
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.9/2013 

Toimumise aeg: 22.juuli 2013 (algus 17.00; lõpp 18.45) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena: Aire-Piret Pärn 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 22.07.2013 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

 

A. EKL VKK 22.07.2013 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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

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. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 



6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine. 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

 

1.1. Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavaldus (17.12.2012) 

 

EKL VKK eestseisus on ära kuulanud täiendavad selgitused ühisavalduses kirjeldatud 

sündmusega seotud isikutelt (14.01.2013) – Kätlin Kull, Anne Naarits, Aire-Piret Pärn ja 

Liina Vaher . Toimunud on pikk ja põhjalik arutelu ning konsulteeritud on juriidilise 

nõustajaga. 

 

EKL VKK eestseisuse seisukoht antud avaldusega seoses on järgmine: 

1. Avalduse esitamisel ning käsitlemisel on  kahjuks rikutud mitmeid hea tava ning 

protseduurireegleid. 

2. Kuna sündmus, mida kirjeldati avalduses, toimus 08.09.2012 ning avaldus esitati 

17.12.2012 , siis on EKL VKK eestseisusel võimatu korrektselt tõendada või ümber lükata 

avalduses nimetatud sündmuse täpset käiku. 

3.  EKL VKK eestseisus leiab, et EKL välimikukohtunik ei tohi  avalikult kritiseerida teise 

kohtuniku tööd nii nagu ülelnimetatud avalduses olla seda teinud Aire-Piret Pärn ning peab 

järgima üldiseid eetika põhitõdesid ja häid kombeid suheldes teiste välimikukohtunikega. 

Eelpoolnimetatu üheselt tõestatud rikkumise tuvastamisel tuleb välimikukohtunikku karistada 

vastavalt EKL välimikukohtuniku statuudis sätestatule. 

4. EKL välimikukohtuniku statuuti tuleb viia sisse muudatused ja / või täpsustused, kuidas 

tuleb esitada kaebused välimikukohtuniku tegevuse kohta.  

 

1.2. FCI 3. ja 8. rühma haruldaste tõugude erikoolitus 

Ettepanek: Korraldada 17.-18.09.2013 FCI 3. ja 8.rühma haruldaste tõugude erikoolitus 

Tallinnas ning määrata koolituse läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Inga Siil. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

1.3. EKL VKK üldkoosoleku kuupäeva muutmine seoses FCI 3. ja 8. rühma haruldaste 

tõugude erikoolitusega 

 

Ettepanek: Kutsuda EKL VKK üldkoosolek kokku 19.09.2013 algusega kell 18.00 Tallinnas. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



Otsustati:  

1.1. Korraldada 17.-18.09.2013 FCI 3. ja 8.rühma haruldaste tõugude erikoolitus Tallinnas 

ning määrata koolituse läbiviimise eest vastutavaks kohtunikuks Inga Siil. 

1.2. Kutsuda EKL VKK üldkoosolek kokku 19.09.2013 algusega kell 18.00 Tallinnas 

 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

 

Jelena Kruus andis ülevaate toimunud eksamitest ning esitas esildise ( 16.07.2013 lisa 1 ) 

eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahade hüvitamiseks. 

Järgmised eksamid on planeeritud 17. ja 18. august 2013. 

 

Ettepanek: Hüvitada 13. ja 14.07.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt: 

Linda Jürgens – 1 päev (35 eurot); 

Jelena Kruus – 2 päeva (70 eurot); 

Astrid Lundava – 1 päev (35 eurot); 

Inga Siil – 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 14.07.2013 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt: 

Linda Jürgens – 1 päev (35 eurot); 

Jelena Kruus – 2 päeva (70 eurot); 

Astrid Lundava – 1 päev (35 eurot); 

Inga Siil – 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; FCI Judges Directory lehega seonduvad küsimused, 

ebatäpsused ning vead EKL VKK normatiivdokumentides. 

 

 

4.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

 

Hindamispädevuste kinnitamine esildise ( 16.07.2013 lisa 1 )  ning sellele lisatud protokollide 



8/2013 ja 9/2013 alusel.  

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide  alusel: 

Linda Jürgens – west highlandi terjer (85); 

Dina Korna – welsh corgi pembroke (39); 

Maret Kärdi – vene kääbuskoer, siledakarvaline (352); vene kääbuskoer pikakarvaline (352); 

Marko Lepasaar – bostoni terjer (140),  itaalia linnukoer (202), jack russell`i terjer (345), 

mops (253), prantsuse buldog (101); 

Siret Lepasaar – bostoni terjer (140), jack russell`i terjer (345),  malta bichon (65), vene 

kääbuskoer siledakarvaline (352), vene kääbuskoer pikakarvaline (352);  

Astrid Lundava – siledakarvaline retriiver (121); 

Aire – Piret Pärn – collie, pikakarvaline (156); 

Kristel Ratnik – Soosaar – saksa dogi, kollane, tiigrikarva (235), saksa dogi, must, arlekiin 

(235), saksa dogi, sinine (235); 

Helina Simberg – mops (253). 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus haruldaste tõugude hindamispädevuste 

kinnitamise kohta järgmiselt:  

Helin Kasuk Tenson ( 27.06.2013 lisa 2, 3 ja 4); 

Marko Lepasaar, Siret Lepasaar, Astrid Lundava (12.07.2013 lisa 5); 

Marko Lepasaar (14.07.2013 lisa 6).  

 

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

erikoolituse alusel vastavalt dokumendi „Eesti Kennelliit Välimikukohtunike koolitusjuhend“ 

punktile 15: 

Helin Kasuk – Tenson – auvergne`i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), burgose 

linnukoer (90),  entlebuchi alpi karjakoer (47), friisi linnukoer (222), itaalia linnukoer (202), 

itaalia karmikarvaline linnukoer (165), münsteri väike linnukoer (102), portugali linnukoer 

(187),  prantsuse gascogne`i linnukoer (133), prantsuse pürenee linnukoer (134), saint-

germaini linnukoer (115),  saksa pikakarvaline linnukoer (117), saksa karmikarvaline 

linnukoer (98), saksa pinšer (184), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), suur šveitsi alpi 

karjakoer (58), vana-taani linnukoer (281);  

Marko Lepasaar  - baieri verekoer (217), drever (130), hannoveri verekoer (213), lhasa apso 

(227), saarmakoer (294),  tiibeti terjer (209), verekoer (84), westfaali takshagijas (30); 

Siret Lepasaar - baieri verekoer (217), drever (130), hannoveri verekoer (213), saarmakoer 

(294), verekoer (84), westfaali takshagijas (30); 

Astrid Lundava - baieri verekoer (217), drever (130), hannoveri verekoer (213), saarmakoer 



(294), verekoer (84), westfaali takshagijas (30). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus rühmakohtunikuks kinnitamise kohta Maret 

Kärdilt (22.07.2013 lisa 7). 

 

Ettepanek: Kinnitada Maret Kärdi FCI üheksanda rühma rühmakohtunikuks. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud Kristel Ratnik-Soosaare avaldus (19.07.2013 lisa 8 ) 

isikuandmete avaldamise kohta. 

 

Ettepanek: Paluda EKL bürool avaldada EKL kodulehel  EKL kohtunike nimekirjas 

rahvusliku kohtuniku Kristel Ratnik-Soosaare isikuandmed . 

 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Otsustati: 

4.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused 

eksamihindamise protokollide  alusel: 

Linda Jürgens – west highlandi terjer (85); 

Dina Korna – welsh corgi pembroke (39); 

Maret Kärdi – vene kääbuskoer siledakarvaline (352), vene kääbuskoer pikakarvaline (352); 

Marko Lepasaar – bostoni terjer (140),  itaalia linnukoer (202), jack russell`i terjer (345), 

mops (253), prantsuse buldog (101); 

Siret Lepasaar – bostoni terjer (140), jack russell`i terjer (345),  malta bichon (65), vene 

kääbuskoer siledakarvaline (352), vene kääbuskoer pikakarvaline (325);  

Astrid Lundava – siledakarvaline retriiver (121); 

Aire – Piret Pärn – collie, pikakarvaline (156); 



Kristel Ratnik – Soosaar – saksa dogi, kollane, tiiger (235), saksa dogi, must, arlekiin (235), 

saksa dogi , sinine (235); 

Helina Simberg – mops (253). 

4.2. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele järgmiste tõugude hindamispädevused erikoolituse 

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

Helin Kasuk – Tenson – auvergne`i linnukoer (180), bourbonnaisi linnukoer (179), burgose 

linnukoer (90),  entlebuchi alpi karjakoer (47), friisi linnukoer (222), itaalia linnukoer (202), 

itaalia karmikarvaline linnukoer (165), münsteri väike linnukoer (102), portugali linnukoer 

(187),  prantsuse gascogne`i linnukoer (133), prantsuse pürenee linnukoer (134), saint-

germaini linnukoer (115),  saksa pikakarvaline linnukoer (117), saksa karmikarvaline 

linnukoer (98), saksa pinšer (184), slovaki karmikarvaline linnukoer (320), suur šveitsi alpi 

karjakoer (58), vana-taani linnukoer (281);  

Marko Lepasaar  - baieri verekoer (217), drever (130), hannoveri verekoer (213), lhasa apso 

(227), saarmakoer (294),  tiibeti terjer (209), verekoer (84), westfaali takshagijas (30); 

Siret Lepasaar - baieri verekoer (217), drever (130), hannoveri verekoer (213), saarmakoer 

(294), verekoer (84), westfaali takshagijas (30); 

Astrid Lundava - baieri verekoer (217), drever (130), hannoveri verekoer (213), saarmakoer 

(294), verekoer (84), westfaali takshagijas (30). 

4.3. Kinnitada Maret Kärdi FCI üheksanda rühma rühmakohtunikuks. 

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

kohtuniku Kristel Ratnik-Soosaare isikuandmed . 

 

  

 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

 

EKL VKK eestseisusele on laekunud avaldus erikoolituste läbimiseks Soomes alljärgnevalt:  

Helin Kasuk-Tenson ( 09.07.2013 lisa 9 ). 

 

Ettepanek: Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 21.08.2013 Lahti, 25.08.2013 Orimattila ja 12.10.2013 (toimumise 

koht hetkel veel teadmata). 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

 

Otsustati: 

5.1. Anda nõusolek osaleda erikoolitustel Soomes alljärgnevalt: 

Helin Kasuk-Tenson – 21.08.2013 Lahti, 25.08.2013 Orimattila ja 12.10.2013 (toimumise 



koht hetkel veel teadmata). 

 

6. Järgmise koosoleku päevakorda lülitamist vajavate probleemide (võimalusel ka 

materjalide) esitamine 
 

Ettepanek: Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 21.08.2013 algusega 

17.00 Tallinnas. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

6.1.  Järgmine korraline EKL VKK eestseisuse koosolek toimub 21.08.2013 algusega 17.00 

Tallinnas. 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


