
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  

ERAKORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL  nr.2/2014 

Toimumise aeg: 11.märts 2014 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 11.03.2014 eestseisuse  erakorralise koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

2.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

A. EKL VKK 11.03.2014 eestseisuse erakorralise koosoleku päevakorra 

kooskõlastamine ja kinnitamine 
Ettepanek : Kinnitada EKL VKK eestseisuse erakorralise koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

2.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

A. Kinnitada EKL VKK eestseisuse erakorralise  koosoleku päevakord alljärgnevalt: 

1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

2.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine      

1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Jelena Kruus esitas esildise (03.03.2014 lisa 1) 01. ja 02.03.2014 toimunud pädevuseksamite 

korraldamisega seotud kulude kompenseerimiseks. 

EKL VKK eestseisuse koosolekul 21.11.2013 toimus arutelu pädevuseksameid vastuvõtvate 

kohtunike kulude kompenseerimise üle ning võeti vastu otsus töövõtulepingute sõlmimise 

kohta (vt EKL VKK eestseisuse protokoll nr. 13/2013 otsus 1.1). 

Ettepanek: EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaator edastab EKL büroole nimekirja EKL 

välimkukohtunikest, kellega tuleks sõlmida töövõtulepingud pädevuseksamite korraldamisega 

seotud kulude kompenseerimise kohta perioodil 01.01.2014 – 31.12.2014. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Ettepanek: Kompenseerida 01. ja 02.03.2014 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamite 

korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Jelena Kruus – 100 eurot ( 2 päeva); 

  Reet Lint – 50 eurot (1 päev); 

  Astrid Lundava – 100 eurot (2 päeva); 

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva), 

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaator edastab EKL büroole nimekirja EKL 

välimkukohtunikest, kellega tuleks sõlmida töövõtulepingud pädevuseksamite korraldamisega 

seotud kulude kompenseerimise kohta perioodil 01.01.2014 – 31.12.2014. 

1.2. Kompenseerida 01. ja 02.03.2014 toimunud välimikukohtunike pädevuseksamite 

korraldamisega seotud kulud alljärgnevalt: 

  Jelena Kruus – 100 eurot ( 2 päeva); 

  Reet Lint – 50 eurot (1 päev); 

  Astrid Lundava – 100 eurot (2 päeva); 

  Inga Siil – 100 eurot (2 päeva), 

  Anne Sume – 100 eurot (2 päeva). 

 

2.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

Hindamispädevuste kinnitamise esildise (03.03.2014 lisa 1) ning sellele lisatud 

eksamihindamise  protokollide 1/2014 ja  2/2014 ning avalduse (26.02.2014 lisa 2) alusel. 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – mops (253); 

Kristin Kerem – dobermann (143); 

Dina Korna – dobermann (143), saksa spits (97) kõik suurused ja värvused, šveitsi valge 

lambakoer (347); 

Siret Lepasaar – staffordshire`i bullterjer (76), yorkshire`i terjer (86);  

Anne Klaas – chihuahua (218) mõlemad karvatüübid, hiina harjaskoer (288), iiri hundikoer 

(160),  itaalia väikehurt (200), whippet (162); 

Lilian Pajulaid – chihuahua (218) mõlemad karvatüübid, hiina harjaskoer (288), mops (253); 

Aire-Piret Pärn – kääbuspinšer (185); 

Katrin Raie – chihuahua (253) mõlemad karvatüübid, vaaraokoer (248). 



Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0  

   ei hääletanud – 0 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Ühisavaldus (11.03.2014 lisa 3) . 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Juta Haranen, Linda Jürgens, Jelena Kruus, Katrin Lahi, Marko Lepasaar, Reet Lint, Astrid 

Lundava, Iren Naarits,  – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika 

(304). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0  

   ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide alusel: 

Linda Jürgens – mops (253); 

Kristin Kerem – dobermann (143); 

Dina Korna – dobermann (143), saksa spits (97) kõik suurused ja värvused, šveitsi valge 

lambakoer (347); 

Siret Lepasaar – staffordshire`i bullterjer (76), yorkshire`i terjer (86);  

Anne Klaas – chihuahua (218) mõlemad karvatüübid, hiina harjaskoer (288), iiri hundikoer 

(160),  itaalia väikehurt (200), whippet (162); 

Lilian Pajulaid – chihuahua (218) mõlemad karvatüübid, hiina harjaskoer (288), mops (253); 

Aire-Piret Pärn – kääbuspinšer (185); 

Katrin Raie – chihuahua (253) mõlemad karvatüübid, vaaraokoer (248). 

2.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Juta Haranen, Linda Jürgens, Jelena Kruus, Katrin Lahi, Marko Lepasaar, Reet Lint, Astrid 

Lundava, Iren Naarits,  – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika 

(304). 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 



 

 


