
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 
PROTOKOLL  nr.7/2017 

Toimumise aeg: 10.juulil 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 10.07.2017 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. Kohtunikuks pürgijate korduseksam 
6. Vera Smirnova tegevuse kohta Soome Kennelliidult laekunud avalduse käsitlemine 
7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 
 
 
A. EKL VKK 10.07.2017 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. Kohtunikuks pürgijate korduseksam 
6. Vera Smirnova tegevuse kohta Soome Kennelliidult laekunud avalduse käsitlemine 
7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 
materjalide) esitamine. 
 

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

Otsustati: Kinnitada VKK 10.07.2017 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. Kohtunikuks pürgijate korduseksam 
6. Vera Smirnova tegevuse kohta Soome Kennelliidult laekunud avalduse käsitlemine 



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

 
XXX 
 
2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

 
Juta Haranen andis teada, et vahepealsel perioodil uusi eksameid sooritatud ei ole. Kuid on 
laekunud avaldused rühmakohtuniku õiguste kinnitamiseks ning ühe kohtuniku FCI 
kohtunikuks kinnitamiseks.  
 
 
3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

 

Iren Naarits andis teada, et on olnud telefoniühenduses Vera Smirnovaga, kes on andnud 
teada, et ta tänasel koosolekul viibida ei saa. 
 
 
4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 
Ettepanek: 
 
a. Kinnitada alljärgnevale kohtunikule rühma hindamise pädevused: 
 
Inga Siil - FCI 4 rühm 
Dina Korna - FCI 2 rühm 
 
b. Kinnitada Alvar Ristikivi FCI kohtunikuks. 
 
c. Kinnitada järgmiste tõugude hindamise pädevused: 
 
Helen Tonkson-Koit - vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89 kõik 
karvatüübid), kanaari podenco (329), portugali podengo (94 kõik suurused ja karvatüübid), 
mehhiko karvutu koer (234 kõik suurused), peruu karvutu koer (310 kõik suurused), tai 
ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273) hall norra põrdakoer (242), ida-siberi 
laika (305), jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), läänesiberi laika (306), must norra 
põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), vene-
euroopa laika (304) 
 
 
Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 
 
Otsustati: 
 
a. Kinnitada alljärgnevale kohtunikule rühma hindamise pädevused: 



 
Inga Siil - FCI 4 rühm 
Dina Korna - FCI 2 rühm 
 
b. Kinnitada Alvar Ristikivi FCI kohtunikuks. 
 
c. Kinnitada järgmiste tõugude hindamise pädevused: 
 
Helen Tonkson-Koit - vaaraokoer (248), etna cirneco (199), ibiza podengco (89 kõik 
karvatüübid), kanaari podenco (329), portugali podengo (94 kõik suurused ja karvatüübid), 
mehhiko karvutu koer (234 kõik suurused), peruu karvutu koer (310 kõik suurused), tai 
ridgeback (338), taiwani koer (348), kaana koer (273) hall norra põrdakoer (242), ida-siberi 
laika (305), jämtlandi koer (42), karjala karukoer (48), läänesiberi laika (306), must norra 
põdrakoer (268), norra lunnikoer (265), norrbotteni spits (276), soome püstkõrv (49), vene-
euroopa laika (304) 
 
 
5. Kohtunikuks pürgijate korduseksam 

 
Kohtunikuks pürgijatest kaks sooritas edukalt korduseksami ning Kerli Liivandile ja Kristiine 
Uspenskile antakse üle vastavad tunnistused 12.07.2017 mille järgselt neil on õigus alustada 
oma esimeste tõugude stazeerimist.  
 
6. Vera Smirnova tegevuse kohta Soome Kennelliidult laekunud avalduse käsitlemine 

 
Kuna Vera Smirnova koosolekul osaleda ei saa, kutsuda ta teistkordselt EKL VKK 
eestseisuse koosolekule 16.08.2017  
 
Hääletamine:  poolt – 3 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 
 
7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Järgmine VKK eestseisuse koosolek toimub 30.07.2017.a. kell 17:00 

 


