
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.9/2016 

Toimumise aeg: 14.juuli 2016 (algus 17.45; lõpp 20.30) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena:  

Monika Järvela (jurist, Leelo Ratas´e esindaja) (osales koosolekul päevakorra punkti 1. 

alapunkt A.2 ajal),  

Kristin Kerem (EKL revisjonikomisjon) (osales koosolekul päevakorra punkti 1 alapunktide 

A.1 kuni D ja punktide 4-6 ajal) ,  

Astrid Lundava (osales koosolekul päevakorra punkti 1. alapunktide D ja E ajal),  

Helle Kärdi-Paabo (osales koosoleku päevakorra punkti 1. alapunktide A.5;  B-D ja punktide 

4-6 ajal),  

Maret Kärdi (EKL Volinike koosolek) (osales koosolekul päevakorra punkti 1 alapunktide 

A.1 kuni D ja punktide 4-6 ajal),  

Leelo Ratas (osales koosolekul päevakorra punkti 1. alapunkt A.3 ajal),  

Raili Suits (osales  koosolekul päevakorra punkti 1. alapunkti A.1 ajal) ,  

Urve Tipp (osales koosolekul päevakorra punkti 1. alapunkt A.4 ajal),  

Helen Tonkson-Koit (osales koosolekul päevakorra punkti 1 alapunktide A.1 kuni D ja 

punktide 4-6 ajal),  

Kristina Varik-Kilm (osales koosolekul päevakorra punkti 1. alapunkt A.2 ajal). 

 

Kuna koosolekule oli saabunud palju külalisi ja koosoleku läbiviimiseks planeeritud ruum ei 

võimaldanud rahulikku keskkonda ning sobilikke tingimusi, siis viidi koosolek üle teise ruumi 

(EKL näituste sekretäri kabinetti) ning sõnasoovinud külalised kuulati ära ükshaaval 

päevakorra punktis 1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded vastavalt 

külaliste soovitud järjekorras – Raili Suits, Kristina Varik-Kilm, Leelo Ratas, Urve Tipp ja 

Helle Kärdi-Paabo.  

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 14.07.2016 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

Inga Siil teeb ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Siret Lepasaar ja juhatajaks Inga 

Siil. 



Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

Valida koosoleku protokollijaks Siret Lepasaar ja juhatajaks Inga Siil. 

 

A. EKL VKK 14.07.2016 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

EKL VKK eestseisuse esimees avas koosoleku ja seoses ootamatult suure külaliste arvuga, 

tegi ettepaneku alustada külaliste sõnavõttudest. Külalised said sõna vastavalt nende endi 

poolt kokkulepitud järjekorrale. 

A. Külaliste sõnavõtud 

  A.1. Raili Suits´u sõnavõtt 

Eelnevalt on EKL VKK eestseisusele on laekunud e-kiri Raili Suits´ult (16.06.2016 lisa 1), 

kus avaldaja palub tagastada välimikukohtunike põhikoolitusel osalemiseks esitatud 



dokumendid EKLi. Samuti palub ta esitada kirjalik kinnitus selle kohta, millised dokumendid 

puudusid tal eelmisele koolitusele esitatud dokumentide seast. 

Tagastatavad dokumendid koos üleandmis-vastuvõtmisaktiga anti edastamiseks avaldajale 

EKL büroo sekretäri Elo Lindi kätte 16.06.2016 ja vastav informatsioon dokumentide 

kättesaamise kohta edastati avaldajale e-kirja teel. 

Kirjalikku kinnitust ei saadetud kuna samas küsimuses on toimunud e-kirja vahetus 02.-

03.02.2015, mille käigus EKL VKK eestseisuse esimees on palunud avaldajal pöörduda EKL 

Volinike Koosoleku liikmete avalduste lahendamise komisjoni liikmete poole, kuna vastav 

otsus tuli komisjonilt. 

Kõigepealt anti sõna külalisele. Raili Suits selgitas oma tuleku põhjusi ja luges ette 

paberkandjal koostatud vaide teksti. 

Toimus arutelu. 

Raili Suits palub dokumendid uuesti läbi vaadata ning annab paberkandjal vaide koos lisadega 

EKL VKK eestseisuse sekretärile (14.07.2016 lisa 2). 

EKL VKK eestseisuse esimees Inga Siil lubab vaidele vastata ühe kuu jooksul.  

 A.2. Kristina Varik-Kilm`i sõnavõtt 

Eelnevalt on laekunud EKL VKK eestseisusele e-kiri (16.06.2016 lisa 3), järelpärimine 

(06.07.2016 lisa 4) ja pöördumine seoses EKL VKK teatega 14.06.2016 (12.07.2016 lisa 5). 

Külaline selgitab oma tuleku põhjust ning küsib miks pole tema e-kirjale vastatud. 

Inga Siil vastab, et tema esimesele e-kirjale on vastatud ning palutud täpsustada oma soovi, 

kuna e-kiri oli piisavalt segaselt koostatud ning sealt ei olnud võimalik välja lugeda esitaja 

soovi. Vastatud ei ole veel järelpärimisele ning pöördumisega pole jõutud veel tegeleda, kuna 

need laekusid vastavalt kuus ja kaks päeva enne koosolekut. 

Kristin Varik-Kilmi sõnavõtt võetakse teadmiseks ning Inga Siil lubab vastata järelpärimisele 

ühe kuu jooksul. 

  A.3. Leelo Ratas´e sõnavõtt 

Eelnevalt on laekunud EKL VKK eestseisusele Leelo Ratas´elt e-kiri „seoses EKL 

Välimikukohtunike koolitusega“ (21.06.2016 lisa 6).  

Avaldaja on palunud väljastada EKL VKK eestseisuse koosoleku protokoll (toimunud 

06.06.2016) ja otsus millega tema peatatud osalemine koolitusel tühistati. 

Leelo Ratas´ele on saadetud e-kirja teel (24.06.2016 kell 10:25 lisa 7) EKL VKK eestseisuse 

koosoleku protokoll nr.7/2016. Otsust peatatud osalemise tühistamise kohta ei saanud saata, 

sest sellist otsust pole EKL VKK eestseisus teinud. 

Maret Kärdi esitab küsimuse: Kas protokollitakse kõik läbirääkimised, küsimused ja vastused 

ning kas koosolek lindistatakse? 

Siret Lepasaar vastab, et koosolekut ei lindistata kuna puudub vastav tehniline lahendus ning 

protokollitakse vastuvõetud otsused ja seisukohad ning lisaks küsimused ja vastused, mida on 

esitaja palunud protokollida. 



Leelo Ratas´e esindaja, Moonika Järvela,  esitab omapoolse arusaama toimunu kohta, seoses 

välimikukohtunike põhikoolitusega, olles eelnevalt tutvunud EKL VKK protokollidega. 

Moonika Järvela palub teavet dokumendi kohta kus on kirjas, et Leelo on kursuselt välja 

heidetud. 

Sellist dokumenti ja otsust pole olemas. Eelmise, 2014 aastal välja kuulutatud põhikoolituse, 

peatamise ja sellega mitte jätkamise soovituse andis EKL volinike koosolek (protokoll 

13.01.2015) ning EKL VKK erakorraline üldkoosolek (protokoll 1/2015, 18.02.2015) otsustas 

mitte jätkata kursust „Välimikukohtunike põhikoolitus“.  

Moonika Järvela: Palume kaaluda Leelo Ratas´e ennistamist välimikukohtunike 

põhikoolitusele.. 

Moonika Järvela: Palume otsust, miks on Leelo kursuelt välja arvatud koos vastava 

dokumendiga. 

Leelo Ratas´s esitab kirjaliku vaide (14.07.2016 lisa 8) lisaks eelnevalt saadetud e-kirjale. 

Inga Siil lubab vastata kirjalikult ühe kuu jooksul. 

  A.4. Urve Tipp´u sõnavõtt 

EKL VKK eestseisusele on laekunud e-kirja teel avaldus Urve Tipp´ult (08.07.2016 lisa 9). 

 

Kuna eestseisusel pole olnud piisavalt aega avaldusega tutvumiseks käsitletakse avaldust 

järgmisel korralisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

Urve Tipp tänab võimaluse eest selgitada avalduse kirjutamise põhjusi. 

Toimus arutelu. 

Avaldust käsitletakse EKL VKK eestseisuse järgmisel korralisel koosolekul. 

 

  A.5. Helle Kärdi-Paabo sõnavõtt 

Helle Kärdi-Paabo ei soovi sõna võtta. 

B. Õppenäituse statuut 

Toimus arutelu ning tehti parandused ja Maret Kärdi ettepanekul nimetati õppenäitus ümber 

koolitusnäituseks. Dokumendi tööversioon edastati EKL juhatusele (lisa 10). 

C. Avaldus  (14.07.2016 lisa 11) 

Inga Siil avas EKL bürosse laekunud ümbriku ja  luges ette selles olnud avalduse Katrin Lahi-

Temnikov´i kohta. Avaldus on koostatud 10.07.2016  inglise ja eesti keeles ning sellele on 

alla kirjutanud kaksteist välimikukohtunikku. 

Toimus arutelu. Inga Siil, Maret Kärdi ja Helen-Tonkson-Koit tegid ettepanekuid avalduse 

edasise menetlemise kohta. 



Ettepanek: Kutsuda välimikukohtunik Katrin Lahi-Temnikov järgmisele korralisele EKL 

VKK eestseisuse koosolekule. Saata välimikukohtunik Katrin Lahi-Temnikovi´le avaldus 

tutvumiseks. Küsida avalduses kirjeldatu kohta informatsiooni näituse toimkonnalt ja 

ringikorraldajatelt ning teistelt asjasse puutuvatelt inimestelt. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

D. Pöördumine (19.05.2016)  jätkuv käsitlemine (EKL VKK eestseisuse koosoleku protokoll 

nr.7/2016 punkt 1.B)  

 

Pöördumine saadeti Mart Mae´le tutvumiseks ning paluti temapoolset selgitust pöördumises 

kirjeldatule. 

Mart Mae´lt on saabunud kirjalik vastus (29.06.2016 lisa 12). Siret Lepasaar luges vastuse 

ette. Toimus arutelu, mille käigus leiti, et tuleb tänada Mari Joamets´a tähelepanu osutamise 

eest asjaoludele / tegevustele, mis võivad anda erinevaid signaale pealtnägijatele. Tuleb saata 

ka vastus Mart Mae´le ning paluda tulevikus hindamise käigus kontrollida rohkem kehakeelt 

E. Sobivustest 23.07.2016 

Toimus arutelu sobivustesti korraldamisega seotud teemade üle (materjalid, 10 koera, vestlus-

intevjuu küsimused, osalejate toitlustamine jms) 

 

 

Otsustati:  

1.1. Kutsuda välimikukohtunik Katrin Lahi-Temnikov järgmisele korralisele EKL VKK 

eestseisuse koosolekule. Saata välimikukohtunik Katrin Lahi-Temnikovi´le laekunud avaldus 

tutvumiseks. Küsida avalduses kirjeldatu kohta informatsiooni näituse toimkonnalt ja 

ringikorraldajatelt ning teistelt asjasse puutuvatelt isikutelt. 

 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Kuna külaliste sõnavõtud võtsid kaua aega, siis leiti, et EKL VKK eestseisuse eksamite 

koordinaatori sõnavõtt kuulatakse ära EKL VKK eestseisuse järgmisel koosolekul. 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Kuna külaliste sõnavõtud võtsid kaua aega, siis leiti, et EKL VKK eestseisuse sekretäri 

sõnavõtt kuulatakse ära EKL VKK eestseisuse järgmisel koosolekul. 



 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Siret Lepasaar (05.07.2016 lisa 13 ); 

Aire-Piret Pärn (13.07.2016 lisa 14). 

Mõlemad välimikukohtunikud on täitnud rühmakohtunikuks kinnitamise nõuded 

(normatiivdokument „ EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKU STATUUT“ 

punkt 8.8.1.). 

 

Ettepanek: Kinnitada  Siret Lepasaar FCI seitsmenda rühma rühmakohtunikuks.    

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Ettepanek: Kinnitada  Aire-Piret Pärn FCI teise rühma rühmakohtunikuks.   

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada  Siret Lepasaar FCI seitsmenda rühma rühmakohtunikuks.    

4.2. Kinnitada  Aire-Piret Pärn FCI teise rühma rühmakohtunikuks.   

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 

Eestseisusele on laekunud avaldused erikoolitustel osalemiseks Soome Vabariigis 

alljärgnevalt: 

Kristin Kerem (13.06.2016 lisa 15). 

 

Ettepanek: Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Kristin Kerem – 17.09.2016 (Lapua). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 



Otsustati:  

5.1. Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Kristin Kerem – 17.09.2016 (Lapua). 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Helle Kärdi-Paabo teavitas, et EKL VKK eestseisusele on laekumas avaldus Pärnu 

Piirkondlikult Koerakasvatajate Seltsilt. Avaldus on seotud nende poolt korraldatud näitusel 

toimunuga. Avalduse esitamine on viibinud tehnilistel põhjustel, kuid see edastatakse 

esimesel võimalusel EKL VKKle. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


