
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.6/2015 

Toimumise aeg: 09.september 2015 (algus 16.45; lõpp 17.30) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil (osales telefoni teel) 

Koosolekul osales külalisena: Marko Lepasaar 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 09.09.2015 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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 09.09.2015 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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 



materjalide) esitamine. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

A. EKL arenguvisiooni töörühm 

EKL VKK eestseisusele on laekunud e-kiri (17.08.2015 lisa 1) EKL volinike koosoleku 

assistendilt. 

Toimus arutelu ja töörühma liikmete nimetamine lisatakse EKL VKK üldkoosoleku 

päevakorda 

 

B. EKL VKK korralise üldkoosoleku toimumise aeg ja koht. 

Toimus arutelu. 

Ettepanek: Kutsuda EKL VKK korraline üldkoosolek kokku 16.detsembril 2015 algusega kell 

18.00 Tallinnas. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

C. E-kirja ja telefonihääletuse tulemuse kinnitamine 

EKL VKK eestseisusele laekus avaldus erandkorras ühekordse loa saamiseks lõppvõistluste 

hindamiseks 06.09.20156 toimuval FCI 3.rühma näitusel Paides Siret Lepasaare`lt 

(31.08.2015 lisa 2). 

 

Ettepanek: Anda luba Siret Lepasaarel hinnata 06.09.2015 Paides toimuval FCI 3.rühma 

näitusel kõikki lõppvõistlusi, kuna tal on kõikide sellel näitusel osalevate tõugude 

hindamispädevus. 

 

E-kirja ja telefonihääletuse tulemus: poolt 2, ei hääletanud 1. 

 

Ettepanek: Kinnitada e-kirja ja telefonihääletuse tulemused. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

 

Otsustati:  

1.1. Kutsuda EKL VKK korraline üldkoosolek kokku 16.detsembril 2015 algusega kell 18.00 

Tallinnas. 



 

1.2. Kinnitada e-kirja ja telefonihääletuse tulemused.  

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. Juta Haranen esitas esildise (04.09.2015 lisa 3) 22.-23.08.2015 toimunud pädevuseksamite  

korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 22.-23.08.2015 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot ( 2 päeva); 

  Anne Klaas – 100 eurot (2 päeva); 

  Kalvo Kriisk – 50 eurot (1 päev); 

  Marko Lepasaar – 100 eurot (2 päeva); 

  Astrid Lundava – 50 eurot (1 päev); 

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva). 

   

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 22.-23.08.2015 toimunud välimikukohtunike tõu hindamiseksamite 

(pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot ( 2 päeva); 

  Anne Klaas – 100 eurot (2 päeva); 

  Kalvo Kriisk – 50 eurot (1 päev); 

  Marko Lepasaar – 100 eurot (2 päeva); 

  Astrid Lundava – 50 eurot (1 päev); 

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva). 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest (välimikukohtunike andmebaas; muudetud 

standardid; arhiveerimiskord) . 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A. EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide alusel (esildis, lisa 3,  koos lisatud 

protokollide (kolmteist protokolli) ja kirjelduslehtedega ( kaheksakümmendkaks  

kirjelduslehte)). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 



eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – ameerika staffordshire`i terjer (286), kääbusbullterjer (359); 

Dina Korna – beauceron (44), samojeedi koer (212), gordoni setter (6), inglise setter (2), 

papillon ja phalene (77); 

Kalvo Kriisk – ameerika akita (344), basset hound (163), eesti hagijas (000); 

Siret Lepasaar – saksa jahiterjer (103), vene hurt (193); 

Astrid Lundava – saksa lühikarvaline linnukoer (119). 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Astrid Lundava (24.08.2015 lisa 4); 

Siret Lepasaar (31.08.2015 lisa 5) , 

Anne Klaas (09.09.2015 lisa 6). 

 

Kõik kohtunikud on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimkukohtuniku statuut“ 

punktis 6.8.1. loetletud nõuded . 

 

Ettepanek: Kinnitada  Astrid Lundava FCI kuuenda rühma rühmakohtunikuks.  

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Ettepanek: Kinnitada Siret Lepasaar FCI kolmanda rühma rühmakohtunikuks. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Ettepanek: Kinnitada  Anne Klaas FCI kümnenda rühma rühmakohtunikuks.  

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 



C. EKL VKK eestseisusele on laekunud ühistaotlus rühmavõistluste hindamise  kohta 

alljärgnevalt: 

Marko ja Siret Lepasaar (07.09.2015 lisa 7). 

Ettepanek: Lubada Marko Lepasaarel ja Siret Lepasaarel hinnata ajavahemikus 20.-

27.09.2015 toimuvatel näitustel Austraalias taotluse loetletud rühmavõistlusi, mis on eelnevalt 

Austraalia Kennelliidu poolt nimetatud kohtunike hindamispädevuseks kinnitatud. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – ameerika staffordshire`i terjer (286), kääbusbullterjer (359); 

Dina Korna – beauceron (44), samojeedi koer (212), gordoni setter (6), inglise setter (2), 

papillon ja phalene (77); 

Kalvo Kriisk – ameerika akita (344), basset hound (163), eesti hagijas (000); 

Siret Lepasaar – saksa jahiterjer (103), vene hurt (193); 

Astrid Lundava – saksa lühikarvaline linnukoer (119). 

4.2. Kinnitada  Astrid Lundava FCI kuuenda rühma rühmakohtunikuks. 

4.3. Kinnitada Siret Lepasaar FCI kolmanda rühma rühmakohtunikuks. 

4.4. Kinnitada  Anne Klaas FCI kümnenda rühma rühmakohtunikuks. 

4.5. Lubada Marko Lepasaarel ja Siret Lepasaarel hinnata ajavahemikus 20.-27.09.2015 

toimuvatel näitustel Austraalias taotluse loetletud rühmavõistlusi, mis on eelnevalt Austraalia 

Kennelliidu poolt nimetatud kohtunike hindamispädevuseks kinnitatud. 

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud arve (20.08.2015 lisa 8)  Eesti Leonbergerite Klubi 

MTÜlt 19.07.2015 toimunud koolituse kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida Eesti Leonbergerite Klubile koolituse kulutused esitatud arve 

alusel. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud taotlus Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte 

TÜlt (24.08.2015 lisa 9) erikoolituse tunnustamise, vastutava kohtuniku määramise ja 

koolituse kulude kompenseerimise kohta. 



Ettepanek: Tunnustatda Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ poolt 24.10.2015 

korraldatavat kuue haruldase hurdatõu koolitust erikoolitusena, määrata koolituse vastutavaks 

kohtunikuks Kristin Kerem ning kompenseerida koolituse kulud taotluses toodud suuruses 

vastava arve esitamisel. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

C. EKL VKK eestseisusele on laekunud taotlus eesti Takside Tõuühingult (24.08.2015 lisa 

10) taksi tõualase koolituse tunnustamise, vastutava kohtuniku määramise ja kooltuse kulude 

kompenseerimise kohta. 

Ettepanek: Tunnustatda Eesti Takside TÜ  poolt 25.10.2015 korraldatavat koolitust 

tõukoolitusena, määrata koolituse vastutavaks kohtunikuks Kristin Kerem ning 

kompenseerida konkreetse koolituspäeva kulud vastavalt EKL VKK eelnevale otsusele 

koolituste kulude kompenseerimise kohta. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Kompenseerida Eesti Leonbergerite Klubile koolituse kulutused esitatud arve alusel. 

5.2. Tunnustatda Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte TÜ poolt 24.10.2015 korraldatavat 

kuue haruldase hurdatõu koolitust erikoolitusena, määrata koolituse vastutavaks kohtunikuks 

Kristin Kerem ning kompenseerida koolituse kulud taotluses toodud suuruses vastava arve 

esitamisel. 

5.3. Tunnustatda Eesti Takside TÜ  poolt 25.10.2015 korraldatavat koolitust tõukoolitusena, 

määrata koolituse vastutavaks kohtunikuks Kristin Kerem ning kompenseerida konkreetse 

koolituspäeva kulud vastavalt EKL VKK eelnevale otsusele koolituste kulude 

kompenseerimise kohta. 

 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 05.10.2015 algusega 

16.30 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 05.10.2015 algusega 16.30 

Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 




