meili teel, 02.04.2015 lisa 2). 

Kuna aktis on pr. Maret Kärdit puudutav tõsine teema seoses kataloonia lambakoeraga, siis 

oleks vaja sel teemal samuti temaga vestelda. 

Ettepanek: Jätkata teema „Välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni ülevaatuse akt“ 

pr.Maret Kärdit puudutava osa  arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

C. EKL VKK meiliaadressile on saabunud 06.04.2015 EKL põhikirja ja normatiivaktide 

töörühma koosoleku protokoll (07.04.2015 lisa 3). 

Toimus arutelu. 

Ettepanek: EKL VKK eestseisus  võtab arvesse tehtud märkusi, ning viib sisse kõik 

omapoolsed täiendused ja parandused EKL VKK normatiivdokumendile „EKL 

välimikukohtunike koolitusjuhend“ ning saadab nimetatud dokumendi koos kommentaaridega 

korrastamiseks EKL juristile. Seejärel saadab nimetatud dokumendi EKL põhikirja ja 

normatiivaktide töörühmale. 

 



Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

D. EKL VKK meiliaadressile on laekunud järelpärimine (11.04.2015 lisa 4) EKL 

revisjonikomisjoni liikmelt Kristin Keremilt. 

EKL VKK eestseisuse esimees Inga Siil vastas järelpärimisele ja saatis märgukirja ka Eesti 

Seltsi – ja Tarbekoerte Ühingule. 

Ettepanek: Saata laiali märgukiri kõikidele EKL liikmesorganistatsioonidele, millega juhtida 

tähelepanu asjaolule, et koolitusi, mille lektoriks on näitusel hindav kohtunik, ei saa 

korraldada enne näitust. Selliseid koolitusi saab korraldada vaid näituse järgsel ajal. 

Kuna näituse eel korraldatud koolitusel, ei saa lektoriks olev kohtunik järgida EKL näituste 

eeskirja punkti 13.10.1 (samuti FCI regulatsioone, mis puudutavad välimikukohtunike tööd) 

ja seetõttu võib see talle kaasa tuua komplikatsioone ning vastuolusid seoses EKL näituste 

eeskirja ja FCI regulatsioonide mittetäitmisega. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Jätkata teema  EKL häälekandja ajakiri „Koer“ artikkel „Juhtkirja asemel“ arutelu 

järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

1.2. Jätkata teema „Välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni ülevaatuse akt“ pr.Maret 

Kärdit puudutava osa  arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

1.3. EKL VKK eestseisus  võtab arvesse tehtud märkusi, ning viib sisse kõik omapoolsed 

täiendused ja parandused EKL VKK normatiivdokumendile „EKL välimikukohtunike 

koolitusjuhend“ ning saadab nimetatud dokumendi koos kommentaaridega korrastamiseks 

EKL juristile. Seejärel saadab nimetatud dokumendi EKL põhikirja ja normatiivaktide 

töörühmale. 

1.4. Saata laiali märgukiri kõikidele EKL liikmesorganistatsioonidele, millega juhtida 

tähelepanu asjaolule, et koolitusi, mille lektoriks on näitusel hindav kohtunik, ei saa 

korraldada enne näitust. Selliseid koolitusi saab korraldada vaid näituse järgsel ajal. 

Kuna näituse eel korraldatud koolitusel, ei saa lektoriks olev kohtunik järgida EKL näituste 

eeskirja punkti 13.10.1 (samuti FCI regulatsioone, mis puudutavad välimikukohtunike tööd) 

ja seetõttu võib see talle kaasa tuua komplikatsioone ning vastuolusid seoses EKL näituste 

eeskirja ja FCI regulatsioonide mittetäitmisega. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud kaks teadet harjutushindamise alustamise kohta 

alljärgnevalt: 

Aire-Piret Pärn (30.03.2015 lisa 5); 



Kalvo Kriisk (31.03.2015 lisa 6). 

EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaator on andnud loa harjutushndamiste alustamiseks. 

 

B. Juta Haranen esitas esildise (22.04.2015 lisa 7) 11.-12.04.2015 toimunud pädevuseksamite  

korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 11.-12.04.2015 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Anne Klaas – 50 eurot (1 päev); 

  Jelena Kruus – 50 eurot (1 päev); 

  Astrid Lundava – 50 eurot (1päev). 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 11.-12.04.2015 toimunud välimikukohtunike tõu hindamiseksamite 

(pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Anne Klaas – 50 eurot (1 päev); 

  Jelena Kruus – 50 eurot (1 päev); 

  Astrid Lundava – 50 eurot (1päev). 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

EKL VKK meiliaadressile on laekunud EKL revisjonikomisjoni poolt koostatud „ 

Välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni ülevaatuse akt“ (02.04.2015 lisa 2). 

Aktis väljatoodu võetakse tedmiseks ning püütakse arvestada soovitustega edaspidise töö 

korraldamisel.  

Kuna EKL bürool on välja töötamisel uus asjaajamise kord (ning sellega koos ka 

arhiveerimise kord), siis ilmselt tuleb kogu EKL VKK dokumentatsioon, mis on säilitamisel 

EKL büroos üle vaadata ning korrastada vastavalt arhiveerimise korrale. Seniajani on EKL 

VKK dokumente lihtsalt hoiustatud / säilitatud, mitte arhiveeritud. 

EKL VKK eestseisuse sekretär saadab EKL juhatusele ja büroole palve saata tõlkimisele 

uuendatud standardid ning korrastada tõustandardite lingid EKL kodulehel. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide alusel (esildis, lisa 7,  koos lisatud 

protokollide (kolm protokolli) ja kirjelduslehtedega (kaheksateist kirjelduslehte)). 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 



Anne Klaas – inglise hurt – greyhound (158); 

Astrid Lundava – pürenee mastif (92);  

Ege Maas – prantsuse buldog (101). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Anne Klaas – inglise hurt – greyhound (158); 

Astrid Lundava – pürenee mastif (92);  

Ege Maas – prantsuse buldog (101). 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

Eestseisusele on laekunud avaldus erikoolitusel osalemiseks Soome Vabariigis alljärgnevalt: 

Kalvo Kriisk ja Astrid Lundava (29.03.2014 lisa 8). 

Ettepanek: Anda nõusolek osaleda avaldajatel erikoolitusel 06.05.2015 Soomes (Lahtis). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Anda nõusolek osaleda avaldajatel erikoolitusel 06.05.2015 Soomes (Lahtis). 

 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 20.05.2015 algusega 

16.00 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 20.05.2015 algusega 16.00 

Tallinnas. 

 



Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 

 


