
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.7/2013 

Toimumise aeg: 29.mai 2013 (algus 17.00; lõpp 17.45)  

Toimumise koht: koosolek toimus telefonikoosolekuna 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 29.05.2013 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 29.05.2013 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 
*Kokkuvõte seminarist „Koerte hindamise kunst“. 

*Tooni Vellendi poolt saadetud märgukiri (12.05.2013 lisa 1). 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 
Haruldaste tõugude erikoolituse (11.04.2013) lektori töötasu ( arve nr.203, lisa 2). 

 

Ettepanek: Maksta 11.04.2013 toimunud erikoolituse lektorile Maret Kärdile välja vastavalt 

tema poolt esitatud arvele 310 eurot. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

2.1. Maksta 11.04.2013 toimunud erikoolituse lektorile Maret Kärdile välja vastavalt tema 

poolt esitatud arvele 310 eurot. 

 

3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Haruldaste tõugude nimekirja küsitlusleht ja teade ümarlaua toimumise kohta on laiali 

saadetud.  

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta alljärgnevalt: 

Astrid Lundava (28.04.2013 lisa 3); 

Jelena Kruus, Marko Lepasaar, Inga Siil (23.05.2013 lisa 4). 

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Jelena Kruus – barbet (105), friisi veekoer (221), hollandi väike veelinnukoer (314), romagna 

veekoer (298); 

Marko Lepasaar – barbet (105); 

Astrid Lundava – pumi (56); 

Inga Siil  - barbet (105), friisi veekoer (221), hollandi väike veelinnukoer (314), romagna 

veekoer (298). 



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: 

Jelena Kruus – barbet (105), friisi veekoer (221), hollandi väike veelinnukoer (314), romagna 

veekoer (298); 

Marko Lepasaar – barbet (105); 

Astrid Lundava – pumi (56); 

Inga Siil  - barbet (105), friisi veekoer (221), hollandi väike veelinnukoer (314), romagna 

veekoer (298). 

 

5. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

Eesti Chihuahua Klubi taotlus (07.01.2012 lisa 5) chihuahua tõukoolituse kulude katmiseks. 

 

Ettepanek: Paluda saata Eesti Chihuahua Klubil koopiad arvetest. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Paluda saata Eesti Chihuahua Klubil koopiad arvetest. 

 

6. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldused erikoolituste läbimiseks Soomes 

alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson (01.05.2013 lisa 6), 

Jelena Kruus, Inga Siil (23.05.2013 lisa 7). 

 

Ettepanek: Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 30.05.2013 Lahti ja 19.06.2013 Lahti; 

Jelena Kruus ja Inga Siil – 29.05.2013 Lahti. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

6.1.  Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 



Helin Kasuk-Tenson – 30.05.2013 Lahti ja 19.06.2013 Lahti; 

Jelena Kruus ja Inga Siil – 29.05.2013 Lahti. 

 

7. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 26.06.2013 Tallinnas. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

7.1. Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 26.06.2013 Tallinnas. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


