
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 
PROTOKOLL  nr.6/2017 

Toimumise aeg: 6.juunil 2017.a. (algus 17:00; lõpp 19:00) 
Toimumise koht: Tallinn 
Koosolekut juhatas: Inga Siil 
Koosolekut protokollis: Iren Naarits 
Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Iren Naarits, Inga Siil 
 
 
PÄEVAKORD 
A. EKL VKK 6.06.2017 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. Töötasude väljamaksmine 
6. Kohtunikuks pürgijate korduseksam 
7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
 
 
A. EKL VKK 5.04.2017 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 
A. EKL VKK 25.04.2017 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. Töötasude väljamaksmine 
6. Kohtunikuks pürgijate korduseksam 
7. 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: 
 
A. EKL VKK 25.04.2017 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. Töötasude väljamaksmine 



6. Kohtunikuks pürgijate korduseksam 
7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
 
 
1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Inga Siil andis ülevaate sellest, et käesolevaks hetkeks on EKL VKK 2017.a. planeeritud 
eelarve ületatud kuna EKL välimikukohtunike põhikoolitusele on kulunud planeeritust 
rohkem raha (lektorite tasud, eksamikosmijoni liikmete tasud, lõpueksamiga seotud 
sekretäride, koeraomanike, ruumirendi jms kulud) 
 
Ettepanek: Paluda eraldada EKL reservfondist EKL VKK-le 2017. a. lõpuni täiendavad 3000 
eurot, mis koosneb: 

1) Välimikukohtunike eksamitega seotud kulud (5 eksamipäeva) – 1500 eur 

2) Välimikukohtunike põhikoolituse lõputest (kordus) – 700 eur 

3) Üldkoosolek – 300 eur 

4) Muud ettenägematud kulud – 500 eur 

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

Otsustati: Paluda eraldada EKL reservfondist EKL VKK-le 2017. a. lõpuni täiendavad 3000 
eurot, mis koosneb: 

1) Välimikukohtunike eksamitega seotud kulud (5 eksamipäeva) – 1500 eur 

2) Välimikukohtunike põhikoolituse lõputest (kordus) – 700 eur 

3) Üldkoosolek – 300 eur 

4) Muud ettenägematud kulud – 500 eur 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen andis ülevaate toimunud eksamitest ja esitas eksamiprotokollid.  
 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 
Ettepanek:  
 A. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevus: 



 
Helen Tonkson-Koit - inglise hurt(158),vene hurt(193),whippet(162),itaalia 
väikehurt(200),saksa spitsid(97) 
Marko Lepasaar - bernhardiin(61),schipperke(83),vene kääbuskoer(352),papillon(77) 
Inga Siil - taks(148) 
Linda Jürgens - bullterjer - (11) 
Dina Korna - siberi husky - (270) 
Juta Haranen - kääbusbullterjer(359),bullterjer(11) 
Hedi Kumm - kääbusshnautser(183),siberi husky(270),lhasa apso - (227) 
 
B. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele rühma hindamise pädevused: 
 
Helen Tonkson-Koit - FCI 2 rühmakohtuniku õigused 
Marko Lepasaar - FCI 3 rühmakohtuniku õigused 
 
Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 
Otsustati: 
A. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevus: 
 
Helen Tonkson-Koit - inglise hurt(158),vene hurt(193),whippet(162),itaalia 
väikehurt(200),saksa spitsid(97) 
Marko Lepasaar - bernhardiin(61),schipperke(83),vene kääbuskoer(352),papillon(77) 
Inga Siil - taks(148) 
Linda Jürgens - bullterjer - (11) 
Dina Korna - siberi husky - (270) 
Juta Haranen - kääbusbullterjer(359),bullterjer(11) 
Hedi Kumm - kääbusshnautser(183),siberi husky(270),lhasa apso - (227) 
 
B. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele rühma hindamise pädevused: 
 
Helen Tonkson-Koit - FCI 2 rühmakohtuniku õigused 
Marko Lepasaar - FCI 3 rühmakohtuniku õigused 

 

5. Töötasude väljamaksmine 

 

Ettepanek:  
Kompenseerida 02.06.2017 Luigel,03.06.2017 ja 04.06.2017 Tallinnas "Eesti Võitjal" 
toimunud näituste raames läbi viidud eksamitega seonduvad kulud alljärgnevalt:: 

Osalemine eksamikomisjoni töös: 

Helen Tonkson-Koit - 50.- eurot (1päev) 
Dina Korna - 50.- eurot (1päev) 
Iren Naarits - 50.- eurot (1päev) 
Juta Haranen - 50.- eurot (1päev) 
Siret Lepasaar - 50 eurot (1päev) 



 
 

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

Otsustati: Kompenseerida 02.06.2017 Luigel,03.06.2017 ja 04.06.2017 Tallinnas "Eesti 
Võitjal" toimunud näituste raames läbi viidud eksamitega seonduvad kulud alljärgnevalt:: 

Osalemine eksamikomisjoni töös: 

Helen Tonkson-Koit - 50.- eurot (1päev) 
Dina Korna - 50.- eurot (1päev) 
Iren Naarits - 50.- eurot (1päev) 
Juta Haranen - 50.- eurot (1päev) 
Siret Lepasaar - 50 eurot (1päev) 
 
 

6. Kohtunikuks pürgijate korduseksam. 

 

Ettepanek: Kuna kolmel kohtunikuks pürgijal on võimalus sooritada korduseksam koerte 
praktiliseks hindamiseks, määrata korduseksami toimumise ajaks 13.07.2017 algusega kell 
18:00. 
 
Eksamikomisjon koguneb eksamitöid hindama 20.06.2017. 
 

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

Otsustati: Mkohtunikuks pürgijate praktilise hindamise korduseksami toimumise ajaks 
13.07.2017 algusega kell 18:00. 
 
Eksamikomisjon koguneb eksamitöid hindama 20.06.2017. 
 
 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Järgmine VKK eestseisuse koosolek toimub 10.07.2017.a. kell 17:00 

 

 



Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 
Inga Siil          Iren Naarits 

 

 

 


