
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.15/2013 

Toimumise aeg: 21.detsember 2013 (algus 10.30; lõpp 11.15) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 21.12.2013 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 

A. EKL VKK 21.12.2013 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 

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 

6. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 



1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Toimus arutelu järgmistel teemadel:  

  välimkukohtunike põhikoolituse korraldamine (teade toimumise kohta EKL    

            kodulehele),  

  haruldaste tõugude erikoolitused (1.rühm, 3.rühm – kõrgejalgsed terjerid , laikad, jms) 

  juuniorhändler kohtunike koolitus 

 

Ettepanek: Määrata välimikukohtunike põhikoolitust korraldavaks isikuks Inga Siil. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Paluda EKL näituste sekretäril kustudada EKL kohtunike nimekirjast Viktor 

Serebrjakov. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Määrata välimikukohtunike põhikoolitust korraldavaks isikuks Inga Siil. 

1.2. Paluda EKL näituste sekretäril kustudada EKL kohtunike nimekirjast Viktor Serebrjakov. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

 

Järgmised eksamid on planeeritud  8.-9.veebruar 2014 Tallinnas. 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar pöördub EKL juhatuse poole, et selgitada välja, millised võimalused on 

välimkukohtunike andmebaasi pidamiseks elektroonilisel kujul (andmed säilitatakse EKL 

andmebaasis) ning kuidas toimuks andmete lisamine ja haldamine andmebaasis. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson (21.11.2013  lisa 1);  

Juta Haranen (09.12.2013 lisa 2); 

Linda Jürgens (18.12.2013 lisa 3); 



Iren Naarits (19.12.2013 lisa 4). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Juta Haranen – akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana 

koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits 

(14), norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (153), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer 

(189), tai bangkaew koer (000), tai ridgeback (338), taiwani koer (348); 

Linda Jürgens – akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana 

koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits 

(14), norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (153), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer 

(189), tai bangkaew koer (000), tai ridgeback (338), taiwani koer (348); 

Iren Naarits - akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana koer 

(273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), 

norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (153), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer (189), 

tai bangkaew koer (000), tai ridgeback (338), taiwani koer (348). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Ettepanek: Lükata Helin Kasuk Tensoni avalduse käsitlemine edasi EKL VKK eestseisuse 

koosolekule, millest võtab osa ka Helin Kasuk Tenson. 

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: 

Juta Haranen – akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana 

koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits 

(14), norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (153), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer 

(189), tai bangkaew koer (000), tai ridgeback (338), taiwani koer (348); 

Linda Jürgens – akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana 

koer (273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits 

(14), norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (153), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer 

(189), tai bangkaew koer (000), tai ridgeback (338), taiwani koer (348); 

Iren Naarits - akita (255), eurasier (291), hokkaido (261), islandi lambakoer (289), kaana koer 

(273),  kai (317), kishu (318), korea jindo (334), lapi porokoer (284),  lääne-göta spits (14), 



norra õuekoer (237),  rootsi lapikoer (153), shiba (257), shikoku (319), soome lapikoer (189), 

tai bangkaew koer (000), tai ridgeback (338), taiwani koer (348); 

4.2.  Lükata Helin Kasuk Tensoni avalduse käsitlemine edasi EKL VKK eestseisuse 

koosolekule, millest võtab osa ka Helin Kasuk Tenson. 

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

 

Euroopa ja Aasia Spitside Ühing on saatnud tõendi korraldatud koolitusel käsitletud tõugude 

ja osalenud kohtunike kohta ( 21.11.2013 lisa 5). 

 

6. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 

Eestseisusele on laekunud avaldused erikoolitustel osalemiseks Soome Vabariigis 

alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson (16.12.2013 lisa 6). 

Ettepanek: Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 15.02.2014 Jyväskylä. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 15.02.2014 Jyväskylä. 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


