
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.11/2016 

Toimumise aeg: 23.august 2016 (algus 17.30; lõpp 19.30) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena: Jelena Kruus, Katrin Lahi-Temnikov, Victor Temnikov 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 23.08.2016 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. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 23.08.2016 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. 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. Urve Tipp´u avaldus (08.07.2016) 

Urve Tipp´u sõnavõtt kuulati ära eelmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul ning avaldus on 

lisatud eelmisele EKL VKK eestseisuse koosoleku protokollile.   

EKL VKK eestseisuse liikmed olid tutvunud avaldusega. Toimus arutelu ning koostati vastus 

avaldajale (lisa 1). 

 

B. Avaldus (14.07.2016) – jätkuv käsitlemine  

Lisaks avaldusele on EKL VKK eestseisusele laekunud infokiri koos kaaskirjaga Pärnu PKKlt 

(25.07.2016 lisa 2). 

Katrin Lahi-Temnikov andis omapoolse selgituse seoses avalduses ja infokirjas käsitletud 

teemadega. 

Lepiti kokku, et välimikukohtunik Katrin Lahi-Temnikov esitab: 

a) nädala jooksul (hiljemalt 30.08.2016) Inga Siil´ile 2016 aastatks kokkulepitud hindamiste 

kuupäevad, 

b) hiljemalt kuu aega enne 2016 aasta kokkulepitud näitusi arstitõendi oma tervisliku seisundi 

kohta.  

 

C. Sobivustest 23.07.2016 

Inga Siil tegi kokkuvõtte sobivustestist. Sobivustesti dokumentatsioon on lisatud käesolevale 

protokollile (lisa 3). 

 

Ettepanek: Kompenseerida sobivustesti komisjoniliikmete osalemine komisjoni tegevuses 

alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 50 eurot; 

  Siret Lepasaar – 50 eurot; 

  Astrid Lundava – 50 eurot; 

  Inga Siil – 50 eurot; 

  Helen Tonkson-Koit – 50 eurot. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

D. Järelpärimine (04.08.2016 lisa 4) 

EKL VKK eestseisusele on laekunud järelepärimine EKL revisjonikomisjoni esindajalt 

Kristin Kerem´ilt. 



Seoses järelpäringus käsitletud teemaga kutsuti koosolekule ka välimikukohtunik Jelena 

Kruus. 

Järelpäring loeti ette. 

Jelena Kruus selgitas järelpäringus kirjeldatud intsidenti ja tunnistas, et on teinud vea sellega, 

et hindas ja pani rühmas kohale koera, kes on temaga kaasomandis. Ta leidis, et tema poolt 

toime pandu on hoiatuseks tulevikus. Koer ei ole kunagi Jelena Kruusi´i kodus elanud.  

 

EKL VKK eestseisus leiab, et tegu on taunimisväärne ning järgmisel EKL üldkoosolekul / 

ümarlaual tuleks läbi rääkida kõik välimikukohtunike kohta käivad seadused. 

Ettepanek: Määrata välimikukohtunik Jelena Kruus´ile karistus - kohtunikutegevuse keelu 

seadmine pooleks aastaks alates 1.november 2016 kuni 30.aprill 2017. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

E. Välimikukohtunike põhikoolitus 

Toimus arutelu (õppepäevade toimumise aeg, koht, lektorid jms). 

Ettepanek: Kanda välimikukohtunike põhikoolitusel osalejate nimekirja järgmised 

välimikukohtunikuks pürgijad ning avaldada nimekiri EKL kodulehel EKL VKK alamlehel: 

Kerli Liivand, Monica Merima, Kersti Paju ja Kristiine Uspenski. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

F. EKL VKK korraline üldkoosolek  

Toimus arutelu korralise EKL VKK üldkoosoleku toimumise aja ja koha üle. 

Ettepanek: Kutsuda kokku EKL VKK korraline üldkoosolek  15.detsember 2016 algusega 

kell 18.00 Tallinnas. Avaldada teade EKL kodulehel VKK alamlehel. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

G. Koolitusnäitus 

EKL juhatus on palunud täpsustada näituse nimetuse, korraldamisega seotud tööjaotuse ning 

rahaliste vahendite kasutamise. 

Ettepanek: Näituse nimetus on koolitusnäitus. Näituse korraldab EKL näituse toimkond 

koostöös EKL VKK eestseisusega.  Näitusega seotud kulud kantakse EKL VKK eelarvest 



ning tulud laekuvad EKL VKKle.  Ettepanekud kohtunike kutsumise kohta teeb EKL VKK 

eestseisus koostöös tõuühingutega.  

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

H. Kersti Paju kaks e-kirja (17.08.2016 lisa 5 ja 6) 

Toimus arutelu ning koostati vastus (lisa 7).  

I. Haruldaste tõugude erikoolitused 

Toimus arutelu FCI 8.rühma haruldaste tõugude (kaheksa tõugu) erikoolituse teemal. Lepiti 

kokku, et Inga Siil peab läbirääkimisi koolituse toimumiseks sügisel 2016. 

J. Välimikukohtunikud ja välimikukohtunikeks pürgijad ning sotsiaalmeedia 

Toimus arutelu ning leiti, et järgmisele koosolekule tuleks kutsuda Hedi Kumm, Kersti Paju, 

Aire-Piret Pärn ja Helle Viitkar. 

 

Otsustati:  

1.1. Kompenseerida sobivustesti komisjoniliikmete osalemine komisjoni tegevuses 

alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 50 eurot; 

  Siret Lepasaar – 50 eurot; 

  Astrid Lundava – 50 eurot; 

  Inga Siil – 50 eurot; 

  Helen Tonkson-Koit – 50 eurot. 

1.2. Määrata välimikukohtunik Jelena Kruus´ile karistus - kohtunikutegevuse keelu seadmine 

pooleks aastaks alates 1.november 2016 kuni 30.aprill 2017. 

1.3. Kanda välimikukohtunike põhikoolitusel osalejate nimekirja järgmised 

välimikukohtunikuks pürgijad ning avaldada nimekiri EKL kodulehel EKL VKK alamlehel: 

Kerli Liivand, Monica Merima, Kersti Paju ja Kristiine Uspenski. 

1.4. Kutsuda kokku EKL VKK korraline üldkoosolek 15.detsember 2016 algusega kell 18.00 

Tallinnas. Avaldada teade EKL kodulehel VKK alamlehel. 

1.5. Näituse nimetus on koolitusnäitus. Näituse korraldab EKL näituse toimkond koostöös 

EKL VKK eestseisusega.  Näitusega seotud kulud kantakse EKL VKK eelarvest ning tulud 

laekuvad EKL VKKle.  Ettepanekud kohtunike kutsumise kohta teeb EKL VKK eestseisus 

koostöös tõuühingutega.  

 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 



A. Juta Haranen esitas ettepanekud (28.07.2016 ja 22.08.2016 lisad 8 ja 9) 24.07.2016, 

20.08.2016 ja 21.08.2016 toimunud pädevuseksamite  korraldamisega seotud kulude 

kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 24.07.2016, 20.08.2016 ja 21.08.2016 toimunud 

välimikukohtunike tõu hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud 

alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 50 eurot (1 päev); 

  Anne Klaas – 50 eurot (1 päev); 

  Kalvo Kriisk – 50 eurot (1 päev);  

  Marko Lepasaar – 50 eurot (1 päeva); 

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev);  

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva); 

  Helen Tonkson-Koit – 50 eurot (1 päev). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 24.07.2016, 20.08.2016 ja 21.08.2016 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 50 eurot (1 päev); 

  Anne Klaas – 50 eurot (1 päev); 

  Kalvo Kriisk – 50 eurot (1 päev);  

  Marko Lepasaar – 50 eurot (1 päeva); 

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev);  

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva); 

  Helen Tonkson-Koit – 50 eurot (1 päev). 

 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

A.EKL asjaajamiskord (lisa 10), välimikukohtunike elektrooniline andmebaas ja EKL 

dokumendihaldussüsteem 

Toimus arutelu asjaajamiskorra üle. Siret Lepasaar andis ülevaate andmebaasi ja 

dokumendihaldussüteemiga seonduvast. 

Leiti, et kõik kirjad väljastab EKL VKK eestseisuse esimees Inga Siil. Esildised EKL 

juhatusele ja raamatupidajale, mis põhinevad EKL VKK eestseisuse koosoleku otsustel 

edastab eelpoolnimetatutele Siret Lepasaar. 



Leiti, et vajalik oleks muuta e-posti aadress vkk@kennelliit.ee, mis seni on toiminud vaid e-

kirjade jagajana kõigile eestseisuse liiikmetele, toimivaks nii, et sellelt aadressilt oleks 

võimalik e-kirju saata. Nii oleks võimalus lihtsamalt säilitada saabuvaid ja saadetud kirju. 

Lepiti kokku, et EKL kodulehele EKL VKK alamlehele tuleb panna  täpsustav teade  

harjutushindamiste lehtede väljastamise ning eksami sooviavalduste edastamise kohta. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A.Hindamispädevuste kinnitamine EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide 

alusel (esildis 28.07.2016 lisa 11  koos lisatud protokollide (6 protokolli) 

harjutushindamislehtede ja kirjelduslehtedega. 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel:  

Juta Haranen – inglise kokkerspanjel (5), inglise springerspanjel (125); 

Inga Siil – jack russell`i terjer (345); 

Helen Tonkson-Koit – leonberger (145), newfoundlandi koer (50),  rottweiler (147.)  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

B.Hindamispädevuste kinnitamine EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide 

alusel (esildis 22.08.2016 lisa 12  koos lisatud protokollide (20 protokolli) 

harjutushindamislehtede ja kirjelduslehtedega. 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Juta Haranen – ameerika akita (344), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid; 

Linda Jürgens – landseer (226); 

Anne Klaas – cavalier king charles spanjel (136), pekingi koer (207);  

Dina Korna – kääbuspinšer (57), landseer (226), newfoundlandi koer (50), saksa bokser (144); 

Kalvo Kriisk – taks (148) kõik suurused ja karvatüübid; chihuahua (218) mõlemad 

karvatüübid; 

Marko Lepasaar – foksterjer karmikarvaline (169), šoti terjer (73), itaalia väikehurt (200), 

saluki (269),  

Siret Lepasaar -  saksa spits (97) kõik suurused ja värvitüübid, ameerika kokkerspanjel (167), 

inglise kokkerspanjel (5), itaalia väikehurt (200);   

Inga Siil – samojeedi koer (212);   

Helen Tonkson-Koit – šnautser (182) mõlemad värvused. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

mailto:vkk@kennelliit.ee


     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel:  

Juta Haranen – inglise kokkerspanjel (5), inglise springerspanjel (125); 

Inga Siil – jack russell`i terjer (345); 

Helen Tonkson-Koit – leonberger (145), newfoundlandi koer (50),  rottweiler (147.)  

4.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Juta Haranen – ameerika akita (344), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid; 

Linda Jürgens – landseer (226); 

Anne Klaas – cavalier king charles spanjel (136), pekingi koer (207);  

Dina Korna – kääbuspinšer (57), landseer (226), newfoundlandi koer (50), saksa bokser (144); 

Kalvo Kriisk – taks (148) kõik suurused ja karvatüübid; chihuahua (218) mõlemad 

karvatüübid; 

Marko Lepasaar – foksterjer karmikarvaline (169), šoti terjer (73), itaalia väikehurt (200), 

saluki (269),  

Siret Lepasaar -  saksa spits (97) kõik suurused ja värvitüübid, ameerika kokkerspanjel (167), 

inglise kokkerspanjel (5), itaalia väikehurt (200);   

Inga Siil – samojeedi koer (212);   

Helen Tonkson-Koit – šnautser (182) mõlemad värvused. 

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 10.10.2016 algusega 

17.30 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 10.10.2016 algusega 17.30 

Tallinnas. 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 


