
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  

ERAKORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL  nr.8/2016 

Toimumise aeg: 13.juuni 2016 

Toimumise koht: koosolek toimus e-kirja teel 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 13.06.2016 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

2.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

A. EKL VKK 13.06.2016 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 

Ettepanek : Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

2.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

A. Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

2.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. Juta Haranen esitas ettepanekud (09.06.2016 lisa 1 ja 2) 04.-05.06.2016 toimunud 

pädevuseksamite  korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 04.-05.06.2016 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Kristin Kerem – 50 eurot (1 päev) – komisjoni sekretär;  

  Maret Kärdi – 50 eurot (1 päev) + 109 eurot ja 20 senti  isikliku sõiduki  

  kompensatsioon (sõidupäeviku esitatab Maret Kärdi EKL raamatupidajale); 

  Iren Naarits – 50 eurot (1 päev); 

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev); 

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva); 

  Helen Tonkson-Koit – 50 eurot (1 päev). 



Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

B. Juta Haranen esitas ettepaneku (13.06.2016 lisa 3) 11.-12.06.2016 toimunud 

pädevuseksamite  korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 11.-12.06.2016 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Kompenseerida 04.-05.06.2016 toimunud välimikukohtunike tõu hindamiseksamite 

(pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Kristin Kerem – 50 eurot (1 päev) – komisjoni sekretär;  

  Maret Kärdi – 50 eurot (1 päev) + 109 eurot ja 20 senti  isikliku sõiduki  

 kompensatsioon (sõidupäeviku esitatab Maret Kärdi EKL raamatupidajale); 

  Iren Naarits – 50 eurot (1 päev); 

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev); 

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva); 

  Helen Tonkson-Koit – 50 eurot (1 päev). 

1.2. Kompenseerida 11.-12.06.2016 toimunud välimikukohtunike tõu hindamiseksamite 

(pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva). 

  

2.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A.Hindamispädevuste kinnitamine EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide 

alusel (esildis 09.06.2016 lisa 4 ja esildis 13.06.2016 lisa 5  koos lisatud protokollide (17 

protokolli) harjutushindamislehtede ja kirjelduslehtedega. 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel:  

 Dina Korna – bernhardiin (61) mõlemad karvatüübid, iiri pehemekarvaline nisuterjer (40), 

west highlandi terjer (85), saksa lühikarvaline linnukoer (119), welshi springerspanjel (126); 

Hedi Kumm – berni alpi karjakoer (45); 

Marko Lepasaar – west highlandi terjer (85), puudel (172) kõik värvused ja suurused, whippet 



(162); 

Siret Lepasaar – saksa lambakoer (166) mõlemad karvatüübid, inglise setter (2); 

Reet Lint – leonberger (145);  

Astrid Lundava – saluki (269); 

Aire-Piret Pärn – collie lühikarvaline (296); 

Helen Tonkson-Koit – dobermann (143), kääbusšnautser (183) kõik värvused, saksa bokser 

(144), bostoni terjer (140). 

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Otsustati:  

2.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel:  

 Dina Korna – bernhardiin (61) mõlemad karvatüübid, iiri pehemekarvaline nisuterjer (40), 

west highlandi terjer (85), saksa lühikarvaline linnukoer (119), welshi springerspanjel (126); 

Hedi Kumm – berni alpi karjakoer (45); 

Marko Lepasaar – west highlandi terjer (85), puudel (172) kõik värvused ja suurused, whippet 

(162); 

Siret Lepasaar – saksa lambakoer (166) mõlemad karvatüübid, inglise setter (2); 

Reet Lint – leonberger (145);  

Astrid Lundava – saluki (269); 

Aire-Piret Pärn – collie lühikarvaline (296); 

Helen Tonkson-Koit – dobermann (143), kääbusšnautser (183) kõik värvused, saksa bokser 

(144), bostoni terjer (140). 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


