
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.5/2013 

Toimumise aeg: 26.märts 2013 (algus 17.00; lõpp 17.45) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 26.03.2013 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. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 26.03.2013 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 
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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

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 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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 



materjalide) esitamine. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 
 Arutelu seminari „Koerte hindamise kunst“ korraldamise kohta. 

 Arutelu tõukoolituse ja erikoolituse korraldamise kohta.  

Ettepanek: Korraldada tõukoolitus ( shar pei ) ja erikoolitus ( ahvpinšer, austria pinšer, 

smoushond ning taani-rootsi õuekoer ) 11.04.2013 ning määrata koolituse läbiviimise eest 

vastutavaks kohtunikuks Jelena Kruus. 

  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud Katrin Raie avaldus (25.03.2013 lisa 1) 

rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitamiseks. Katrin Raie on täitnud kõik nõuded 

rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitamiseks. 

 

Ettepanek: Kinnitada Katrin Raie rahvusvaheliseks kohtunikuks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Jätkata Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavalduse (17.12.2012 ) arutelu järgmisel 

EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati: 

1.1. Korraldada tõukoolitus ( shar pei ) ja erikoolitus ( ahvpinšer, austria pinšer, smoushond 

ning taani-rootsi õuekoer ) 11.04.2013 ning määrata koolituse läbiviimise eest vastutavaks 

kohtunikuks Jelena Kruus. 

1.2. Kinnitada Katrin Raie rahvusvaheliseks kohtunikuks. 

1.3. Jätkata Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavalduse (17.12.2012 ) arutelu järgmisel EKL 

VKK eestseisuse koosolekul. 

 



2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Jelena Kruus andis ülevaate toimunud eksamitest ning esitas esildise (04.03.2013 lisa 2) 

eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahade hüvitamiseks. 

Järgmised eksamid on planeeritud 13. ja 14.04.2013. 

Ettepanek: Hüvitada 02. ja 03.03.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt:  

Linda Jürgens  - 1 päev ( 35 eurot ); 

Jelena Kruus – 2 päeva ( 70 eurot ); 

Maret Kärdi – 1 päev ( 35 eurot ); 

Astrid Lundava – 2 päeva ( 70 eurot ); 

Inga Siil – 2 päeva ( 70 eurot ); 

Helen Tonkson-Koit – 1 päev ( 35 eurot ).  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Hüvitada 02. ja 03.03.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt:  

Linda Jürgens  - 1 päev ( 35 eurot ); 

Jelena Kruus – 2 päeva ( 70 eurot ); 

Maret Kärdi – 1 päev ( 35 eurot ); 

Astrid Lundava – 2 päeva ( 70 eurot ); 

Inga Siil – 2 päeva ( 70 eurot ); 

Helen Tonkson-Koit – 1 päev ( 35 eurot ).  

 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest.  

EKL büroo poolt on loodud EKL VKK eestseisuse ühine meiliaadress vkk@kennelliit.ee  

 

4. Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

Hindamispädevuste kinnitamine esildise ( 04.03.2013 lisa 2 ) ning sellele lisatud protokollide  

4/2013 ja 5/2013 alusel. 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamiste protokollide alusel: 

Helin Kasuk-Tenson –cavalier king charles spanjel (136), hiina harjaskoer (288), inglise 

springerspanjel (125),  itaalia väikehurt (200), saksa spits (97), welshi springerspanjel (126); 

Kristin Kerem – berni alpi karjakoer (45); 

Maret Kärdi – jaapani chin (206), staffordshire`i bullterjer (76); 

Aire-Piret Pärn – bordoo dogi (116); 



Maire Tõnurist –bordoo dogi (116),  kääbuspinšer (185); 

Helle Viitkar – cavalier king charles spanjel (136), hiina harjaskoer (288). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta järgmiselt – Marko Lepasaar ( 22.02.2013  lisa 3 ); Helle Viitkar 

(02.03.2013 lisa 4 ), Maret Kärdi (03.03.2013 lisa 5 ja 17.03.2013 lisa 6) . 

Helle Viitkari ja Maret Kärdi avaldustele ei ole lisatud erikoolituse tunnistusi (Eesti Kennelliit 

välimikukohtunike koolitusjuhend, punkt 21.11). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmise tõu hindamispädevus erikoolituse 

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

Marko Lepasaar – king charles spanjel (128). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Ettepanek: Pöörduda Helle Viitkari ja Maret Kärdi poole palvega lisada avaldustele 

tunnistused. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

EKL VKK eestseisuse protokollist on tehnilise vea tõttu jäänud välja haruldaste tõugude 

hindamispädevuste kinnitamine Helle Viitkarile esitatud avalduse põhjal (27.01.2013 lisa 7). 

 

Ettepanek:  Parandada tehniline viga ja kinnitada esitatud avalduse alusel kohtunik Helle 

Viitkarile järgmiste haruldaste tõugude hindamispädevused: 

komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi (238), poola podhalani 

lambakoer (252),  puli (55), pumi (56), slovakkia tsuvatš (142). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise taotlus  Helin 

Kasuk-Tensonilt ( 02.02.2013  lisa 8 ). 

 

Ettepanek: Käsitleda Helin Kasuk-Tensoni avaldust järgmisel EKL VKK eestseisuse 

koosolekul kuna käesoleval hetkel ei ole täidetud kõik  EKL välimikukohtuniku statuudis 

(punkt 6.8.1) esitatud nõuded. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamiste protokollide alusel: 

Helin Kasuk-Tenson –cavalier king charles spanjel (136), hiina harjaskoer (288), inglise 

springerspanjel (125),  itaalia väikehurt (200), saksa spits (97), welshi springerspanjel (126); 

Kristin Kerem – berni alpi karjakoer (45); 

Maret Kärdi – jaapani chin (206), staffordshire`i bullterjer (76); 

Aire-Piret Pärn – bordoo dogi (116); 

Maire Tõnurist –bordoo dogi (116),  kääbuspinšer (185); 

Helle Viitkar – cavalier king charles spanjel (136), hiina harjaskoer (288). 

 

4.2. Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmise tõu hindamispädevus erikoolituse alusel 

vastavalt dokumendi „Eesti  Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ punktile 15: 

Marko Lepasaar – king charles spanjel (128). 

 

4.3 Pöörduda Helle Viitkari ja Maret Kärdi poole palvega lisada avaldustele tunnistused. 

4.4. Parandada tehniline viga ja kinnitada esitatud avalduse alusel kohtunik Helle Viitkarile 

järgmiste haruldaste tõugude hindamispädevused: 

komondor (53), kuvasz (54), maremma-abruzzi lambakoer (201), mudi (238), poola podhalani 

lambakoer (252),  puli (55), pumi (56), slovakkia tsuvatš (142). 

 

4.5. Käsitleda Helin Kasuk-Tensoni avaldust järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul 

kuna käesoleval hetkel ei ole täidetud kõik  EKL välimikukohtuniku statuudis (punkt 6.8.1) 

esitatud nõuded. 

 

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

EKL VKK eestseisusele on laekunud Eesti Samojeedide Tõuühingu avaldus  ( 07.03.2013 lisa 

9 ) 21.-22.04.2012 toimunud  tõukoolituse ( samojeedi koer ) koolitaja lennupileti 



kompenseerimiseks EKL VKK poolt. Eesti Samojeedide Tõuühing on esitanud oma esialgse 

eelarveprojekti 05.02.2012. 

Vastavalt EKL VKK eestseisuse otsusele (protokoll nr.3/2012 20.04.2012 punkt 14 ) on 

maksimaalseks koolituse kulude kompenseerimise määraks 300 eurot koolituse kohta. 

 

Ettepanek: Kompenseerida Eesti Samojeedide Tõuühingule EKL VKK eelarvest 21.-

22.04.2012 toimunud tõukoolituse koolitaja lennupilet maksumusega 277 eurot. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

5.1. Kompenseerida Eesti Samojeedide Tõuühingule EKL VKK eelarvest 21.-22.04.2012 

toimunud tõukoolituse koolitaja lennupilet maksumusega 277 eurot. 

 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 
 

Ettepanek: EKL VKK eestseisuse järgmine korraline koosolek toimub 22.04.2013 algusega 

kell 17.00 Tallinnas. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

7.1. EKL VKK eestseisuse järgmine korraline koosolek toimub 22.04.2013 algusega kell 

17.00 Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


