
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.13/2013 

Toimumise aeg: 21.november 2013 (algus 16.30; lõpp 17.30) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Inga Siil 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena: Aire-Piret Pärn 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 21.11.2013 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3. 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 21.11.2013 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. 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 – 0 

    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 

Inga Siil rääkis järgmistel teemadel (ning toimus arutelu) 

* Juha Karese koolitus kohtunikele 15.-16.02.2014 

*  Vestluse kokkuleppimine Helin Kasuk Tenson`iga 

*FCI Show Judges Meeting (Pariis) 

*Töövõtulepingud (eksamihindamisi läbiviivate kohtunikega) (e-mail Astrid Lundavalt 

26.09.2013 lisa 1) 

*Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi ettepanek välimkukohtunike algkursuse korraldamiseks 

( 21.10.2013 lisa 2)  

* Helle Viitkar kiri (e-mail 24.09.2013 lisa 3)   

Täpsustada Juha Karesega kumb päev talle rohkem sobib ja lubada sellele koolitusele nii 

praegused kui ka tulevased kohtunikud. 

Helin-Kasuk Tensoniga täpsustada, millal ta viibib Eestis, et teda kutsuda ühele meie 

järgnevatest koosolekutest, et edasi arutada tema kuuluvust Eesti Kennelliidu kohtunike 

nimekirja. 

FCI Show Judges meeting (Pariis) – kuna Inga Siil olen määratud Eesti poolseks 

kontaktisikuks ning tema asemel ei ole võimalik kedagi saata, siis kahjuks ei saa ta Eesti 

esindajana seal osaleda seoses samaaegse töölähetusega Budapesti. 

 

Ettepanek: Sõlmida töövõtulepingud nende Eesti Kennelliidu nimekirjas olevate FCI 

kohtunikega, kes peamiselt eksameid vastu võtavad. Vajadusel saab lisakohtunikega teha 

lepinguid jooksvalt juurde. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Kiita heaks Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi ettepanek välimikukohtunike 

algkursuse korraldamiseks ning korraldada algkursus vastavalt koolitusjuhendile koostöös 

Eesti Välimkukohtunike koguga. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Ettepanek:  Kinnitada Helle Viitkarile ka brüsseli griffoni hindamispädevus, kuna tal on  

 



belgia griffoni ja väikese brabandi griffoni hindamispädevus juba olemas ning nad kuuluvad 

sama standardinumbri alla. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Sõlmida töövõtulepingud nende Eesti Kennelliidu nimekirjas olevate FCI kohtunikega, 

kes peamiselt eksameid vastu võtavad. Vajadusel saab lisakohtunikega teha lepinguid 

jooksvalt juurde. 

1.2. Kiita heaks Lääne-Harju Koerakasvatajate Klubi ettepanek välimikukohtunike algkursuse 

korraldamiseks ning korraldada algkursus vastavalt koolitusjuhendile koostöös Eesti 

Välimkukohtunike koguga. 

1.3. Kinnitada Helle Viitkarile ka brüsseli griffoni hindamispädevus, kuna tal on belgia 

griffoni ja väikese brabandi griffoni hindamispädevus juba olemas ning nad kuuluvad sama 

standardinumbri alla. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 
 

Jelena Kruus andis ülevaate toimunud eksamitest ning esitas esildise ( 15.11.2013 lisa 4 ) 

eksamihindamiste korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida 02. ja 03.11.2013 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamite 

korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Kalvo Kriisk – 1 päev ( 35 eurot );   

  Maret Kärdi – 1 päev ( 35 eurot); 

  Reet Lint – 2 päeva (70 eurot) + 380km so kokku133 eurot 

  Iren Naarits – 1 päev ( 35 eurot);  

  Anne Sume – 2 päeva (70 eurot) + 380 km so kokku 133 eurot. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Kompenseerida 02. ja 03.11.2013 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamite 

korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Kalvo Kriisk – 1 päev ( 35 eurot );   

  Maret Kärdi – 1 päev ( 35 eurot); 

  Reet Lint – 2 päeva (70 eurot) + 380km so kokku133 eurot 

  Iren Naarits – 1 päev ( 35 eurot);  

  Anne Sume – 2 päeva (70 eurot) + 380 km so kokku 133 eurot. 



 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

 

Siret Lepasaar ei osalenud koosolekul, kuid edastas e-maili teel teatise ( lisa 5 ) EKL VKK 

välimikukohtunike andmebaasi jaoks.  

Toimus arutelu ning leiti, et selline teatis on kasutu. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  
 

Hindamispädevuste kinnitamine esildise ( 15.11.2013 lisa 6) ning sellele lisatud protokollide 

13/2013 ja 14/2013 alusel. 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – alaska malamuut (243), foksterjer karmikarvaline (169), siberi husky (270), 

šoti terjer (73);  

Dina Korna – austraalia alambakoer (342),  berni alpi karjakoer (45), kuldne retriiver (111), 

labradori retriiver (122); 

Kalvo Kriisk – cavalier king charles spanjel (136);  

Maret Kärdi – foksterjer, siledakarvaline (12), welshi terjer (78); 

Marko Lepasaar – kääbusbullterjer (359); 

Siret Lepasaar – foksterjer, karmikarvaline (169), kääbusbullterjer (359); 

Iren Naarits – vaaraokoer (248).  

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Kaheksa kohtuniku ühisavaldus (11.04.2013 vt protokoll 6/2013) (avalduse jätkuv 

käsitlemine);  

Helin Kasuk-Tenson (11.04.2013 vt protokoll 6/2013) (avalduse jätkuv käsitlemine); 

Kalvo Kriisk, Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Inga Siil (15.09.2013 vt protokoll nr 11/2013) 

(avalduse jätkuv käsitlemine); 

Helle Viitkar (14.10.2013 vt protokoll nr.12/2013 ) (avalduse jätkuv käsitlemine); 

Helin Kasuk – Tenson (30.10.2013 lisa 7); 

Jelena Kruus, Marko Lepasaar, Astrid Lundava (18.11.2013 lisa 8). 

EKL VKK eestseisuse protokollist on tehnilistel põhjustel jäänud välja kolme tõu 

hindamispädevuste kinnitamine Helin Kasuk-Tensonile. 

 



Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Helin Kasuk-Tenson – iiri glen of imaali terjer (302), pesukarukoer (300), rodeesia ridgeback 

(146), saksa ohtekarvaline linnukoer (232); taani-rootsi õuekoer (356); tiibeti terjer (209); 

Anne Klaas – taani-rootsi õuekoer (356); 

Kalvo Kriisk – saksa ohtekarvaline linnukoer (232); 

Jelena Kruus – akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), lapi porokoer (284),  

lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   

peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), soome lapikoer (189),  vaaraokoer 

(248),      taani-rootsi õuekoer (356), tai bangkaew koer (358), taiwani koer (348); 

Marko Lepasaar - akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), lapi porokoer (284),  

lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   

peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), 

taani-rootsi õuekoer (356); soome lapikoer (189), tai bangkaew koer (358), taiwani koer 

(348); 

Siret Lepasaar - saksa ohtekarvaline linnukoer (232), taani-rootsi õuekoer (356); 

Reet Lint - taani-rootsi õuekoer (356); 

Astrid Lundava - akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), lapi porokoer (284),  

lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   

peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), soome lapikoer (189),  vaaraokoer 

(248),      taani-rootsi õuekoer (356), tai bangkaew koer (358), taiwani koer (348); 

Inga Siil - saksa ohtekarvaline linnukoer (232); 

Anne Sume - taani-rootsi õuekoer (356); 

Helle Viitkar – praha rotipüüdja (000). 

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Ettepanek: Vastavalt EKL VKK eestseisuse otsusele (EKL VKK protokoll nr.3/2013 otsus 

4.3) kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Dina Korna – Ciobanese Romanesc de Bucovina (357); 

Astrid Lundava – Ciobanese Romanesc de Bucovina (357); 

Alar Müürisepp - Ciobanese Romanesc de Bucovina (357); 

Vera Smirnova -  Ciobanese Romanesc de Bucovina (357). 

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

  



Otsustati:  

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – alaska malamuut (243), foksterjer karmikarvaline (169), siberi husky (270), 

šoti terjer (73);  

Dina Korna – austraalia alambakoer (342),  berni alpi karjakoer (45), kuldne retriiver (111), 

labradori retriiver (122); 

Kalvo Kriisk – cavalier king charles spanjel (136);  

Maret Kärdi – foksterjer, siledakarvaline (12), welshi terjer (78); 

Marko Lepasaar – kääbusbullterjer (359); 

Siret Lepasaar – foksterjer, karmikarvaline (169), kääbusbullterjer (359); 

Iren Naarits – vaaraokoer (248).  

4.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Helin Kasuk-Tenson – iiri glen of imaali terjer (302), pesukarukoer (300), rodeesia ridgeback 

(146), saksa ohtekarvaline linnukoer (232); taani-rootsi õuekoer (356); tiibeti terjer (209); 

Anne Klaas – taani-rootsi õuekoer (356); 

Kalvo Kriisk – saksa ohtekarvaline linnukoer (232); 

Jelena Kruus – akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), lapi porokoer (284),  

lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   

peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), soome lapikoer (189),  vaaraokoer 

(248),      taani-rootsi õuekoer (356), tai bangkaew koer (358), taiwani koer (348); 

Marko Lepasaar - akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), lapi porokoer (284),  

lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   

peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), 

taani-rootsi õuekoer (356); soome lapikoer (189), tai bangkaew koer (358), taiwani koer 

(348); 

Siret Lepasaar - saksa ohtekarvaline linnukoer (232), taani-rootsi õuekoer (356); 

Reet Lint - taani-rootsi õuekoer (356); 

Astrid Lundava - akita (255), eurasier (291),  islandi lambakoer (289), lapi porokoer (284),  

lääne-göta spits (14), peruu karvutu koer, suur (310),  peruu karvutu koer, keskmine (310),   

peruu karvutu koer, väike (310), rootsi lapikoer (153), soome lapikoer (189),  vaaraokoer 

(248),      taani-rootsi õuekoer (356), tai bangkaew koer (358), taiwani koer (348); 

Inga Siil - saksa ohtekarvaline linnukoer (232); 

Anne Sume - taani-rootsi õuekoer (356); 

Helle Viitkar – praha rotipüüdja (000). 

4.3. Vastavalt EKL VKK eestseisuse otsusele (EKL VKK protokoll nr.3/2013 otsus 4.3) 

kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Dina Korna – Ciobanese Romanesc de Bucovina (357); 

Astrid Lundava – Ciobanese Romanesc de Bucovina (357); 

Alar Müürisepp - Ciobanese Romanesc de Bucovina (357); 

Vera Smirnova -  Ciobanese Romanesc de Bucovina (357). 

 



5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud Euroopa ja Aasia Spitside Ühingu taotlus (19.11.2013 

lisa 9) koos kuludokumentidega 07. ja 14.11.2013 toimunud koolituste kulude osaliseks 

kompenseerimiseks. 

Ettepanek: Kompenseerida Euroopa ja Aasia Spitside Ühingle EKL VKK eelarvest 07. Ja 

14.11.2013 toimunud koolituste kulude katteks 300 eurot. Paluda Euroopa ja Aasia Spitside 

Ühingul edastada arve EKL büroole. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Kompenseerida Euroopa ja Aasia Spitside Ühingle EKL VKK eelarvest 07. Ja 

14.11.2013 toimunud koolituste kulude katteks 300 eurot. Paluda Euroopa ja Aasia Spitside 

Ühingul edastada arve EKL büroole. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


