
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.2/2015 

Toimumise aeg: 18.veebruar 2015 (algus 16.50; lõpp 17.15) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 18.02.2015 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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 18.02.2015 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. 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  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. 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 

A. Avaldus välimikukohtunike põhikoolituse kohta  

EKL VKK eestseisusele laekus avaldus (e-maili teel ning paberkandjal) (Kerli Liivand, Kersti 

Paju 21.01.2015 lisa 1) seoses välimkukohtunike põhikoolituse toimumisega. 

Avaldus on paralleelselt adresseeritud ka EKL juhatusele. 

Toimus arutelu. 

 

Ettepanek: Arutada laekunud avaldust EKL VKK erakorralisel üldkoosolekul 18.02.2015.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

B. Avaldused hindamispädevuste laiendamise kohta 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused hindamispädevuste laiendamise kohta 

alljärgnevalt: 

Marko Lepasaar (22.01.2015 lisa 2); 

Siret Lepasaar (22.01.2015 lisa 3). 

EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaator on väljastanud hindamispädevuste laiendamise 

lehed 05.02.2015. 

C. Internetihääletuse otsuse kinnitamine 

EKL VKK eestseisusele laekus avaldus loa saamiseks erandkorras hinnata rahvuslikul 

näitusel lõppvõistlustel rühmavõistlust Astrid Lundava`lt (06.02.3015 lisa 4). 

Toimus arutelu ja otsustati ühehäälselt anda luba erandkorras hinnata lõppvõistlustel parima 

koera valikut FCI VI rühmas, kuna välimikukohtunik hindab sellel päeval ringis kõiki FCI VI 

rühma tõuge (4 tõugu), mis on registreeritud antud näitusele. 

 

Ettepanek: Kinnitada internetihääletuse otsus (07.02.2015) anda luba erandkorras hinnata 

lõppvõistlustel parima koera valikut FCI VI rühmas Astrid Lundavale näitusel , mis toimub 

08.02.2015 St Petersburg`is ( Venemaa). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Arutada laekunud avaldust EKL VKK erakorralisel üldkoosolekul 18.02.2015. 

1.2. Kinnitada internetihääletuse otsus (07.02.2015) anda luba erandkorras hinnata 



lõppvõistlustel parima koera valikut FCI VI rühmas Astrid Lundavale näitusel , mis toimub 

08.02.2015 St Petersburg`is ( Venemaa). 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen esitas esildise (18.02.2015 lisa 5) 14.-15.02.2015 toimunud pädevuseksamite  

korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 14.-15.02.2015 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamite 

korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Anne Klaas – 100 eurot (2 päeva); 

  Maret Kärdi – 50 eurot (1 päev) + transpordikompensatsioon 61.40 eurot vastavalt 

esitatud kuludokumentidele; 

  Iren Naarits – 50 eurot (1 päev); 

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva);  

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva); 

  Maire Tõnurist – 50 eurot (1 päev). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 14.-15.02.2015 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamite 

korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Anne Klaas – 100 eurot (2 päeva); 

  Maret Kärdi – 50 eurot (1 päev) + transpordikompensatsioon 61.40 eurot vastavalt 

esitatud kuludokumentidele; 

  Iren Naarits – 50 eurot (1 päev); 

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva);  

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva); 

  Maire Tõnurist – 50 eurot (1 päev). 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  



EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide alusel (lisad 6-20). 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Kristin Kerem – inglise buldog (149), leonberger ( 145), šnautser (182) mõlemad värvused,  

Dina Korna – habecollie (271),  iiri punane setter (120), ameerika kokkerspanjel (167); 

Siret Lepasaar – austraalia siiditerjer (236); 

Astrid Lundava – landseer (226); 

Aire-piret Pärn – hovawart (190), mops (253), prantsuse buldog (101); 

Katrin Raie – basenji (43). 

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljäegnevalt: 

Kalvo Kriisk (21.01.2015 lisa 21). 

Kohtunik on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimikukohtuniku statuut“ punktis 

6.8.1. loetletud nõuded. 

Ettepanek: Kinnitada Kalvo Kriisk FCI seitsmenda rühma rühmakohtunikuks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Kristin Kerem – inglise buldog (149), leonberger ( 145), šnautser (182) mõlemad värvused,  

Dina Korna – habecollie (271),  iiri punane setter (120), ameerika kokkerspanjel (167); 

Siret Lepasaar – austraalia siiditerjer (236); 

Astrid Lundava – landseer (226); 

Aire-piret Pärn – hovawart (190), mops (253), prantsuse buldog (101); 

Katrin Raie – basenji (43). 

4.2. Kinnitada Kalvo Kriisk FCI seitsmenda rühma rühmakohtunikuks. 

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud taotlus Eesti Seltsi-ja Tarbekoerte Ühingult (29.01.2015 



lisa 22) juuniorhändler koolituse tunnustamiseks. Koolitus on mõeldud välimikukohtunikele 

ning kõigile huvilistele. 

Toimus arutelu. Leiti, et kuigi EKL VKK ei tegele juuniorhändler kohtunike koolitamisega, 

võiks antud koolitus siiski huvi pakkuda kõigile välimikukohtunikele.  

Ettepanek: EKL VKK eestseisus on nõus informeerima kõiki EKL välimikukohtunikke 

koolituse toimumisest nii meililistis, kui ka avaldama koolituse reklaami EKL kodulehel 

välimikukohtunike koolitusi ja eksameid kajastaval kalenderplaani lehel. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. EKL VKK eestseisus on nõus informeerima kõiki EKL välimikukohtunikke koolituse 

toimumisest nii meililistis, kui ka avaldama koolituse reklaami EKL kodulehel 

välimikukohtunike koolitusi ja eksameid kajastaval kalenderplaani lehel. 

 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 16.04.2015 algusega 

17.30 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 16.04.2015 algusega 17.30 

Tallinnas. 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


