
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.9/2015 

Toimumise aeg: 13.detsember 2015 (algus 10.00; lõpp 10.45) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 13.12.2015 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

A. EKL VKK 13.12.2015 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.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 esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

 

A. EKL sekretäri e-kiri „EKL juhatuse 05.11.2015 otsus seoses 31.01.2015 Tallinnas toimunud 

rottweilerite erinäitusel aset leidnud EKL näituste eeskirja rikkumisega“  (jätkuv käsitlemine) 

Toimus arutelu. 

 

Ettepanek: Kutsuda Alvar Ristikivi järgmisele EKL VKK eestseisuse koosolekule. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud kaebus Kersti Paju`lt (07.12.2015 lisa 1). 

Toimus arutelu.  

Ettepanek: Võtta ühendust kaebuses nimetatud isikutega asja täpsustamiseks ning jätkata 

kaebuse arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

1.1. Kutsuda Alvar Ristikivi järgmisele EKL VKK eestseisuse koosolekule. 

1.2. Võtta ühendust kaebuses nimetatud isikutega asja täpsustamiseks ning jätkata kaebuse 

arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. Juta Haranen esitas ettepaneku (03.12.2015 lisa 2) 01.-02.12.2015 toimunud 

pädevuseksamite  korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 01.-02.12.2015 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva);  

  Astrid Lundava – 50 eurot (1 päev);  

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev); 

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 01.-02.12.2015 toimunud välimikukohtunike tõu hindamiseksamite 

(pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva);  

  Astrid Lundava – 50 eurot (1 päev);  



  Inga Siil – 50 eurot (1 päev); 

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva). 

 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A. Hindamispädevuste kinnitamine EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide 

alusel (esildis, lisa 3,  koos lisatud protokollide (kaheksa protokolli) ja kirjelduslehtedega 

(viiskümmend üks  kirjelduslehte)). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Ettepanek:  

Kristin Kerem – kääbuspinšer (185), nefwfoundlandi koer (50); 

Dina Korna – austraalia karjakoer (287); 

Astrid Lundava – puudel (172) kõik suurused ja värvused; shih tzu (208); 

Aire-Piret Pärn – austraalia karjakoer (287), bostoni terjer (140); 

Helen Tonkson-Koit – airedale`i terjer (7), welsh`i terjer (78). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Jelena Kruus (08.12.2015 lisa 4); 

Linda Jürgens (12.12.2015 lisa 5); 

Helina Simberg (12.12.2015 lisa 6). 

 

Jelena Kruus ja Linda Jürgens on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimkukohtuniku 

statuut“ punktis 6.8.1. loetletud nõuded . 

Helina Simbergil on puudu (EKL ja FCI kodulehel avaldatud andmete järgi) ühe kohustusliku 

tõu (inglise hurt- greyhound) hindamispädevus.  

 

Ettepanek: Kinnitada  Jelena Kruus FCI kaheksanda  rühma rühmakohtunikuks ja Linda 

Jürgens FCI kümnenda rühma rühmakohtunikuks. Võtta  Helina Simbergi´ga ühendust 

täpsustamaks ülalnimetatud tõu  hindamispädevusega seonduvat  ning käsitleda avaldust 

järgmisel koosolekul. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



Otsustati:  

3.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Ettepanek:  

Kristin Kerem – kääbuspinšer (185), nefwfoundlandi koer (50); 

Dina Korna – austraalia karjakoer (287); 

Astrid Lundava – puudel (172) kõik suurused ja värvused; shih tzu (208); 

Aire-Piret Pärn – austraalia karjakoer (287), bostoni terjer (140); 

Helen Tonkson-Koit – airedale`i terjer (7), welsh`i terjer (78). 

3.2. Kinnitada  Jelena Kruus FCI kaheksanda  rühma rühmakohtunikuks ja Linda Jürgens FCI 

kümnenda rühma rühmakohtunikuks. Võtta  Helina Simbergi´ga ühendust täpsustamaks 

ülalnimetatud tõu  hindamispädevusega seonduvat  ning käsitleda avaldust järgmisel 

koosolekul. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


