
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.3/2014 

Toimumise aeg: 19.märts 2014 (algus 16.30; lõpp 18.00) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena: Anne Naarits ( lahkus umbes 1 tund enne koosoleku lõppu). 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 19.03.2014 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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 19.03.2014 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. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

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. 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 

A. Helin Kasuk-Tensoni kiri (14.01.2014 ) (teema jätkuv käsitlemine) 

Kuna Helin Kasuk-Tensonit ei viibi hetkel koosolekul  (nagu oma  14.03.2014 EKL VKK-le 

saadetud e-mailis lubas) ja samuti ei ole temalt laekunud kirjalikku seletust (nagu 17.02.2014 

EKL VKK eestseisuse koosolekul kokku lepitud sai), siis käsitletakse teemat edasi järgmisel 

EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

B. Eesti Jahikoerte Tõuühingu järelpäring ( 13.03.2014 lisa 1) 

Koostati vastus ( lisa 2) järelpäringule, mis edastatakse esimesel võimalusel Eesti Jahikoerte 

Tõuühingu esimehele. 

 

C. Taotlus (Anne Naarits, Iren Naarits, Ege Maas 14.03.2014 lisa 3) 

Toimus arutelu. Juuniorhändler kohtunike koolitusega EKL VKK ei tegele. Kogul on plaanis 

korraldada koolituspäev juuniorhändlerite hindamisest kõigile EKL kohtunikele.  

EKL VKK eestseisus on seisukohal, et kahjuks ei saa me esitatud taoutlust rahuldada. 

 

D.2008 aastal toimunud „Välimkukohtunike algkoolitus“ osalejate nimekiri (Aire-Piret Pärna 

vastus järelpärimisele 28.02.2014 lisa 4 ja väljavõte EKL RKK arhiivist  09.02.2009 lisa 5) 

 

Ettepanek: Edastada EKL RKK arhiivist pärit nimekiri „Välimikukohtunike algkursuse“ 

korraldajatele. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

E. Välimkukohtunike põhikoolitus 

Toimus arutelu koerasilmatesti ja vestluse korraldamise kuupäeva ja koha üle. 

 

F.  Välimkukohtunike ümarlaud 

Toimus arutelu. Koostati esialgne päevakord ( lisa 6). 

Ettepanek: Korraldada välimkukohtunike ümarlaud 27.aprillil 2014 Tallinnas. 

  

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 



     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

1.1. Edastada EKL RKK arhiivist pärit nimekiri „Välimikukohtunike algkursuse“ 

korraldajatele. 

1.2. Korraldada välimkukohtunike ümarlaud 27.aprillil 2014 Tallinnas. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

 

Jelena Kruus andis ülevaate 11.03.2014 toimunud erikoolitusest. Osalejate nimekiri koos 

kuludokumentidega on lisatud käesolevale protokollile ( lisad 7-9). 

Käesoleval aastal on planeeritud eksamid hindamispädevuste laiendamiseks järgmiselt: 

  12. ja 13.aprill – Tallinn 

  31.mai – Tallinn 

  01.juuni – Tallinn 

  23. ja 24. august – Tallinn 

  27. ja 28. september – Tallinn 

  08. ja 09. november - Tartu 

 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Toimus arutelu teemadel välimkukohtunike elektrooniline andmebaas ning fotodega 

välimkukohtunike kaardid. 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Helina Simberg (avalduse jätkuv käsitlus vt protokoll nr.1/2014  ja vastus järelpärimisele lisa 

10); 

Ühisavaldus  jätkuv käsitlus( vt protokoll nr.2/2014), 

Helin Kasuk-Tenson (25.02.2014 lisa 11), 

Marko Lepasaar (06.03.2014 lisa 12), 

Lilian Pajulaid (06.03.2014 lisa 13), 

Katrin Raie  (13.03.2014 lisa 14), 

Iren Naarits (17.03.2014 lisa 15).  

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Helin Kasuk-Tenson – australian stumpy tail cattle dog (351), beauceron (44), bergamasco 

lambakoer (194), flaami karjakoer (191), hollandi lambakoer (233) kõik karvatüübid, 



horvaatia lambakoer (277), lõuna-vene lambakoer (326), rumeenia mioritic lambakoer (349), 

tšehhoslovakkia huntkoer (332), argentiina dogi (292), shar pei (309), alpi takshagijas (254), 

baieri verekoer (217), drever (130),  akita (255), korea jindo (334), lääne-siberi laika (306), 

mehhiko karvutu koer (234) kõik suurused, peruu karvutu koer (310) kõik suurused, norra 

lunnikoer (265), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid, vaaraokoer (248), 

valge rootsi põdrakoer (000), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000);   

Dina Korna  – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304); 

Marko Lepasaar- etna cirneco (199), ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid, kanaari 

podenco (329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid, vaaraokoer (248); 

Iren Naarits - etna cirneco (199), ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid, kanaari podenco 

(329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid; 

Lilian Pajulaid – ahvpinšer (186), austria pinšer (64), king charles spanjel (128), smoushound 

(308), taani-rootsi õuekoer (356), 

Katrin Raie - etna cirneco (199), ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid, kanaari podenco 

(329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid; 

Helina Simberg – akita (255), shiba (257), hokkaido (261), kai (317), kishu (318), shikoku 

(319), korea jindo (334), tai ridgeback (338). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Parandada tehniline viga ning kinnitada Helin Kasuk-Tensonile brüsseli grifooni 

(80) hindamispädevus. 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused rühmakohtunikuks kinnitamise  kohta 

alljärgnevalt: 

Jelena Kruus (14.03.2014 lisa 16), 

Astrid Lundava (14.03.2014 lisa 17). 

Mõlemad kohtunikud on täitnud dokumendis „Eesti Kennelliidu Välimkukohtuniku statuut“ 

punktis 6.8.1. loetletud nõuded. 

 

Ettepanek: Kinnitada Jelena Kruus ja Astrid Lundava  FCI viienda rühma rühmakohtunikuks. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud taotlus ühekordse eriloa saamiseks lõppvõistluste 

hindamise kohta erinäitusel Katrin Raielt ( 17.03.2014 lisa 18). 

Taotluses on ära toodud hinnatavad tõud ning lõppvõistlused koos põhjendustega. 

 

Ettepanek: Anda Katrin Raiele ühekordne eriluba hinnata 10.05.2014 Riias toimuval hurtade 

erinäitusel kõiki lõppvõistlusi. 

 

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: 

Helin Kasuk-Tenson – australian stumpy tail cattle dog (351), beauceron (44), bergamasco 

lambakoer (194), flaami karjakoer (191), hollandi lambakoer (233) kõik karvatüübid, 

horvaatia lambakoer (277), lõuna-vene lambakoer (326), rumeenia mioritic lambakoer (349), 

tšehhoslovakkia huntkoer (332), argentiina dogi (292), shar pei (309), alpi takshagijas (254), 

baieri verekoer (217), drever (130),  akita (255), korea jindo (334), lääne-siberi laika (306), 

mehhiko karvutu koer (234) kõik suurused, peruu karvutu koer (310) kõik suurused, norra 

lunnikoer (265), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid, vaaraokoer (248), 

valge rootsi põdrakoer (000), kromfohrlandi koer (192), praha rotipüüdja (000);   

Dina Korna  – ida-siberi laika (305), lääne-siberi laika (306), vene-euroopa laika (304); 

Marko Lepasaar- etna cirneco (199), ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid, kanaari 

podenco (329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid, vaaraokoer (248); 

Iren Naarits - etna cirneco (199), ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid, kanaari podenco 

(329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid; 

Lilian Pajulaid – ahvpinšer (186), austria pinšer (64), king charles spanjel (128), smoushound 

(308), taani-rootsi õuekoer (356), 

Katrin Raie - etna cirneco (199), ibiza podenco (89) mõlemad karvatüübid, kanaari podenco 

(329), portugali podengo (94) kõik suurused ja karvatüübid; 

Helina Simberg – akita (255), shiba (257), hokkaido (261), kai (317), kishu (318), shikoku 

(319), korea jindo (334), tai ridgeback (338). 

4.2. Parandada tehniline viga ning kinnitada Helin Kasuk-Tensonile brüsseli grifooni (80) 

hindamispädevus. 

4.3. Kinnitada  Jelena Kruus ja Astrid Lundava  FCI viienda rühma rühmakohtunikuks.  

4.4. Anda Katrin Raiele ühekordne eriluba hinnata 10.05.2014 Riias toimuval hurtade 

erinäitusel kõiki lõppvõistlusi. 

  

 



5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus MTÜ Tallinna Piirkondlikult Koerakasvatajate 

Klubilt (25.02.2014 lisa 19) erikoolituste korraldamise kohta 10. ja 11.aprill 2014 Tallinnas. 

Ettepanek: Määrata koolituste läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Astrid Lundava ja 

avaldada koolituste info EKL VKK kodulehel. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Määrata koolituste läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Astrid Lundava ja avaldada 

koolituste info EKL VKK kodulehel. 

 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 16.04.2014 algusega 

16.30 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 16.04.2014 algusega 16.30 

Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


