
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.6/2013 

Toimumise aeg: 22.aprill 2013 (algus 17.00; lõpp 19.30) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 22.04.2013 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 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 22.04.2013 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 

7. 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Arutelu seminari „Koerte hindamise kunst“ korraldamise kohta. Seminari korraldamisega 

seotud tööülesannete jaotamine (kohvipausid, tõlkimine, diplomid, jms). 

Arutelu 2013 aastal EKL VKK pool planeeritavatest koolitustest. 

 

Ettepanek: Korraldada 14.-15.09.2013 FCI 7.rühma haruldaste tõugude erikoolitus Tallinnas 

ning määrata koolituse läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Inga Siil. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

1.1. Korraldada 14.-15.09.2013 FCI 7.rühma haruldaste tõugude erikoolitus Tallinnas ning 

määrata koolituse läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Inga Siil. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 
Arutelu 11.04.2013 toimunud koolituse üle. Tõukoolitusel ja erikoolitusel osalenute 

nimekirjad on lisatud käesolevale protokollile ning arhiivis kausta „KOOLITUSED“ ( lisa 1 

ja 2). 

Jelena Kruus andis ülevaate toimunud eksamitest ning esitas esildise ( 15.04.2013 lisa 3 ) 

eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahade hüvitamiseks. 

Järgmised eksamid on planeeritud juunis 2013. 

 

Ettepanek: Hüvitada 13. ja 14.04.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt: 

Juta Haranen – 1 päev ( 35 eurot); 

Jelena Kruus – 2 päeva (70 eurot); 

Anne Sume – 2 päeva (70 eurot ). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

2.1. Hüvitada 13. ja 14.04.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt: 

Juta Haranen – 1 päev ( 35 eurot); 



Jelena Kruus – 2 päeva (70 eurot); 

Anne Sume – 2 päeva (70 eurot ). 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevate oma tegemistest. Toimus arutelu järgmistel teemadel: 

kohtunikele rinnasiltide tellimine; haruldaste tõugude nimekirja uuendamisega seonduv 

(individuaalne töö nimekirjaga, ümarlaud ja üldkoosolek); komisjoni „FCI Show Judges“ 

liikme määramine EKL juhatuse palvel. 

 

Ettepanek: Tellida EKL logoga rinnasildid kõikidele kohtunikele. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Tellida fotoga ( EKL ja FCI logoga) sildid neile, kes seda silti soovivad. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Korraldada ümarlaud haruldaste tõugude nimekirja uuendamiseks 05.06.2013 

Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Kinnitada EKL VKK esindajana komisjoni „FCI Show Judges“ liikmeks Inga Siil. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Otsustati:  

3.1. Tellida EKL logoga rinnasildid kõikidele kohtunikele. 

3.2. Tellida fotoga ( EKL ja FCI logoga) sildid neile, kes seda silti soovivad. 

3.3. Korraldada ümarlaud haruldaste tõugude nimekirja uuendamiseks 05.06.2013 Tallinnas. 

3.4. Kinnitada EKL VKK esindajana komisjoni „FCI Show Judges“ liikmeks Inga Siil. 



 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 

Hindamispädevuste kinnitamine esildise ( 15.04.2013 lisa 3 )  ning sellele lisatud protokollide 

6/2013 ja 7/2013 alusel.  

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamiste protokollide alusel: 

Kristin Kerem  - itaalia corso (343); 

Hedi Kumm – shar pei (309); 

Marko Lepasaar – alaska malamuut (243), dobermann (143), inglise setter (2), suuršnautser 

(181); 

Siret Lepasaar – eesti hagijas (000), hiina harjaskoer (288), kromfohrlandi koer (192), 

käharakarvaline bichon (215), soome hagijas (51);  

Aire-Piret Pärn – dobermann (143); kääbusšnautser (183); 

Katrin Raie – eesti hagijas (000); 

Vera Smirnova – gordoni setter (6), inglise setter (2); 

Helen Tonkson – Koit – hiina harjaskoer (288). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta järgmiselt: 

Anne Klaas ( 02.04.2013 lisa 4 ), 

Helle Viitkar ( 05.04.2013 lisa 5 ), 

Kaheksa kohtuniku ühisavaldus (11.04.2013 lisa 6 ),  

Helin Kasuk-Tenson (11.04.2013 lisa 7 ), 

Jelena Kruus ( 16.04.2013 lisa 8 ), 

Astrid Lundava (16.04.2013 lisa 9 ), 

Jelena Kruus, Marko Lepasaar, Astrid Lundava (16.04.2013 lisa 10 ), 

Siret Lepasaar ( 16.04.2013 lisa 11 ), 

Anne Sume (16.04.2013 lisa 12 ). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Helin Kasuk – Tenson – ahvpinšer (186), austria pinšer (64),belgia grifoon (81),  bologna 

bichon ( 196),  coton de tulear (283), friisi linnukoer (222),  hollandi smoushond (308), king 

charles spanjel (128), lääne-göta spits (14), malta bichon (65), münsteri suur linnukoer (118), 

portugali linnukoer (187),  puudelpointer (216), saksa pikakarvaline linnukoer (117),  

schipperke (187),  slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tsehhi karmikarvaline linnukoer 

(245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57),  vana-taani 



linnukoer (281), väike brabandi grifoon (82), weimari linnukoer lühikarvaline (99), weimari 

linnukoer pikakarvaline (99); 

Anne Klaas - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), king charles spanjel (128), hollandi 

smoushond (308); 

Jelena Kruus - ahvpinšer (186), ameerika akita (344), austria pinšer (64), etna cirneco (199), 

grööni koer (274), hokkaido (261), hollandi smoushond (308), ibiza podengo karmikarvaline 

(89), ibiza podengo lühikarvaline (89), kaana koer (273), kai (317), kanaari podengo (329), 

kishu (318), korea jindo (334), mehhiko karvutu koer väike (234), mehhiko karvutu koer 

standartne (234), mehhiko karvutu koer keskmine (234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer 

(237),  portugali podengo suur siledakarvaline (94), portugali podengo keskmine 

siledakarvaline (94), portugali podengo väike siledakarvaline (94), portugali podengo suur 

karmikarvaline (94), portugali podengo keskmine karmikarvaline (94), portugali podengo 

väike karmikarvaline (94), shiba (257), shikoku (319), tai ridgeback (338); 

Marko Lepasaar - ahvpinšer (186), ameerika akita (344), austria pinšer (64), grööni koer 

(274), hokkaido (261), hollandi smoushond (308),kaana koer (273), kai (317), kishu (318), 

korea jindo (334), mehhiko karvutu koer väike (234), mehhiko karvutu koer standartne (234), 

mehhiko karvutu koer keskmine (234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer (237), shiba 

(257), shikoku (319), tai ridgeback (338); 

Siret Lepasaar - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), chesapeake bay retriiver (263),  hollandi 

smoushond (308), nova scotia retriiver (312), siledakarvaline retriiver (121); 

Reet Lint - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), hollandi smoushond (308); 

Astrid Lundava - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), etna cirneco (199),  grööni koer (274), 

hokkaido (261), hollandi smoushond (308),ibiza podengo karmikarvaline (89), ibiza podengo 

lühikarvaline (89), itaalia volpino (195), kaana koer (273), kai (317), kanaari podengo (329) 

kishu (318), korea jindo (334), mehhiko karvutu koer väike (234), mehhiko karvutu koer 

keskmine (234), mehhiko karvutu koer (234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer (237), 

portugali podengo suur siledakarvaline (94), portugali podengo keskmine siledakarvaline 

(94), portugali podengo väike siledakarvaline (94), portugali podengo suur karmikarvaline 

(94), portugali podengo keskmine karmikarvaline (94), portugali podengo väike 

karmikarvaline (94),  shiba (257), shikoku (319), tai ridgeback (338); 

Anne Sume - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), hollandi smoushond (308), pürenee 

mäestikukoer (137); 

Helle Viitkar – belgia grifoon (81),  bologna bichon (196), coton de tulear (283), malta bichon 

(65), väike brabandi grifoon (82). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Jätta järgmiste tõugude hindamispädevuste kinnitamine erikoolituse alusel ootele, 

kuna neid ei ole käesoleval hetkel kehtivas haruldaste tõugude nimekirjas: brüsseli grifoon 

(80), saksa ohtekarvaline linnukoer (232), taani-rootsi õuekoer (356), vaaraokoer (248). 

 



Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta Helin 

Kasuk-Tensonilt ( 06.04.2013 lisa 13 ).  

 

Ettepanek: Kinnitada Helin Kasuk-Tenson FCI kaheksanda rühma rühmakohtunikuks. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud Hedi Kummi avaldus (22.04.2013 lisa 14 ) 

isikuandmete avaldamise kohta. 

 

Ettepanek: Paluda EKL bürool avaldada EKL kodulehel  EKL kohtunike nimekirjas 

rahvusliku kohtuniku Hedi Kummi isikuandmed . 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamiste protokollide alusel: 

Kristin Kerem  - itaalia corso (343); 

Hedi Kumm – shar pei (309); 

Marko Lepasaar – alaska malamuut (243), dobermann (143), inglise setter (2), suuršnautser 

(181); 

Siret Lepasaar – eesti hagijas (000), hiina harjaskoer (288), kromfohrlandi koer (192), 

käharakarvaline bichon (215), soome hagijas (51);  

Aire-Piret Pärn – dobermann (143); kääbusšnautser (183); 

Katrin Raie – eesti hagijas (000); 

Vera Smirnova – gordoni setter (6), inglise setter (2); 

Helen Tonkson – Koit – hiina harjaskoer (288). 

4.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Helin Kasuk – Tenson – ahvpinšer (186), austria pinšer (64),belgia grifoon (81),  bologna 

bichon ( 196),  coton de tulear (283), friisi linnukoer (222),  hollandi smoushond (308), king 

charles spanjel (128), lääne-göta spits (14), malta bichon (65), münsteri suur linnukoer (118), 



portugali linnukoer (187),  puudelpointer (216), saksa pikakarvaline linnukoer (117),  

schipperke (187),  slovaki karmikarvaline linnukoer (320), tsehhi karmikarvaline linnukoer 

(245), ungari karmikarvaline linnukoer (239), ungari lühikarvaline linnukoer (57),  vana-taani 

linnukoer (281), väike brabandi grifoon (82), weimari linnukoer lühikarvaline (99), weimari 

linnukoer pikakarvaline (99); 

Anne Klaas - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), king charles spanjel (128), hollandi 

smoushond (308); 

Jelena Kruus - ahvpinšer (186), ameerika akita (344), austria pinšer (64), etna cirneco (199), 

grööni koer (274), hokkaido (261), hollandi smoushond (308), ibiza podengo karmikarvaline 

(89), ibiza podengo lühikarvaline (89), kaana koer (273), kai (317), kanaari podengo (329), 

kishu (318), korea jindo (334), mehhiko karvutu koer väike (234), mehhiko karvutu koer 

standartne (234), mehhiko karvutu koer keskmine (234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer 

(237),  portugali podengo suur siledakarvaline (94), portugali podengo keskmine 

siledakarvaline (94), portugali podengo väike siledakarvaline (94), portugali podengo suur 

karmikarvaline (94), portugali podengo keskmine karmikarvaline (94), portugali podengo 

väike karmikarvaline (94), shiba (257), shikoku (319), tai ridgeback (338); 

Marko Lepasaar - ahvpinšer (186), ameerika akita (344), austria pinšer (64), grööni koer 

(274), hokkaido (261), hollandi smoushond (308),kaana koer (273), kai (317), kishu (318), 

korea jindo (334), mehhiko karvutu koer väike (234), mehhiko karvutu koer standartne (234), 

mehhiko karvutu koer keskmine (234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer (237), shiba 

(257), shikoku (319), tai ridgeback (338); 

Siret Lepasaar - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), chesapeake bay retriiver (263),  hollandi 

smoushond (308), nova scotia retriiver (312), siledakarvaline retriiver (121); 

Reet Lint - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), hollandi smoushond (308); 

Astrid Lundava - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), etna cirneco (199),  grööni koer (274), 

hokkaido (261), hollandi smoushond (308),ibiza podengo karmikarvaline (89), ibiza podengo 

lühikarvaline (89), itaalia volpino (195), kaana koer (273), kai (317), kanaari podengo (329) 

kishu (318), korea jindo (334), mehhiko karvutu koer väike (234), mehhiko karvutu koer 

keskmine (234), mehhiko karvutu koer (234), norra lunnikoer (265), norra õuekoer (237), 

portugali podengo suur siledakarvaline (94), portugali podengo keskmine siledakarvaline 

(94), portugali podengo väike siledakarvaline (94), portugali podengo suur karmikarvaline 

(94), portugali podengo keskmine karmikarvaline (94), portugali podengo väike 

karmikarvaline (94),  shiba (257), shikoku (319), tai ridgeback (338); 

Anne Sume - ahvpinšer (186), austria pinšer (64), hollandi smoushond (308), pürenee 

mäestikukoer (137); 

Helle Viitkar – belgia grifoon (81),  bologna bichon (196), coton de tulear (283), malta bichon 

(65), väike brabandi grifoon (82). 

4.3. Jätta järgmiste tõugude hindamispädevuste kinnitamine erikoolituse alusel ootele, kuna 

neid ei ole käesoleval hetkel kehtivas haruldaste tõugude nimekirjas: brüsseli grifoon (80), 

saksa ohtekarvaline linnukoer (232), taani-rootsi õuekoer (356), vaaraokoer (248). 

4.4. Kinnitada Helin Kasuk-Tenson FCI kaheksanda rühma rühmakohtunikuks. 

4.5. Paluda EKL bürool avaldada EKL kodulehel  EKL kohtunike nimekirjas rahvusliku 

kohtuniku Hedi Kummi isikuandmed . 

 



5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

EKL VKK eestseisusele on laekunud Eesti Bassetite Tõuühing MTÜ ja PEPI MTÜ  

ühisavaldus (16.04.2013 lisa 15 ) erikoolituse korraldamise kohta.  

 

Ettepanek: Määrata erikoolituse läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Jelena Kruus ning 

avaldada erikoolituse info EKL VKK kodulehel. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

5.1. Määrata erikoolituse läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Jelena Kruus ning 

avaldada erikoolituse info EKL VKK kodulehel. 

 

6. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused erikoolituste läbimiseks Soomes 

alljärgnevalt:  

Helin Kasuk-Tenson ( 28.03.2013 lisa 16 ja 09.04.2013 lisa 17 ), 

Jelena Kruus, Marko Lepasaar, Inga Siil (16.04.2013 lisa 18 ). 

 

Ettepanek: Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 31.03.2013 Lappenrantaa , 03.04.2013 Lahti, 11.04.2013 Klaukkala, 

13.04.2013 Oulu, 17.04.2013 Klaukkala, 23.04.2013 Lahti, 02.05.2013 Klaukkala, 

22.05.2013 Klaukkala, 11.08.2013 Hauho, 12.10.2013  (toimumise täpne koht hetkel veel 

teadmata), 13.10.2013 ( toimumise täpne koht hetkel veel teadmata); 

Jelena Kruus, Marko Lepasaar ja Inga Siil – 22.05.2013 Lahti. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

6.1. Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 31.03.2013 Lappenrantaa , 03.04.2013 Lahti, 11.04.2013 Klaukkala, 

13.04.2013 Oulu, 17.04.2013 Klaukkala, 23.04.2013 Lahti, 02.05.2013 Klaukkala, 

22.05.2013 Klaukkala, 11.08.2013 Hauho, 12.10.2013  (toimumise täpne koht hetkel veel 

teadmata), 13.10.2013 ( toimumise täpne koht hetkel veel teadmata); 

Jelena Kruus, Marko Lepasaar ja Inga Siil – 22.05.2013 Lahti. 

 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 



materjalide) esitamine 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 29.05.2013 algusega 

17.00 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

7.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 29.05.2013 algusega 17.00 

Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


