
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.12/2013 

Toimumise aeg: 19.oktoober  2013  

Toimumise koht: Rakvere  

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 19.10.2013 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

4. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 19.10.2013 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.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

4. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

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.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

4. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

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 

EKL VKK eestseisusele on laekunud sooviavaldusi osalemaks erinevatele koolitustel ( FCI 

esimese rühma haruldased tõud, juunior händler kohtunike koolitus, laikade erikoolitus jms) 

Toimus arutelu planeeritavate koolituste korraldamise üle. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Jelena Kruus andis ülevaate eksamiootel tõugudest ning planeeritavatest eksamitest 02.-

03.11.2013 Tartus. 

Järgmised eksamid on planeeritud 08.-09.02.2014. 

 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused rühmakohtunikuks kinnitamise kohta 

alljärgnevalt: 

Inga Siil (16.10.2013 lisa 1) 

Astrid Lundava (16.10.2013 lisa 2).  

Ettepanek: Kinnitada Astrid Lundava ja Inga Siil FCI kaheksanda rühma rühmakohtunikuks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0  

   ei hääletanud – 0 

 
EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused   haruldaste tõugude hindamispädevuste 
kinnitamise kohta alljärgnevalt: 
Helin Kasuk-Tenson (14.10.2013 lisa 3 ja 4); 
Helle Viitkar  (14.10.2013 lisa 5 ). 
 
Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 
erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 
punktile 15: 
 
Helin Kasuk-Tenson – austraalia lambakoer (342), kelpie (293), pikardia lambakoer (176), 
portugali lambakoer (93),  
austraalia terjer (8), bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), cairni terjer 
(4),  dandie dinmont`i terjer (168), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40),  jaapani terjer (259), 
lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), parson 
russelli terjer (339), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246); 
ida-siberi laika (305), lapi porokoer (284), must norra põdrakoer (268), norbotteni spits (276), 
rootsi lapikoer (135),  soome lapikoer (189), soome püstkõrv (49),  



saarmakoer (294), baieri verekoer (217), bretooni liivakarva basset (36), bretooni liivakarva 
grifoon (66), gascogne`i sinine basset (35), gascogne`i suur sinine hagijas (22), hannoveri 
verekoer (213), normandia arteesia basset (34),  soome hagijas (51), vendeen`i keskmine 
grifoon (19), vendee`ni suur basset grifoon (33), vendeen`i suur grifoon (282), vendeen`i 
väike basset grifoon (67), verekoer (84), 
ariege`i linnukoer (177), bretooni spanjel (95), drenthe`i linnukoer ( 224),  iiri puna-valge 
setter (330), inglise pointer (1), pikardie spanjel (108), pikardie sinine spanjel (106), pont-
audemeri spanjel (114), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse spanjel (175), 
lhasa apso (227), lõvikoerake (233);   
Helle Viitkar – lhasa apso (227); lõvikoerake (233). 
 
Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0  

   ei hääletanud – 1      

Otsustati:  
3.1. Kinnitada Astrid Lundava ja Inga Siil FCI kaheksanda rühma rühmakohtunikuks. 
3.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 
alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ punktile 15: 
Helin Kasuk-Tenson - austraalia lambakoer (342), kelpie (293), pikardia lambakoer (176), 
portugali lambakoer (93),  
austraalia terjer (8), bedlingtoni terjer (9), borderterjer (10), brasiilia terjer (341), cairni terjer 
(4),  dandie dinmont`i terjer (168), iiri pehmekarvaline nisuterjer (40),  jaapani terjer (259), 
lakelandi terjer (70), manchesteri terjer (71), norfolki terjer (272), norwichi terjer (72), parson 
russelli terjer (339), sealyhami terjer (74), tšehhi terjer (246); 
ida-siberi laika (305), lapi porokoer (284), must norra põdrakoer (268), norbotteni spits (276), 
rootsi lapikoer (135),  soome lapikoer (189), soome püstkõrv (49),  
saarmakoer (294), baieri verekoer (217), bretooni liivakarva basset (36), bretooni liivakarva 
grifoon (66), gascogne`i sinine basset (35), gascogne`i suur sinine hagijas (22), hannoveri 
verekoer (213), normandia arteesia basset (34),  soome hagijas (51), vendeen`i keskmine 
grifoon (19), vendee`ni suur basset grifoon (33), vendeen`i suur grifoon (282), vendeen`i 
väike basset grifoon (67), verekoer (84), 
ariege`i linnukoer (177), bretooni spanjel (95), drenthe`i linnukoer ( 224),  iiri puna-valge 
setter (330), inglise pointer (1), pikardie spanjel (108), pikardie sinine spanjel (106), pont-
audemeri spanjel (114), prantsuse karmikarvaline linnukoer (107), prantsuse spanjel (175), 
lhasa apso (227), lõvikoerake (233);    
Helle Viitkar – lhasa apso (227); lõvikoerake (233) 
 

4. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus Euroopa ja Aasia Spitside Ühingult (09.10.2013 

lisa 5) tõukoolituse ja erikoolituse korraldamise kohta. 

Ettepanek: Määrata koolituste läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Helina Simberg ning 

avaldada koolituste info EKL VKK kodulehel. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

4.1. Määrata koolituste läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Helina Simberg ning 

avaldada koolituste info EKL VKK kodulehel. 

 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 

Eestseisusele on laekunud avaldus erikoolitustel osalemiseks Soome Vabariigis alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson (08.10.2013 lisa 7 ja 17.10.2013 lisa 8). 

Ettepanek: Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 24.10.2013 Klaukkala,  30.10.2013 Klaukkala ja 03.11.2013 

Kokemäki. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 24.10.2013 Klaukkala, 03.11.2013 Kokemäki. 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 21.11.2013 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 21.11.2013 Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


