
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 
PROTOKOLL  nr.4/2017 

Toimumise aeg: 5.aprillil 2017.a. (algus 17.30; 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 5.04.2017 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. Välimikukohtunike eemaldamine välimikukohtunike nimekirjast 
6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
 
 
A. EKL VKK 5.04.2017 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. Välimikukohtunike eemaldamine välimikukohtunike nimekirjast 
6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 

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

Otsustati: Kinnitada VKK 5.04.2017 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. Välimikukohtunike eemaldamine välimikukohtunike nimekirjast 
6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
 
 



 
 
1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Inga Siil avaldas muret, et tänaseks päevaks on EKL VKK ümarlauale registreerunud väga 
väike arv välimikukohtunikke.  

Ettepanek: Iren Naarits postitab uue teema EKL välimikukohtunike foorumisse Facebookis 
küsimusega, kas välimikukohtunikud ikka soovivad ümarlaua traditsiooni jätkamist.  

Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 

Otsustati: Iren Naarits postitab uue teema EKL välimikukohtunike foorumisse Facebookis 
küsimusega, kas välimikukohtunikud ikka soovivad ümarlaua traditsiooni jätkamist.  

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

 

Juta Haranen andis teada, et eksamid toimuvad plaanipäraselt ning Eesti Võitja näituse raames 
on planeeritud palju uusi eksameid. 
 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Iren Naarits esitas eestseisusele EKL online süsteemi tänase hetkeolukorra ning EKL büroo 
ootused online süsteemi täitmise osas.  

Ettepanek: Kanda andmebaasi kohtunike hindamispädevuste kinnitamine EKL juhatuse poolt tõu 

kaupa alates 1.04.2017. Tagantjärgi sisestada kõikide kohtunike hindamispädevused tähtajaks 

1.01.2018. Kui kohtunikul on juba kinnitatud kogu rühm, lisatakse andmebaasi rühm ilma eraldi 

tõugude hindamispädevusi välja toomata.  

Edastada büroole VKK eestseisuse otsus järgnevatest vajadustest. 

Iren Naarits täidab enda andmed hindamaks töö mahtu ja järgmisel koosolekul võtta vastu otsus tööde 

jaotamiseks või vajadusel täiendava tööjõu palkamiseks.  

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

Otsustati: 

Kanda andmebaasi kohtunike hindamispädevuste kinnitamine EKL juhatuse poolt tõu kaupa alates 

1.04.2017. Tagantjärgi sisestada kõikide kohtunike hindamispädevused tähtajaks 1.01.2018. Kui 

kohtunikul on juba kinnitatud kogu rühm, lisatakse andmebaasi rühm ilma eraldi tõugude 

hindamispädevusi välja toomata.  



Edastada büroole VKK eestseisuse otsus järgnevatest vajadustest. 

Iren Naarits täidab enda andmed hindamaks töö mahtu ja järgmisel koosolekul võtta vastu otsus tööde 

jaotamiseks või vajadusel täiendava tööjõu palkamiseks.  

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 
Ettepanek:  
 A. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevus: 
Marko Lepasaar - hirvekoer (164), ungari hurt (240), poola hurt (333), hispaania hurt (285), 
azawakh (307), sloughi (188) 
Natalja Rõõm - hirvekoer (164), ungari hurt (240), poola hurt (333), hispaania hurt (285), 
azawakh (307), sloughi (188) 
Anne Naarits - hirvekoer (164), hispaania hurt (285) 
Reet Lint - hirvekoer (164), hispaania hurt (285) 
 
B. Palume kinnitada Juta Haranen FCI 5. rühma kohtunikuks ja Inga Siil FCI 7. rühma 
kohtunikuks 
 
Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 
Otsustati: 
A. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevus: 
Marko Lepasaar - hirvekoer (164), ungari hurt (240), poola hurt (333), hispaania hurt (285), 
azawakh (307), sloughi (188) 
Natalja Rõõm - hirvekoer (164), ungari hurt (240), poola hurt (333), hispaania hurt (285), 
azawakh (307), sloughi (188) 
Anne Naarits - hirvekoer (164), hispaania hurt (285) 
Reet Lint - hirvekoer (164), hispaania hurt (285) 
 
B. Palume kinnitada Juta Haranen FCI 5. rühma kohtunikuks ja Inga Siil FCI 7. rühma 
kohtunikuks 
 
 

 

5. Välimikukohtunike eemaldamine välimikukohtunike nimekirjast 
 

EKL eestseisusel poodub informatsioon selle kohta, et Mel Palm ja Elmar Lurich on viie aasta 
jooksul töötanud kohtunikuna või läbinud erinevaid koolitusi ning laiendanud 
hindamispädevusi. EKL VKK eestseisuse sekretäri saadetud järelpärimisele ei ole laekunud 
vastust.  
 
Ettepanek: Vastavalt EKL välimikukohtuniku statuudi punktile 9.1.5 kustutada kohtunike 
nimekirjast Mel Palm ja Elmar Lurich. 

Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 



     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati: Ettepanek: Vastavalt EKL välimikukohtuniku statuudi punktile 9.1.5 kustutada 
kohtunike nimekirjast Mel Palm ja Elmar Lurich. 
 

 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Järgmine VKK eestseisuse koosolek toimub 25.04.2017.a. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 
Inga Siil          Iren Naarits 

 

 


