
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.13/2016 

Toimumise aeg: 10.oktoober 2016 (algus 17.58; lõpp 19.25) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Juta Haranen 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar 

Koosolekul osales külalisena: Hedi Kumm (osales koosolekul päevakorra punkti 1 alapunkti 

A.1 ajal), Kersti Paju (osales koosolekul päevakorra punkti 1 alapunkti A.1 ja osaliselt A.2 

ajal), Aire-Piret Pärn (osales koosolekul päevakorra punkti 1 alapunkti A.2 ajal). 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 10.10.2016 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. 

 

A. EKL VKK 10.10.2016 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 

 

EKL VKK eestseisuse esimehelt laekus teade, et ta ei saa kahjuks koosolekul osaleda. Sellest 

lähtuvalt juhatab koosolekut Juta Haranen ja protokollib Siret Lepasaar ning päevakorra 

esimese punkti sõnastus muudetakse. 

Ettepanek : Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse koosoleku juhataja 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 – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



Otsustati: 

A. Kinnitada EKL VKK eestseisuse  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse koosoleku juhataja 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 koosoleku juhataja sõnavõtt ja teadaanded 

A. Välimikukohtunikud ja välimikukohtunikeks pürgijad ning sotsiaalmeedia 

 

A.1. EKL VKK eestseisuse koosolekule olid kutsutud Hedi Kumm ja Kersti Paju.  

Toimus vestlus. 

 

 

A.2. EKL VKK eestseisuse koosolekule oli kutsutud Aire-Piret Pärn . 

Protokollile on lisatud screenshot FB välimikukohtunike grupi postitusest (lisa 1). 

Toimus vestlus.  

A.3. EKL VKK eestseisuse koosolekule oli kutsustud Helle Viitkar. 

Kuna kutsutu ei tulnud sellele koosolekule, siis lisatakse teema järgmisele EKL VKK 

eesteisuse koosoleku päevakorrale ning saadetakse uus kutse. 

 

B. Kersti Paju e-kiri (23.08.2016 lisa 2) 

EKL VKK eestseisusele on laekunud e-kiri, millele on lisatud  kaks videot. 

Kersti Paju nõusolekul ning kuna kõik eestseisuse liikmed ei ole saanud materjalidega tutvuda 

lisatakse antud teema järgmisele EKL VKK eestseisuse koosoleku päevakorrale. 

C. Lisbeth Mach´i pöördumine (03.09.2016 lisa 3) 

EKL VKK eestseisuse koosolekule oli kutsustud Vera Smirnova, kes teatas, et ei saa mõjuval 

põhjusel osaleda. 

Juta Haranen tegi ettepaneku saata vastus pöördujale ning meeldetuletus kõikidele 

välimikukohtunkele, et harjutushindamist kavandades tuleb üle kontrollida ringis kasutatavad 

töökeeled. Leiti, et Vera Smirnovale tuleb saata kutse osaleda EKL VKK eestseisuse 

järgmisel koosolekul. 

D. EKL VKK üldkoosoleku päevakord 

Toimus arutelu  ning koostati EKL VKK üldkoosoleku  päeavkorra projekt.  

EKL Volinike Koosolekul kinnitati parandustega normatiivdokument „EKL VKK 

välimikukohtunike statuut“ koos punkti 7.2 parema sõnastamise klausliga. Seega tuleb 



normatiivdokumendi parandamine lisada EKL VKK üldkoosoleku päevakorrale. 

EKL VKK üldkoosolekule on laekunud tagasiastumisavaldus Siret Lepasaar`elt (10.10.2016 

lisa 4). 

 

EKL VKK päevakorra projekt: 

1. EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded ja sõnavõtud 

    1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded  

    1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

    1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

2. Parandus(te)e tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 

välimikukohtuniku statuut“ punktis 7.2. 

3. EKL VKK tegevusplaan 2017 aastaks 

  3.1. Õppenäitus 

4. EKL VKK eestseisuse sekretäri Siret Lepasaar´e tagasiastumisavalduse rahuldamine 

ning uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine 

5. Küsimused ja ettepanekud 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Toimus arutelu eksamite korraldamisest 05. ja 06.11.2016 toimuvatel rahvusvahelistel 

näitustel Tartus.   

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud soov hindamispädevuste laiendamise kohta 

alljärgnevalt: 

Aire-Piret Pärn (25.08.2016 lisa 5); 

Helen Tonkson (12.09.2016 lisa 6). 

 

EKL VKK eestseisusesekretär on kandnud andmebaasi teadetes märgitud tõugude  

harjutushindamise alguseks vastavalt 25.08.2016 ja 12.09.2016. 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus eksamihindamiste  (kolm tõugu) 

sooritamiseks alljärgnevalt: 

Kaidi Juurik (06.10.2016 lisa 7). 

 

EKL VKK eestseisuse sekretär on kandnud andmebaasi avalduses märgitud tõugude 

eksamihindamise soovi laekumise kuupäevaks  06.10.2016. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  



A.Hindamispädevuste kinnitamine EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide 

alusel (esildis 10.10.2016 lisa 8  koos lisatud protokollide (2 protokolli), 

harjutushindamislehtede ja kirjelduslehtedega. 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – welshi terjer (78), 

Dina Korna – yorkshire`i terjer (86).  

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

B.  EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Kristin Kerem  (05.09.2016 lisa 9); 

Linda Jürgens (28.09.2016 (lisa 10). 

 

Kohtunikud on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimikukohtuniku statuut“ punktis 

6.8.1. loetletud nõuded . 

 

Ettepanek: Kinnitada Kristin Kerem FCI kümnenda  rühma rühmakohtunikuks ja Linda 

Jürgens FCI teise rühma rühmakohtunikuks.  

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

C. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Reet Lint  (30.09.2016 lisa 11); 

Inga Siil  (06.10.2016 lisa 12). 

Lisaks EKL VKK eestseisuse koosoleku protokoll nr.11-19.09.2013 otsus 4.3. 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Reet Lint – hispaania mastif (91), tornjak (355), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), 

kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro 

de alentejo (96), sao migueli fila (340), tosa (260), uruguai cimaron (353), suur šveitsi alpi 

karjakoer (58); 

Inga Siil - bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), cairni terjer (4), 



dandie dinmont´i terjer (168), foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), 

iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), 

jaapani terjer (259), kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), 

norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), parson russell`i terjer (339), sealyhami terjer (74), 

tšehhi terjer (246). 
 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: Linda Jürgens – welshi terjer (78), Dina Korna – 

yorkshire`i terjer (86).  

4.2. Kinnitada Kristin Kerem FCI kümnenda  rühma rühmakohtunikuks ja Linda Jürgens FCI 

teise rühma rühmakohtunikuks. 

4.3. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Reet Lint – hispaania mastif (91), tornjak (355), jugoslaavia karjakoer – sarplaninac (41), 

kanaari dogi (346), karsti lambakoer (278), napoli mastif (197), pürenee mastif (92), rafeiro 

de alentejo (96), sao migueli fila (340), tosa (260), uruguai cimaron (353), suur šveitsi alpi 

karjakoer (58); 

Inga Siil - bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), cairni terjer (4), 

dandie dinmont´i terjer (168), foksterjer siledakarvaline (12), iiri glen of imaali terjer (302), 

iiri pehmekarvaline nisuterjer (40), iiri terjer (139), inglise kääbusterjer (must piirdega) (13), 

jaapani terjer (259), kerry blue terjer (3),  lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), 

norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), parson russell`i terjer (339), sealyhami terjer (74), 

tšehhi terjer (246). 

 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 

Eestseisusele on laekunud avaldused erikoolitustel osalemiseks Soome Vabariigis 

alljärgnevalt: 

Katrin Raie (05.09.2016 lisa 13). 

16.09.2016 toimunud telefonihääletusel olid kõik eestseisuse liikmed avalduse rahuldamise 

poolt. 

 

Ettepanek: Kinnitada telefonihääletuse tulemus: rahuldada avaldus ning anda nõusolek 

osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Katrin Raie – 17.09.2016 (Lapua).  

Hääletamine:  poolt –2 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Kinnitada telefonihääletuse tulemus: rahuldada avaldus ning anda nõusolek osaleda 

erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Katrin Raie – 17.09.2016 (Lapua).   

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 15.11.2016 algusega 

17.30 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 15.11.2016 algusega 17.30 

Tallinnas. 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


