
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.3/2013 

Toimumise aeg: 11.veebruar 2013 (algus 18.00; lõpp 19.15) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 11.02.2013 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

7. Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavaldus (jätkuv käsitlus) 

8. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 11.02.2013 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 
EKL liikmesorganisatsioonidelt ei ole laekunud avaldusi tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks. 

Ettepanek : Kinnitada EKL VKK eestseisuse 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. Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavaldus (jätkuv käsitlus) 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

Kinnitada EKL VKK eestseisuse 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. Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavaldus (jätkuv käsitlus) 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Toimus arutelu aprillis 2013 plaanitava kohtunikele mõeldud koolitusnädalavahetuse üle.  

Inga Siil, kui selle koolituse koordinaator, andis ülevaate millises järgus on koolituse 

planeerimine ning samuti võimalikest kulutuste ulatusest seoses koolitusega. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Jelena Kruus andis ülevaate toimunud eksamitest ning pakkus välja, et järgmised eksamid 

võiksid toimuda 02. ja 03.03 2013 (Tallinn) ja 13. ja 14. 04 2013 (Tallinn). Jelena Kruus 

esitas kaks esildist ( 08.02.2013  lisa 1 ; 11.02.2013  lisa 3 ) eksamihindamisi vastuvõtnud 

kohtunike päevarahade hüvitamiseks. 

 

Ettepanek: Hüvitada 27.01.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt:  Anne Sume – 1 päev  (35 eurot ); 

   Jelena Kruus – 1 päev ( 35 eurot ). 

 

Ettepanek: Hüvitada 09.02.2013 ja 10.02.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike 

päevarahad alljärgnevalt: 

                     Anne Sume – 2 päeva ( 70 eurot ); 

    Juta Haranen – 2 päeva ( 70 eurot ); 

   Linda Jürgens – 1 päev ( 35 eurot ); 

   Inga Siil – 1 päev ( 35 eurot ). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Hüvitada 27.01.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad alljärgnevalt: 

  Anne Sume – 1 päev  (35 eurot ); 

   Jelena Kruus – 1 päev ( 35 eurot ). 

2.2.  Hüvitada 09.02.2013 ja 10.02.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt: 

                     Anne Sume – 2 päeva ( 70 eurot ); 

    Juta Haranen – 2 päeva ( 70 eurot ); 



   Linda Jürgens – 1 päev ( 35 eurot ); 

   Inga Siil – 1 päev ( 35 eurot .) 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest.  

Peatselt saab EKL büroo poolt loodud EKL VKK eestseisuse ühine meiliaadress 

vkk@kennelliit.ee  

Pr. Lea Aljasega on tuvastatud, kes kohtunikest ei ole veel täitnud nõusolekulehte 

isikuandmete töötlemiseks / avaldamiseks. EKL VKK eestseisuse sekretär võtab nende 

kohtunikega ühendust ning palub nõusolekuleht täita. 

EKL VKK dokumentatsiooni arhiveerimine on peaaegu lõpusirgele jõudnud. Lahendamist 

vajavad veel mõned tehnilised probleemid. Arhiivimapid dokumentidega antakse EKL 

büroole arhiivis säilitamiseks üle  hiljemalt 01.03.2013. 

 

4. Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

Hindamispädevuste kinnitamine esildiste (08.02.2013  lisa 1 ja 11.02.2013  lisa 3) ning 

eksamihindamiste protokollide nr. 1, 2 ja 3 alusel ( lisad 2, 4 ja 5). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamiste protokollide alusel: 

Linda Jürgens – bullmastif (157); must terjer (327); 

Anne Klaas – shih tzu (208); 

Kalvo Kriisk – inglise kokkerspanjel (5); 

Maret Kärdi – shih tzu (208), tiibeti spanjel (231); 

Marko Lepasaar – cavalier king charles spanjel (136), kääbuspinšer (185), staffordshire`i 

bullterjer (76), šnautser (182); 

Siret Lepasaar – chihuahua (218), kuldne retriiver (111), saksa bokser (144), shih tzu (208), 

tiibeti spanjel (231); 

Alar Müürisepp – bordercollie (297), habecollie (271); 

Aire-Piret Pärn – bullmastif (157), itaalia corso (343), saksa dogi (235), suuršnautser (181); 

Maire Tõnurist –  berni alpi karjakoer (45), bullmastif (157), itaalia corso (343), saksa bokser 

(144); 

Helle Viitkar – chihuahua (218).   

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud 26. ja 27.01.2013 toimunud koolituste organisaatorite 

poolt ( MTÜ Eesti Corgi klubi „GIGI“ ja MTÜ Lamba- ja karjakoerte Eesti Tõuühing) kaks 



tunnistust (mõlemad 07.02.2013) koolitustel osalenute nimekirjadega ( lisa 6 ja 7 ). 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta järgmiselt – Vera Smirnova ( 17.10.2012  lisa 8 ja 07.02.2013  lisa 9), Dina 

Korna ( 30.01.2013  lisa 10 ); Helle Viitkar ( 30.01.2013  lisa 11 ),  Astrid Lundava 

(07.02.2013  lisa 12 ja 13  ), Alar Müürisepp (10.02.2013 lisa 14 ). 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituste alusel vastavalt dokumendi „Eesti  Kennelliit Välimikukohtunike 

koolitusjuhend“ punktile 15: 

Dina Korna – komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi (238), 

poola podhalani lambakoer (252),  puli (55), pumi (56), slovakkia tsuvatš (142);  

Astrid Lundava - komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi 

(238), poola podhalani lambakoer (252),  puli (55), slovakkia tsuvatš (142); 

Alar Müürisepp - komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi 

(238), poola podhalani lambakoer (252),  puli (55), pumi (56), pürenee mäestikukoer (137), 

slovakkia tsuvatš (142);  

Vera Smirnova – king charles spanjel (128), pürenee mäestikukoer (137); 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

27.01.2013 toimunud koolitusel ( MTÜ Eesti Corgi klubi „GIGI“ ja MTÜ Lamba- ja 

karjakoerte Eesti Tõuühing) toimus ka erikoolitus tõule – Kagu-Euroopa lambakoer / 

Ciobanesc Romanesc de Bucovina (357), mis on FCI poolt eeltunnustatud 26.03.2009. Antud 

tõug ei ole käesoleval hetkel kehtivas haruldaste tõugude nimekirjas. 

Ettepanek: Jätta tõu – Kagu-Euroopa lambakoer / Ciobanesc Romanesc de Bucovina (357) -  

hindamispädevuse kinnitamine erikoolituste alusel ootele, kuni antud tõug saab kinnitatud 

haruldaste tõugude nimekirja.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati: 

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamiste protokollide alusel: 

Linda Jürgens – bullmastif (157); must terjer (327); 

Anne Klaas – shih tzu (208); 

Kalvo Kriisk – inglise kokkerspanjel (5); 

Maret Kärdi – shih tzu (208), tiibeti spanjel (231); 

Marko Lepasaar – cavalier king charles spanjel (136), kääbuspinser (185), staffordshire`i 



bullterjer (76), šnautser (182); 

Siret Lepasaar – chihuahua (218), kuldne retriiver (111), saksa bokser (144), shih tzu (208), 

tiibeti spanjel (231); 

Alar Müürisepp – bordercollie (297), habecollie (271); 

Aire-Piret Pärn – bullmastif (157), itaalia corso (343), saksa dogi (235), suuršnautser (181); 

Maire Tõnurist –  berni alpi karjakoer (45), bullmastif (157), itaalia corso (343), saksa bokser 

(144); 

Helle Viitkar – chihuahua (218).  

4.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituste 

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

Dina Korna – komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi (238), 

poola podhalani lambakoer (252),  puli (55), pumi (56), slovakkia tsuvatš (142);  

Astrid Lundava - komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi 

(238), poola podhalani lambakoer (252),  puli (55), slovakkia tsuvatš (142); 

Alar Müürisepp - komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi 

(238), poola podhalani lambakoer (252),  puli (55), pumi (56), pürenee mäestikukoer (137), 

slovakkia tsuvatš (142);  

Vera Smirnova – king charles spanjel (128), pürenee mäestikukoer (137). 

4.3. Jätta tõu – Kagu-Euroopa lambakoer / Ciobanesc Romanesc de Bucovina (357) -  

hindamispädevuse kinnitamine erikoolituste alusel ootele, kuni antud tõug saab kinnitatud 

haruldaste tõugude nimekirja.   

 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

Eestseisusele on laekunud neli avaldust erikoolitustel osalemiseks Soomes: (30.01.2013  lisa 

15 ja 16), (31.01.2013  lisa 17 ), ( 5.02.2013  lisa 18 ).  

 

Ettepanek: Anda nõusolek  Maret Kärdile,  Anne Klaasile ja  Helle Viitkarile osalemiseks 

erikoolitusel Jyväskylas (Soome Vabariik) 16.02.2013 ning  Helin Kasuk-Tensonile 

osalemiseks erikoolitusel Klaukkalas (Soome Vabariik) 07.02.2013 (nõusolek antud meili teel 

06.02.2013) ja 19.02.2013. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Anda nõusolek  Maret Kärdile,  Anne Klaasile ja  Helle Viitkarile osalemiseks 

erikoolitusel Jyväskylas (Soome Vabariik) 16.02.2013 ning  Helin Kasuk-Tensonile 

osalemiseks erikoolitusel Klaukkalas (Soome Vabariik) 07.02.2013 (nõusolek antud meili teel 

06.02.2013) ja 19.02.2013. 

 

6. Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavaldus (jätkuv käsitlus) 

11.02.2013 seisuga on laekunud kõikidelt osapooltelt täiendavad seletuskirjad. Osadel 



eestseisuse liikmetel ei ole tänaseks olnud võimalust kõikide seletuskirjadega tutvuda.  

 

Ettepanek: Jätkata arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

6.1. Jätkata arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


