
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.1/2014 

Toimumise aeg: 17.veebruar 2014 (algus 16.30; lõpp 19.30) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena: Astrid Lundava (osales koosolekul algusest lõpuni), Helin 

Kasuk-Tenson (osales koosolekul päevakorrapunktide 1. C ja 4 arutlusel), Kristin Kerem ja 

Aire-Piret Pärn (osalesid koosolekul päevakorrapunkti 1.G arutlusel) 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 17.02.2014 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 17.02.2014 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

    

A. Haruldaste tõugude koolitused 

FCI 3.rühma haruldaste kõrgejalgsete terjerite erikoolituse toimumise kuupäevad selguvad 

järgmiseks EKL VKK eestseisuse koosolekuks. FCI 5.rühma kolme haruldase tõu erikoolituse 

toimumise aeg, koht ja lektor on kokkulepitud. 

Ettepanek: Korraldada 11.03.2014 FCI 5. rühma haruldaste tõugude ( ida-siberi laika, lääne-

siberi laika, vene-euroopa laika) erikoolitus Tallinnas ning määrata koolituse läbiviimise eest 

vastutavaks kohtunikuks Jelena Kruus. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

B. EKL juhatuse koosoleku otsuses 4.7 palutud seisukoha võtmine (protokoll nr.12 

(05.12.2013)) (e-mail 19.12.2013 lisa 1) 

Toimus arutelu.  

 

EKL VKK eestseisuse seisukoht: EKL VKK eestseisus võtab endale kohustuse igakuiselt 

kontrollida FCI standardite uuendusi (standardite jälgimine jagatakse rühmade kaupa 

eestseisuse liikmete vahel, edaspidi vastavate töörühmade vahel). EKL VKK eestseisus võtab 

endale kohustuse teavitada EKL juhatust standardite uuendustest. EKL VKK eestseisus leiab, 

et standardite tõlgete ülevaatamine on üks välimikukohtuniku kohustustest ja seoses sellega 

tuleb luua töörühmad vabatahtlikest, kes tegeleksid järjepidevalt standardite tõlgete ning 

uuenduste jälgimise ja korrigeerimisega. 

Töörühmade koosseisuga hakkab EKL VKK eestseisus tegelema. 

 

C. Helin Kasuk-Tensoni kiri (14.01.2014 lisa 2) 

Inga Siil teavitas kõikki kohalviibijaid, et antud kirjaga seonduv arutlus lindistatakse ning 

lindistus lisatakse EKL VKK eestseisuse koosoleku protokollile (lisa 3). Helin Kasuk-Tenson 

esitas EKL VKK eestseisusele töötamise tõendi (lisa 4). 

Toimus arutelu, mille käigus EKL VKK eestseisus selgitas, miks viibis 21.12.2013 toimunud 

EKL VKK eestseisuse koosoleku otsustest teavitamine ning vabandas viivituse tõttu tekkinud 

ebamugavuste pärast.  

Toimus arutelu Helin Kasuk-Tensoni elukohariigi ja sõlmitud kokkulepete kehtivuse üle. 

Ettepanek: EKL VKK eestseisus palub Helin Kasuk-Tensonil esitada järgmiseks EKL VKK 

eestseisuse koosolekuks, mis toimub 19.03.k.a. kirjalikult selgitus tekkinud olukorrast (koos 



põhjendustega) ja omapoolsed ettepanekud selle olukorra võimalikest lahendustest ning 
tulevikuvisioonidest oma elukohariigi osas. 
 
Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 
D. Kristiine Uspenski kiri (01.02.2014 lisa 5) 

Toimus arutelu. 

 

Ettepanek: Paluda 2008.aastal korraldatud koolituse „Välimikukohtunike algkoolitus“ 

korraldajalt nimekirja koolituse positiivselt lõpetanutest ning lugeda eelpoolnimetatud 

koolitus sobivaks välimikukohtunike põhikursusele kandideerimiseks.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

E. EKL juhatuse esimehe Astrid Lundava kiri (10.02.2014 lisa 6) 

Toimus arutelu.  

 

EKL VKK eestseisuse seisukoht: EKL VKK eestseisus leiab, et kirjas nimetatud statistiline 

uurimus on kindlasti vajalik. Kuid käesoleval hetkel ei näe EKL VKK eestseisus oma eelarves 

võimalust sellist uurimust rahastada. EKL VKK eestseisus püüab leida ressursse nimetatud 

statistilise uurimuse teostamiseks EKL VKK liikmete ja liikmeks pürgijate abil. 

  

F. Katrin Raie e-mail (13.02.2014  lisa 7) 

Toimus arutelu FCI normatiivdokumentide ning ringkirjade tõlkimise ja avaldamise üle EKL 

kodulehel.   

 

G. Välimkukohtunike algkoolitus 

Kristin Kerem ja Aire-Piret Pärn andsid ülevaate välimikukohtunike algkoolituse 

korraldamisega seonduvast. Toimus arutelu koolituse mahu ja kodutööde üle. 

 

H. Välimikukohtunike põhikoolitus 

Toimus arutelu koolituse väljakuulutamise aja ja koolitusele kanditeerimise tingimuste 

täpsustamise ning võimalike toimumiskuupäevade, lektorite jms üle. Koostati tekst, mis tuleb 

avaldada EKL kodulehel ning ajakirjas koer (lisa 8). 

Otsustati:  

1.1. Korraldada 11.03.2014 FCI 5. rühma  haruldaste tõugude ( ida-siberi laika, lääne-siberi 

laika, vene-euroopa laika) erikoolitus Tallinnas ning määrata koolituse läbiviimise eest 

vastutavaks kohtunikuks Jelena Kruus. 



 

1.2. EKL VKK eestseisus palub Helin Kasuk-Tensonil esitada järgmiseks EKL VKK 

eestseisuse koosolekuks, mis toimub 19.03.k.a. kirjalikult selgitus tekkinud olukorrast (koos 

põhjendustega) ja omapoolsed ettepanekud selle olukorra võimalikest lahendustest ning 

tulevikuvisioonidest oma elukohariigi osas. 

1.3. Paluda 2008.aastal korraldatud koolituse „Välimikukohtunike algkoolitus“ korraldajalt 

nimekirja koolituse positiivselt lõpetanutest ning lugeda eelpoolnimetatud koolitus sobivaks 

välimikukohtunike põhikursusele kandideerimiseks. 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Järgmised eksamid hindamispädevuste laiendamiseks toimuvad 01. ja 02.03.2014 Tallinnas. 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus hindamiseksami sooritamiseks Soome 

Vabariigis (23.02.2014 lisa 9). 

Ettepanek: Lubada Katrin Raiel sooritada vaaraokoera (248) hindamiseksam Soome 

Vabariigis. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Lubada Katrin Raiel sooritada vaaraokoera (248) hindamiseksam Soome Vabariigis. 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate oma tegemistest. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

EKL VKK eestseisusele on laekunud taotlus rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Lilian Pajulaid (13.01.2014 lisa 10). 

 

Ettepanek: Kinnitada Lilian Pajulaid  rahvusvaheliseks kohtunikuks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 



Ühisavaldus (17.09.2013 vt protokoll 11/2013) (avalduse jätkuv käsitlemine); 

Helin Kasuk-Tenson (21.11.2013  vt.protokoll 15/2013) (avalduse jätkuv käsitlemine) ja ( 

11.02.2014 lisa 11);  

Helina Simberg (18.12.2013 lisa 12); 

Kalvo Kriisk  (15.01.2014 lisa 13); 

Katrin Raie (10.02.2014 lisa 14). 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus tehnilise vea parandamiseks Iren Naaritsalt 

(11.02.2014 lisa 15). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Juta Haranen – kiharakarvaline retriiver (110); 

Linda Jürgens - kiharakarvaline retriiver (110); 

Dina Korna – barbet (105), chesapeake bay retriiver (312), clumberspanjel (109), hispaania 

veekoer (336), kiharakarvaline retriiver (110), nova scotia retriiver (312), portugali veekoer 

(37);  

Jelena Kruus - kiharakarvaline retriiver (110); 

Siret Lepasaar - kiharakarvaline retriiver (110); 

Helina Simberg –  kiharakarvaline retriiver (110); 

Kalvo Kriisk – king charles spanjel (128); 

Katrin Raie – araabia hurt – sloughi (188), azawakh (307),  hispaania hurt (285), poola hurt 

(333), ungari hurt (240). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Katrin Raie  (10.02.2014 lisa 14).  

Ettepanek: Paluda Katrin Raiel esitatda rühmakohtunikuks kinnitamise avaldus uuesti , nii et 

avalduses oleks kirjas ka kõikide rühmakohtunikuks kinnitamise  nõuete täitmine vastavalt 

dokumendile „ EKL välimikukohtuniku statuut“ punkt 6.8.1. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0  

   ei hääletanud – 0 



 

Toimus arutelu Helin Kasuk-Tensoni kahe avaldusega seoses. Avaldustes on mitmeid 

ebakorrektsusi tõugude osas. 

Ettepanek: Paluda Helin Kasuk-Tensonil vaadata avaldustes üle tõud, mida ta palub endale 

kinnitada ning esitada korrigeeritud avaldus uuesti. Erikoolituse tõendeid ei ole vaja uuesti 

esitada.  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0  

   ei hääletanud – 0 

Toimus arutelu seoses Helina Simbergi avaldusega (18.12.2013 lisa 12). Avalduse esitamise 

ning sisuga seoses tekkis mitmeid küsimusi. 

 

Ettepanek: Pöörduda Helina Simbergi poole täpsustamaks tekkinud küsimused soses 

18.12.2013 esitatud avaldusega. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0  

   ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

4.1. Kinnitada Lilian Pajulaid  rahvusvaheliseks kohtunikuks. 

4.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Juta Haranen – kiharakarvaline retriiver (110); 

Linda Jürgens - kiharakarvaline retriiver (110); 

Dina Korna – barbet (105), chesapeake bay retriiver (312), clumberspanjel (109), hispaania 

veekoer (336), kiharakarvaline retriiver (110), nova scotia retriiver (312), portugali veekoer 

(37);  

Jelena Kruus - kiharakarvaline retriiver (110); 

Siret Lepasaar - kiharakarvaline retriiver (110); 

Helina Simberg –  kiharakarvaline retriiver (110); 

Kalvo Kriisk – king charles spanjel (128); 

Katrin Raie – araabia hurt – sloughi (188), azawakh (307),  hispaania hurt (285), poola hurt 

(333), ungari hurt (240). 

4.3. Paluda Katrin Raiel esitatda rühmakohtunikuks kinnitamise avaldus uuesti , nii et 

avalduses oleks kirjas ka kõikide rühmakohtunikuks kinnitamise  nõuete täitmine vastavalt 

dokumendile „ EKL välimikukohtuniku statuut“ punkt 6.8.1. 

4.4. Paluda Helin Kasuk-Tensonil vaadata avaldustes üle tõud, mida ta palub endale kinnitada 

ning esitada korrigeeritud avaldus uuesti. Erikoolituse tõendeid ei ole vaja uuesti esitada. 



4.5. Pöörduda Helina Simbergi poole täpsustamaks tekkinud küsimused soses 18.12.2013 

esitatud avaldusega. 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 

Eestseisusele on laekunud avaldused erikoolitustel osalemiseks Soome Vabariigis 

alljärgnevalt: 

Hedi Kumm, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Katrin Raie, Iren Naarits (24.01.2014 lisa 16); 

Helin Kasuk-Tenson (29.01.2014 lisa 17 ja 10.02.2014 lisa 18 ); 

Maret Kärdi (11.02.2014 lisa 19). 

Ettepanek: Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soome Vabariigis alljärgnevalt: 

Hedi Kumm, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Katrin Raie, Iren Naarits – 23.02.2014 

Klaukkala; 

Helin Kasuk-Tenson – 23.02.2014 Klaukkala ja 24.02.2014 Lahti. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Toimus arutelu seoses Maret Kärdi taotlusega (11.02.2014 lisa 18) osaleda erikoolitusel 

Soomes 15. ja 16.02.2014 viie FCI poolt tunnustamata tõu erikoolitusel.  

Ettepanek:  Teatada Maret Kärdile, et arvestades kehtivaid FCI ja EKL normatiivdokumente 

ning seda, et taotleja on kõikide tõugude kohtunik, pole tal vajalik EKL VKK eestseisuselt 

luba koolitustel osalemiseks ning kui taotluses loetletud tõud tunnustatakse EKL juhatuse 

poolt, siis kinnitatakse kõikidele EKL välimikukohtunikele uute tunnustatud tõugude 

hindamispädevused vastavalt normatiivdokumentides sätestatud õigustele ja korrale. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soome Vabariigis alljärgnevalt: 

Hedi Kumm, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Katrin Raie, Iren Naarits – 23.02.2014 

Klaukkala; 

Helin Kasuk-Tenson – 23.02.2014 Klaukkala ja 24.02.2014 Lahti. 

5.2. Teatada Maret Kärdile, et arvestades kehtivaid FCI ja EKL normatiivdokumente ning 

seda, et taotleja on kõikide tõugude kohtunik, pole tal vajalik EKL VKK eestseisuselt luba 

koolitustel osalemiseks ning kui taotluses loetletud tõud tunnustatakse EKL juhatuse poolt, 

siis kinnitatakse kõikidele EKL välimikukohtunikele uute tunnustatud tõugude 

hindamispädevused vastavalt normatiivdokumentides sätestatud õigustele ja korrale. 



6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 19.03.2014 algusega 

16.30 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 19.03.2014 algusega 16.30 

Tallinnas. 

  

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


