
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.7/2015 

Toimumise aeg: 05.oktoober 2015 (algus 16.50; lõpp 18.10) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 05.10.2015 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 05.10.2015 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 – 2 

    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 VKK normatiivdokument "EESTI KENNELLIIT VÄLIMIKUKOHTUNIKE 

KOOLITUSJUHEND" 

EKL VKK eestseisus kohtus 15.09.2015 EKL volinike koosoleku põhikirja ja normatiivaktide 

töörühmaga. Kohtumisel arutati ja tehti parandusi ning anti suunised täiendavate paranduste 

tegemiseks nimetatud normatiivdokumendi sisus. Leiti, et pärast viimaste paranduste 

sisseviimist EKL VKK eestseisuse poolt, oleks mõistlik kokku kutsuda aktiivsed 

välimikukohtunikud ning koos veelkord kogu dokument üle vaadata ning siis saata EKL VKK 

üldkoosolekule kinnitamiseks. 

Toimus arutelu. 

Parandustega normatiivdokument on lisatud käesolevale protokollile (lisa 1). 

 

Ettepanek: Kuulutada välja normatiivdokumendi "EESTI KENNELLIIT 

VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOOLITUSJUHEND" avalik arutelu 3.november 2015  algusega 

kell 18.00 Tallinnas.  

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B. EKL VKK 2016 aasta eelarve 

EKL VKK eestseisusele on laekunud e-kiri (01.10.2015 lisa 2)  EKL büroo sekretärilt palvega 

esitada hiljemalt 09.10.2015 allüksuse 2016 aasta eelarveplaanid. 

Inga Siil esitab EKL VKK 2016 aasta eelarveplaanid. 

 

C. Juunior händlerite kohtunikud 

EKL VKK eestseisusele on laekunud e-kiri "Küsimus seoses EKL Noortekogu loomise ja 

juunior händlerite kohtunikega" Helle Kärdi-Paabo`lt (02.10.2015 lisa 3). 

Toimus arutelu.  

EKL VKK eestseisus leiab käesoleval hetkel, et kui EKL Noortekogu plaanib tegeleda juunior 

händlerite kohtunike koolitamisega, siis võiks kogu ka pidada arvet kohtunike üle. Kindlasti 

käsitletakse nimetatud teemat EKL VKK üldkoosolekul (16.12.2015). EKL VKK eestseisus 

leiab, et antud teemas teeksime heameelega koostööd EKL Noortekoguga. 

D. Kahe telefonihääletuse tulemuse kinnitamine 

EKL VKK eestseisusele laekus kaks avaldust erandkorras ühekordse loa saamiseks 

lõppvõistluste hindamiseks alljärgnevalt: 

Reet Lint (09.09.2015 lisa 4), 

Helen Tonkson-Koit (23.09.2015 lisa 5). 

 



Ettepanek: Anda luba Reet Lindil hinnata 03.10.2015 Soomes (Tuulos) toimuval 

rühmanäitusel lõppvõistlustel FCI kümnenda rühma rühmavõistlust. 

Telefonihääletuse tulemus: poolt 2, ei hääletanud 1. 

 

Ettepanek: Anda luba Helen Tonkson-Koidul hinnata 03.10.2015 Lätis (Riia) toimuval FCI 

teise ja kolmanda rühma  rühmanäitusel lõppvõistlustel FCI kolmanda rühma rühmavõistlust. 

 

Telefonihääletuse tulemus: poolt 2, ei hääletanud 1. 

 

Ettepanek: Kinnitada kahe telefonihääletuse tulemused. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Kuulutada välja normatiivdokumendi "EESTI KENNELLIIT VÄLIMIKUKOHTUNIKE 

KOOLITUSJUHEND" avalik arutelu 3.november 2015  algusega kell 18.00 Tallinnas. 

1.2. Kinnitada kahe telefonihääletuse tulemused. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen ei osalenud koosolekul haigestumise tõttu, kuid andis teada, et järgmised 

hindamispädevuse eksamid toimuvad 07.-08.11.2015 Tartus. 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest. Pikem arutelu välimikukohtunike andmebaasi 

teemal. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Astrid Lundava (24.08.2015 lisa 6); 

Kristin Kerem (21.07.2015 lisa 7). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Astrid Lundava - ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer 

(179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer 

(222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), münsteri suur linnukoer 

(118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), 



pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), 

prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse 

spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa ohtekarvaline 

linnukoer (232), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , saksa karmikarvaline linnukoer (98), 

slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari 

karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer 

(281), weimari linnukoer (99); 

Kristin Kerem – aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi akarjakoer (46), 

argentiina dogi (292), brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 

entelbuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid, 

poola hurt (333), ungari hurt (240). 

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Kalvo Kriisk (04.10.2015 lisa 8). 

Kohtunik on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimkukohtuniku statuut“ punktis 6.8.1. 

loetletud nõuded . 

 

Ettepanek: Kinnitada  Kalvo Kriisk FCI kuuenda  rühma rühmakohtunikuks.  

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ punktile 15: 

Astrid Lundava - ariége'i linnukoer (177), auvergne'i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer 

(179), bretooni spanjel (95), burgose linnukoer (90), drenthe'i linnukoer (224), friisi linnukoer 

(222), itaalia karmikarvaline linnukoer (165), itaalia linnukoer (202), münsteri suur linnukoer 

(118), münsteri väike linnukoer (102), pikardie sinine spanjel (106), pikardie spanjel (108), 

pont-audemeri spanjel (114), portugali linnukoer (187), prantsuse gascogne'i linnukoer (133), 

prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse pürenee linnukoer (134), prantsuse 

spanjel (175), puudelpointer (216) , saint-germaini linnukoer (115), saksa ohtekarvaline 

linnukoer (232), saksa pikakarvaline linnukoer (117) , saksa karmikarvaline linnukoer (98), 

slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tšehhi karmikarvaline linnukoer (245), ungari 

karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57) , vana-taani linnukoer 

(281), weimari linnukoer (99); 

Kristin Kerem – aidi (247), anatoolia karjakoer (331), appenzelli alpi akarjakoer (46), 



argentiina dogi (292), brasiilia fila (225), broholmer (315), castro laboreiro koer (170), 

entelbuchi alpi karjakoer (47), estrela mäestikukoer (173) mõlemad karvatüübid, 

poola hurt (333), ungari hurt (240). 

4.2. Kinnitada  Kalvo Kriisk FCI kuuenda  rühma rühmakohtunikuks. 

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud taotlus Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubilt 

(23.09.2015 lisa 9) erikoolituse tunnustamise, vastutava kohtuniku määramise ja koolituse 

kulude kompenseerimise kohta. 

Ettepanek: Tunnustatda Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi poolt 27.-28.10.2015 

korraldatavat FCI teise rühma haruldaste molosside (viisteist tõugu) koolitust erikoolitusena, 

määrata koolituse vastutavaks kohtunikuks Aire-Piret Pärn ning kompenseerida koolituse 

kulud taotluses toodud suuruses vastava arve esitamisel. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Tunnustatda Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi poolt 27.-28.10.2015 korraldatavat FCI 

teise rühma haruldaste molosside (viisteist tõugu) koolitust erikoolitusena, määrata koolituse 

vastutavaks kohtunikuks Aire-Piret Pärn ning kompenseerida koolituse kulud taotluses toodud 

suuruses vastava arve esitamisel. 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 10.11.2015 algusega 

16.30 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 10.11.2015 algusega 16.30 

Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 


