
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.5/2015 

Toimumise aeg: 09.juuli 2015 (algus 16.30; lõpp 18.25) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Siret Lepasaar, Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena: Helle Kärdi, Maret Kärdi, Astrid Lundava (Külalised lahkusid 

koosolekult kell 17.43). 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 09.07.2015 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 

 

A. EKL VKK 09.07.2015 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 

 

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 

 

 



1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

 

A. EKL häälekandja ajakirja „Koer“ 1/2015 artikkel „Juhtkirja asemel“ (jätkuv käsitlemine) 

Toimus arutelu. 

 

Ettepanek (Maret Kärdi): Pöörduda EKL volinike koosoleku juhataja poole, et täpsustada 

artikli ilmumisega seonduvaid küsimusi. 

Ettepanek (Inga Siil) : Pr.Maret Kärdi võiks esitada selgitused artikklis „Juhtkirja asemel“  

esitatud segaste asjade kohta ajakirja KOER järgmises numbris, kuna arutelu käigus selgus, et 

eestseisus on saanud antud artiklist aru teisiti, kui Pr.Maret Kärdi on oma kirjutises mõelnud. 

Selleks, et artikkel oleks üheselt arusaadav, sooviksin, et Pr.Kärdi esitaks vastava selgitava 

kirjutise. 

Pr.Maret Kärdi lubas selle üle mõelda. 

 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud EKL revisjonikomisjoni poolt koostatud 

„Välimikukohtunike kogu dokumentatsiooni ülevaatuse akt“ (jätkuv käsitlemine) 

Toimus arutelu. 

Käesoleval hetkel ei ole EKL VKK eestseisusel kindlaid andmeid, et akti esimeses lõigus 

välja toodud tõu eksam ning koerte mõõtmise eksam oleksid sooritatud negatiivselt. Samuti 

puuduvad kindlad andmed, et eelpool nimetatud teemal oleks määratud välimikukohtunikule 

karsitus, sanktsioon või hindamispädevuse peatamine / tühistamine. 

Ettepanek: Pöörduda antud küsimuses EKL revisjonikomisjoni poole sisuliseks 

täpsustamiseks. 

 

C. EKL VKK eestseisusele laekunud kiri „Küsimus“ ( Järelpärimine) Linda Jürgens`ilt ja 

Dina Korna`lt (jätkuv käsitlemine) 

EKL VKK eestseisuse esimees on saatnud pöördumise (08.06.2015 lisa 1) EKL büroole, et 

EKL eestseisus saaks tutvuda arhiividokumentidega. 

Siret Lepasaar ja Inga Siil tutvusid järgmiste arhiivimaterjalidega: 

 1) EKL juhatuse koosoleku protokollid aastatest 2004 ja 2005 

 2) EKL VKK eksamihindamiste protokollid aastatest 2004-2005 

 

Toimus arutelu. 

Palve protokollida järgmine lause (Maret Kärdi)  -  Ma ei ole 2004 aastal suvel sooritanud 

Pärnus Tammiste õppeplatsil mitte ühtegi eksamit, ei positiivselt ega negatiivselt. 

Inga Siil arvab, et Maret Kärdi oleks pidanud sooritama saksa lambakoera eksami enne 

üldkohtunikuks kinnitamise avalduse esitamist. 

Inga Siil täpsustab antud küsimuse juriidilist poolt EKL juriidilise koostööpartneriga ning 

antud teema osas jätkub arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul.  



Ettepanek: Inga Siil koostab ja saadab vastuse Linda Jürgensile ja Dina Kornale. Teema 

arutelu jätkub järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

D. EKL juhatuse päring  - EKL kohtuniku Maret Kärdi EKL üldkohtunikuks kinnitamise 

alused –PÄRING (28.05.2015 lisa 2) 

Toimus arutelu. 

 

Ettepanek: Inga Siil koostab ja saadab vastuse EKL juhatusele. Teema arutelu jätkub  

järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

E. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitamise 

kohta alljärgnevalt: 

Kristin Kerem (26.06.2015 lisa 3). 

Kohtunik on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimikukohtuniku statuut“ punktis 6.5 

loetletud nõuded. 

 

Ettepanek: Kinnitada Kristin Kerem EKL rahvusvaheliseks kohtunikuks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Inga Siil koostab ja saadab vastuse Linda Jürgensile ja Dina Kornale. Teema arutelu 

jätkub järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

1.2. Inga Siil koostab ja saadab vastuse EKL juhatusele. Teema arutelu jätkub järgmisel EKL 

VKK eestseisuse koosolekul. 

1.3. Kinnitada Kristin Kerem EKL rahvusvaheliseks kohtunikuks. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

A. Juta Haranen esitas esildise (17.06.2015 lisa 4) 30.-31.05.2015 toimunud pädevuseksamite  

korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 



Ettepanek: Kompenseerida 30.-31.05.2015 toimunud välimikukohtunike tõu 

hindamiseksamite (pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Kristin Kerem – 50 eurot (komisjoni sekretär + hinnatavate eksponaatide leidmine) 

  Kalvo Kriisk – 50 eurot (1 päev); 

  Marko Lepasaar – 50 eurot (1 päev); 

  Astrid Lundava – 50 eurot (1päev); 

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev). 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 30.-31.05.2015 toimunud välimikukohtunike tõu hindamiseksamite 

(pädevuseksamite) korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Juta Haranen – 100 eurot (2 päeva); 

  Kristin Kerem – 50 eurot (komisjoni sekretär + hinnatavate eksponaatide leidmine) 

  Kalvo Kriisk – 50 eurot (1 päev); 

  Marko Lepasaar – 50 eurot (1 päev); 

  Astrid Lundava – 50 eurot (1päev); 

  Inga Siil – 50 eurot (1 päev). 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

A. EKL välimikukohtuniku eksamihindamise protokollide alusel (esildis, lisa 4,  koos lisatud 

protokollide (kolmteist protokolli) ja kirjelduslehtedega (kaheksakümmend üks  

kirjelduslehte)). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – eesti hagijas (000); 

Marko Lepasaar – hiina harjaskoer (288), tiibeti spanjel (231); 

Siret Lepasaar – kääbuspinšer (185);  

Astrid Lundava – gordoni setter (6), iiri punane setter (120), inglise setter (2); 

Reet Lint – eesti hagijas (000); 

Aire-Piret Pärn – inglise mastif (264); 

Helen Tonkson-Koit –austraalia siiditerjer (236),  austraalia terjer (8), jack russell`i terjer 

(345), cairni terjer (4), yorkshire`i terjer (86). 



Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

B. EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Marko Lepasaar (07.06.2015 lisa 5). 

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

loetletud nõuded (ning omab taoluse esitamise hetkel kõikide FCI poolt tunnustatud 5 rühma 

tõugude hindamispädevusi). 

 

Ettepanek: Kinnitada  Marko Lepasaar FCI viienda rühma rühmakohtunikuks.  

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – eesti hagijas (000); 

Marko Lepasaar – hiina harjaskoer (288), tiibeti spanjel (231); 

Siret Lepasaar – kääbuspinšer (185);  

Astrid Lundava – gordoni setter (6), iiri punane setter (120), inglise setter (2); 

Reet Lint – eesti hagijas (000); 

Aire-Piret Pärn – inglise mastif (264); 

Helen Tonkson-Koit –austraalia siiditerjer (236),  austraalia terjer (8), jack russell`i terjer 

(345), cairni terjer (4), yorkshire`i terjer (86). 

4.2. Kinnitada  Marko Lepasaar FCI viienda rühma rühmakohtunikuks.  

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

Eesti Leonbergerite Klubi on saatnud info (24.06.2015 ja 01.07.2015 lisa 6) leonbergeri tõu 

loengu toimumise ning palve koolitusega seotud kulude katmise kohta. 

Ettepanek: Kinnitada Juta Haranen koolituse  eest vastutavaks kohtunikuks ja kompenseerida 

kulutused esitatud arve alusel (vastavalt eelnevale taotlusele). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Kinnitada Juta Haranen koolituse  eest vastutavaks kohtunikuks ja kompenseerida 

kulutused esitatud arve alusel (vastavalt eelnevale taotlusele). 

 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


