
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.4/2015 

Toimumise aeg: 20.mai 2015 (algus 16.00; lõpp 17.30) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 20.05.2015 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 20.05.2015 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. EKL häälekandja ajakiri „Koer“ artikkel „ Juhtkirja asemel“ ( jäkuv käsitlus; EKL VKK 



eestseisuse koosoleku protkoll nr.3/2015) 

 

Ettepanek: Jätkata teema  EKL häälekandja ajakiri „Koer“ artikkel „Juhtkirja asemel“ arutelu 

järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud EKL revisjonikomisjoni poolt koostatud 

„Välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni ülevaatuse akt“ (jätkuv käsitlus, EKL VKK 

eestseisuse koosoleku protokoll nr.3/2015). 

 

Ettepanek: Jätkata teema „Välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni ülevaatuse akt“ 

pr.Maret Kärdit puudutava osa  arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

C. EKL VKK eestseisusele on laekunud kiri „Küsimus“ Linda Jürgens`ilt ja Dina Korna`lt 

(10.05.2015 lisa 1) 

Ettepanek: Edastada laekunud kiri ka pr.Maret Kärdile ning paluda tema kommentaare 

esitatud küsimuses. Kontrollida küsimusele vastuse andmiseks EKL arhiividokumente. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

   

D. EKL VKK normatiivdokument „EKL välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

Normatiivdokument on kontrollitud ka EKL juriidilise konsultandi poolt ning edastatud 

10.mai 2015 EKL põhikirja  ja normatiivaktide töörühmale. 

 

Otsustati:  

1.1. Jätkata teema  EKL häälekandja ajakiri „Koer“ artikkel „Juhtkirja asemel“ arutelu 

järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

1.2. Jätkata teema „Välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni ülevaatuse akt“ pr.Maret 

Kärdit puudutava osa  arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

1.3. Edastada laekunud kiri ka pr.Maret Kärdile ning paluda tema kommentaare esitatud 

küsimuses. Kontrollida küsimusele vastuse andmiseks EKL arhiividokumente. 



 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud üks teade harjutushindamise alustamise kohta 

alljärgnevalt: 

Siret Lepasaar (15.05.2015 lisa 2). 

EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaator on andnud loa harjutushndamiste alustamiseks. 

B. Toimus arutelu tõu eksamihindamistest EKL näitusel „Eesti Võitja 2015“. 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

EKL VKK eestseisuse sekretär andis ülevaate välimikukohtunike andmebaasi hetkeseisust.  

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Astrid Lundava (13.05.2015 lisa 3); 

Kalvo Kriisk (20.05.2015 lisa 4). 

Laekunud on ka koolituse lektrori kiri (13.05.2015 lisa 5). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Kalvo Kriisk - alpi takshagijas (254), ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike 

hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline 

hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas 

(279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas (220), 

prantsuse oranž-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline hagijas (219), poola hagijas-

gończy (354), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), suur anglo-prantsuse must-

valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), gascogne’i suur hagijas 

(21), gascogne’i väike hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), gascogne’i suur sinine 

hagijas (22), gascogne’i väike sinine hagijas (31), bretooni liivakarva grifoon (66), niverne’i 

grifoon (17), haldeni hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas 

(266), austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, 

karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas 

(151), itaalia hagijas, lühikarvaline (337), pesukarukoer (300), šveitsi berni madalajalgne 

hagijas (60), šveitsi juura madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), 

šveitsi šviitsi madalajalgne hagijas (60), poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas 

(154), poola hagijas (52), hispaania hagijas (204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), 

serbia kolmevärviline hagijas (229), slovaki hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia 

hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi šviitsi 

hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas (59), tirooli hagijas (68), 

westfaali takshagijas (100); 

Astrid Lundava – alpi takshagijas (254), ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike 



hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline 

hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas 

(279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas (220), 

prantsuse oranž-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline hagijas (219), poola hagijas-

gończy (354), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), suur anglo-prantsuse must-

valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), gascogne’i suur hagijas 

(21), gascogne’i väike hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), gascogne’i suur sinine 

hagijas (22), gascogne’i väike sinine hagijas (31), bretooni liivakarva grifoon (66), niverne’i 

grifoon (17), haldeni hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas 

(266), austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, 

karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas 

(151), itaalia hagijas, lühikarvaline (337), pesukarukoer (300), šveitsi berni madalajalgne 

hagijas (60), šveitsi juura madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), 

šveitsi šviitsi madalajalgne hagijas (60), poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas 

(154), poola hagijas (52), hispaania hagijas (204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), 

serbia kolmevärviline hagijas (229), slovaki hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia 

hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi šviitsi 

hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas (59), tirooli hagijas (68), 

westfaali takshagijas (100). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Astrid Lundava (13.05.2015 lisa 6). 

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

loetletud nõuded. 

 

Ettepanek: Kinnitada  Astrid Lundava FCI teise rühma rühmakohtunikuks.  

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Kalvo Kriisk - alpi takshagijas (254), ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike 

hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline 

hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas 



(279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas (220), 

prantsuse oranž-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline hagijas (219), poola hagijas-

gończy (354), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), suur anglo-prantsuse must-

valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), gascogne’i suur hagijas 

(21), gascogne’i väike hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), gascogne’i suur sinine 

hagijas (22), gascogne’i väike sinine hagijas (31), bretooni liivakarva grifoon (66), niverne’i 

grifoon (17), haldeni hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas 

(266), austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, 

karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas 

(151), itaalia hagijas, lühikarvaline (337), pesukarukoer (300), šveitsi berni madalajalgne 

hagijas (60), šveitsi juura madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), 

šveitsi šviitsi madalajalgne hagijas (60), poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas 

(154), poola hagijas (52), hispaania hagijas (204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), 

serbia kolmevärviline hagijas (229), slovaki hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia 

hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi šviitsi 

hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas (59), tirooli hagijas (68), 

westfaali takshagijas (100); 

Astrid Lundava – alpi takshagijas (254), ameerika rebasehagijas (303), anglo-prantsuse väike 

hagijas (325), ariége’i hagijas (20), beagle harjer (290), billy (25), bosnia karmikarvaline 

hagijas – barak (155), vendéen’i keskmine grifoon (19), arteesia hagijas (28), planitsa hagijas 

(279), dunker (203), inglise rebasehagijas (159), prantsuse must-valge hagijas (220), 

prantsuse oranž-valge hagijas (316), prantsuse kolmevärviline hagijas (219), poola hagijas-

gończy (354), suur anglo-prantsuse kolmevärviline hagijas (322), suur anglo-prantsuse must-

valge hagijas (323), suur anglo-prantsuse oranž-valge hagijas (324), gascogne’i suur hagijas 

(21), gascogne’i väike hagijas (21), gascogne’i sinine grifoon (32), gascogne’i suur sinine 

hagijas (22), gascogne’i väike sinine hagijas (31), bretooni liivakarva grifoon (66), niverne’i 

grifoon (17), haldeni hagijas (267), hamiltoni hagijas (132), harjer (295), hygeni hagijas 

(266), austria siledakarvaline hagijas (63), istra karmikarvaline hagijas (152), itaalia hagijas, 

karmikarvaline (198), ungari hagijas (241), kreeka hagijas (214), istra lühikarvaline hagijas 

(151), itaalia hagijas, lühikarvaline (337), pesukarukoer (300), šveitsi berni madalajalgne 

hagijas (60), šveitsi juura madalajalgne hagijas (60), šveitsi luzerni madalajalgne hagijas (60), 

šveitsi šviitsi madalajalgne hagijas (60), poitevin (24), portselanhagijas (30), posavia hagijas 

(154), poola hagijas (52), hispaania hagijas (204), saksa hagijas (299), schilleri hagijas (131), 

serbia kolmevärviline hagijas (229), slovaki hagijas (244), smålandi hagijas (129), serbia 

hagijas (150), steiermarki karmikarvaline hagijas (62), šveitsi berni hagijas (59), šveitsi šviitsi 

hagijas (59), šveitsi juura hagijas (59), šveitsi luzerni hagijas (59), tirooli hagijas (68), 

westfaali takshagijas (100). 

4.2. Kinnitada  Astrid Lundava FCI teise rühma rühmakohtunikuks.   

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 18.06.2015 algusega 

16.00 Tallinnas. 

 



Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 18.06.2015 algusega 16.00 

Tallinnas. 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 

 


