
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.8/2013   

Toimumise aeg: 26.juuni 2013 (algus 16.45; lõpp 17.45) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 26.06.2013 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. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 26.06.2013 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. 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 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. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

1.1.  EKL sekretäri Elo Lindi ( 31.05.2013 lisa 1) kiri „EKL allüksuste info uuel EKL 

kodulehel“. 



Toimus arutelu EKL VKK  info kohta EKL kodulehel. Koostati vastus kirjale (31.05.2013) 

soovidega info ja selle avaldamise vormi kohta (lisa 2). 

1.2. Susanne Karlström (Rootsi Kennelliit)  kiri (03.06.2013 lisa 3)  FCI poolt 

mittetunnustatud tõugude hindamise kohta. 

Toimus arutelu kirjas esitatud kahe küsimuse üle. Arutelu tulemusena leiti, et EKL 

üldkohtunik võib hinnata  FCI poolt mittetunnustatud tõuge. EKL rühmakohtunik võib 

hinnata FCI poolt mittetunnustatud tõuge, mis on tõu päritolumaa poolt kuulutatud sellesse 

rühma kuuluvaks.  

Ettepanek: Paluda EKL juhatusel võtta EKL VKK eestseisuse arvamuse põhjal seisukoht 

antud küsimustes ning edastada see Rootsi Kennelliidule. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

1.3. Helin Kasuk-Tensoni kiri (06.06.2013 lisa 4). 

Toimus arutelu. 

Ettepanek: Koostada vastus Helin Kasuk-Tensoni kirjale (lisa 5). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 1.4.  EKL VKK üldkoosolek. 

Toimus arutelu võimaliku toimumise aja ning päevakorda minevate teemade üle. 

Ettepanek: Kutsuda kokku EKL VKK üldkoosolek 18.09.2013 algusega kell 18.00 Tallinnas. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

1.1. Paluda EKL juhatusel võtta EKL VKK eestseisuse arvamuse põhjal seisukoht antud 

küsimustes ning edastada see Rootsi Kennelliidule. 

1.2. Koostada vastus Helin Kasuk-Tensoni kirjale. 

1.3. Kutsuda kokku EKL VKK üldkoosolek 18.09.2013 algusega kell 18.00 Tallinnas. 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 
Järgmised eksamid on planeeritud 13. ja 14.juuli 2013. 

 



3. EKL VKK eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Siret Lepasaar andis ülevaate 05.06.2013 toimunud haruldaste tõugude ümarlaual koostatud 

haruldaste tõugude nimekirja projekti tagasisidest (lisa 6). 

 

Ettepanek: Saata „Eesti Kennelliit välimikukohtunike koolitusjuhend“ lisa „Haruldaste 

tõugude nimekiri“ EKL VKK üldkoosolekule parandamiseks ja kinnitamiseks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Kristin Keremi (05.06.2013 lisa 7) kiri teemal kohtunike info internetis (FCI Judges 

Directory). 

Ettepanek: Paluda EKL bürool avaldada internetis lehel FCI Judges Directory lisaks EKL 

rahvusvahelistele kohtunikele ka EKL rahvuslike kohtunike info. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Ettepanek: Palume EKL bürool korrastada viitamine EKL VKK kodulehelt FCI Judging 

Directory lehele kohtunike osas. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

Maret Kärdi (06.06.2013 lisa 8) päring. 

Siret Lepasaar on kontrollinud arhiivis olevat dokumentatsiooni ning on võtnud ühendust ja 

vestelnud Maret Kärdiga päringus toodud küsimustes.  

Ettepanek: Parandada EKL VKK eestseisuse protokollis tekkinud tehniline viga . 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

3.1. Saata „Eesti Kennelliit välimikukohtunike koolitusjuhend“ lisa „Haruldaste tõugude 

nimekiri“ EKL VKK üldkoosolekule parandamiseks ja kinnitamiseks. 

3.2. Paluda EKL bürool avaldada internetis lehel FCI Judges Directory lisaks EKL 

rahvusvahelistele kohtunikele  ka EKL rahvuslike kohtunike info. 

 3.3.  Palume EKL bürool korrastada viitamine EKL VKK kodulehelt FCI Judging Directory 

lehele kohtunike osas. 

3.4. Parandada EKL VKK eestseisuse protokollis tekkinud tehniline viga . 



 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  
Tehnilise vea parandamine.  

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmise tõu hindamispädevus 

eksamihindamisprotokolli (7/2013) alusel: 

Maret Kärdi – käharakarvaline bichon ( 215). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta järgmiselt:  

Jelena Kruus ja Inga Siil ( 18.06.2013 lisa 9); 

Maret Kärdi (26.06.2013 lisa 10); 

Helle Viitkar ( 26.06.2013 lisa 11 ja 02.03.2013); 

Anne Klaas (26.06.2013 lisa 12 ja 02.04.2013). 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Anne Klaas - havanna bichon (250), käharakarvaline bichon (215); tiibeti terjer (209); 

Jelena Kruus – iiri veespanjel (124); saksa spanjel (104); sussexi spanjel (127), põlluspanjel 

(123); ameerika veespanjel (301); 

Maret Kärdi – coton de tulear ( 283); bologna bichon ( 196); malta bichon ( 65); parson 

russell`i terjer (339);   

Inga Siil -  iiri veespanjel (124); saksa spanjel (104); sussexi spanjel (127), põlluspanjel (123); 

ameerika veespanjel (301); 

Helle Viitkar – havanna bichon (250), käharakarvaline bichon (215); tiibeti terjer (209). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

4.1.  Kinnitada alljärgnevale kohtunikule järgmise tõu hindamispädevus 

eksamihindamisprotokolli (7/2013) alusel: 

Maret Kärdi – käharakarvaline bichon ( 215). 

4.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Anne Klaas - havanna bichon (250), käharakarvaline bichon (215); tiibeti terjer (209); 

Jelena Kruus – iiri veespanjel (124); saksa spanjel (104); sussexi spanjel (127), põlluspanjel 



(123); ameerika veespanjel (301); 

Maret Kärdi – coton de tulear ( 283); bologna bichon ( 196); malta bichon ( 65); parson 

russell`i terjer (339);   

Inga Siil -  iiri veespanjel (124); saksa spanjel (104); sussexi spanjel (127), põlluspanjel (123); 

ameerika veespanjel (301); 

Helle Viitkar – havanna bichon (250), käharakarvaline bichon (215); tiibeti terjer (209). 

 

 

5. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 22.07.2013 algusega 

17.00 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

5.1.  Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 22.07.2013 algusega 17.00 

Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


