
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.1/2015 

Toimumise aeg: 21.jaanuar 2015 (algus 17.00; lõpp 18.05) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 21.01.2015 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 21.01.2015 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. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

5. 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. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 



1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

A. „Väljavõte 13.01.2015 toimunud EKL volinike erakorralise koosoleku protokollist“ 

EKL VKK eestseisusele laekus e-maili teel (saatja Aire-Piret Pärn, EKL Volinike koosoleku 

assistent) väljavõte 13.01.2015 toimunud EKL volinike erakorralise koosoleku protokollist 

(16.01.2015 lisa 1). 

Toimus arutelu. Arvestades kõiki teadaolevaid asjaolusid ning leides, et eelkõige on vaja 

võimalikult kiiret positiivset lahendust seoses volinike koosolekul kajastatud  teemadega 

(EKL VKK normatiivdokument „Välimikukohtunike koolitusjuhend“ ja kursus 

„Välimikukohtunike põhikoolitus“), tuleks kokku kutsuda EKL VKK erakorraline 

üldkoosolek.  

Ettepanek: Kutsuda kokku EKL VKK erakorraline üldkoosolek 18.02.2015 algusega kell 

17.30 Tallinnas Ülemiste hotelli konverentsikeskuses (Lennujaama tee 2) järgmise 

päevakorraga: 

  1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt, sealhulgas erakorralise üldkoosoleku 

   kokkukutsumise põhjuste selgitamine 

  2. Paranduste tegemine EKL VKK normatiivdokumentides ning parandatud 

            dokumentide vastuvõtmine 

  3. Kursus „Välimikukohtunike põhikoolitus sügis-talv 2014-2015“  

  4. Küsimused ja ettepanekud 

Kutse koosolekul osalemiseks tuleb saata kõigile välimikukohtunikele, välimikukohtunike 

põhikoolitusel osalejatele ning sellele kandideerinutele, EKL volinike koosoleku liikmete 

avalduste lahendamise komisjoni liikmetele ja EKL põhikirja ja normatiivaktide töörühma 

liikmetele. 

Koosoleku toimumisest tuleb teavitada e-kirja teel kõiki EKL juhatuse ja volinike koosoleku 

liikmeid. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B. Avaldus hindamispädevuste laiendamise kohta 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus hindamispädevuste laiendamise kohta 

alljärgnevalt: 

Kaidi Juurik (10.01.2015 lisa 2) 

 

Ettepanek:  Väljastada avaldajale harjutushindamise blanketid järgmistele tõugudele: 

kääbusšnautser (183), šnautser (182), suuršnautser (181) ja eesti hagijas (000). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



Otsustati:  

1.1. Kutsuda kokku EKL VKK erakorraline üldkoosolek 18.02.2015 algusega kell 17.30 

Tallinnas Ülemiste hotelli konverentsikeskuses (Lennujaama tee 2) järgmise päevakorraga: 

  1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt, sealhulgas erakorralise üldkoosoleku 

  kokkukutsumise põhjuste selgitamine 

  2. Paranduste tegemine EKL VKK normatiivdokumentides  ning parandatud  

  dokumentide vastuvõtmine 

  3. Koolitus „Välimikukohtunike põhikoolitus sügis-talv 2014-2015“  

  4. Küsimused ja ettepanekud 

Kutse koosolekul osalemiseks tuleb saata kõigile välimikukohtunikele, välimikukohtunike 

põhikoolitusel osalejatele ning sellele kandideerinutele, EKL volinike koosoleku liikmete 

avalduste lahendamise komisjoni liikmetele ja EKL põhikirja ja normatiivaktide töörühma 

liikmetele. 

Koosoleku toimumisest tuleb teavitada e-kirja teel kõiki EKL juhatuse ja volinike koosoleku 

liikmeid. 

1.2. Väljastada avaldajale harjutushindamise blanketid järgmistele tõugudele: 

kääbusšnautser (183), šnautser (182), suuršnautser (181) ja eesti hagijas (000). 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen rääkis esialgsetest planeeritavatest eksamihindamistest 2015 aastal ning esitas 

nimekirja välimikukohtunikest (lisa 3), kellega EKL büroo on sõlminud lepingud 2015 

eksamihindamiste komisjonitöö kohta. 

 

Esialgsed planeeritavad eksamihindamiste kuupäevad: 

  14.-15.02.2015 

  28.02.2015 

  01.03.2015 

  30.-31.05.2015 

  22.-23.08.2015 

  07.-08.11.2015 

 

Toimus arutelu hindamispädevuste laiendamise blankettide taotlemise ja väljastamisega 

seotud teemadel. 

 

Ettepanek: Saata EKL VKK erakorralisele üldkoosolekule ettepanek teha muudatus EKL 

VKK normatiivdokumendis „Välimikukohtunike koolitusjuhend“ punktides 23.2 ja 23.3, 

pärast mida kõlaksid need punktid järgnevalt. 

23.2. Hindamispädevust laiendav välimikukohtunik esitab harjutushindamiste  

alustamiseks kirjaliku avalduse EKL VKK Eestseisusele hiljemalt 1 nädal enne tõu 

esimest harjutushindamist. Välimikukohtuniku kandidaat esitab lisaks 

harjutushindamise alustamise avaldusele tõukoolituse läbimise tunnistuse. 



23.3 Harjutushindamiste blanket (lisa 3) väljastatakse kas EKL büroost posti teel või  

võib harjutushindamist taotlenud välimikukohtunik printida blanketi välja EKL VKK 

kodulehelt, kui talle on teatatud sellest kirjalikult. 

 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

2.1. Saata EKL VKK erakorralisele üldkoosolekule ettepanek teha muudatus EKL VKK 

normatiivdokumendis „Välimikukohtunike koolitusjuhend“ punktides 23.2 ja 23.3, pärast 

mida kõlaksid need punktid järgnevalt. 

23.2. Hindamispädevust laiendav välimikukohtunik esitab harjutushindamiste  

alustamiseks kirjaliku avalduse EKL VKK Eestseisusele hiljemalt 1 nädal enne tõu 

esimest harjutushindamist. Välimikukohtuniku kandidaat esitab lisaks 

harjutushindamise alustamise avaldusele tõukoolituse läbimise tunnistuse. 

23.3 Harjutushindamiste blanket (lisa 3) väljastatakse kas EKL büroost posti teel või  

võib harjutushindamist taotlenud välimikukohtunik printida blanketi välja EKL VKK 

kodulehelt, kui talle on teatatud sellest kirjalikult. 

 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest. Alates 01.01.2015 on alustatud 

välimikukohtunike kohta andmebaasi pidamist paberkandjal. Esialgu kantakse andmebaasi 

kõik EKL VKK eestseisuse, EKL juhatuse ja EKL Volinike koosoleku otsused seoses 

välimikukohtunikega (avaldused hindamispädevuste laiendamise kohta, hindamispädevuste 

kinnitamine).  

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Katrin Raie (13.01.2015 lisa 4) 

Kohtunik on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimkukohtuniku statuut“ punktis 6.8.1. 

loetletud nõuded. 

 

Ettepanek: Kinnitada  Katrin Raie FCI neljanda rühma rühmakohtunikuks.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada  Katrin Raie FCI neljanda rühma rühmakohtunikuks.  

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 18.02.2015 algusega 

16.30 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 18.02.2015 algusega 16.30 

Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 

 

 


