
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU EESTSEISUSE  KOOSOLEKU 

PROTOKOLL  nr.2/2013 

Toimumise aeg: 14.jaanuar 2013 (algus 18.00; lõpp 20.20) 

Toimumise koht: Tallinn 

Koosolekut juhatas: Inga Siil 

Koosolekut protokollis: Siret Lepasaar 

Koosolekul osalesid: Jelena Kruus, Siret Lepasaar, Inga Siil 

Koosolekul osales külalisena: Kristin Kerem,  Kätlin Kull, Marko Lepasaar, Anne Naarits, 

Aire-Piret Pärn, Liina Vaher 

 

 

 

PÄEVAKORD 

A. EKL VKK 14.01.2013 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja kinnitamine 

1. EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine  

4. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste korraldamiseks 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

6. Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavaldus 

 

 

A. EKL VKK 14.01.2013 eestseisuse koosoleku päevakorra kooskõlastamine ja 

kinnitamine 
Ettepanek : Kinnitada ülaltoodud  koosoleku päevakord. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

A. Kinnitada ülaltoodud  koosoleku päevakord. 

 

1.EKL VKK eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Toimus arutelu EKL VKK eestseisuse uue koosseisu edasise töökorralduse üle.  

 

Kalvo Kriisa avaldus (14.01.2013) rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitamiseks ( lisa 1 ). 

Kalvo Kriisk on täitnud kõik nõuded rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitamiseks. 

Ettepanek: Kinnitada Kalvo Kriisk rahvusvaheliseks kohtunikuks.  

Hääletamine:  poolt – 3 



    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

 

EKL VKK üldkoosolekul 19.12.2012 otsustati paluda EKL juhatusel pikendada haruldaste 

tõugude nimekirja kehtivusaega kuni 31.12.2013. Nimetatud nimekirjas on aga käesoleval 

hetkel mõned vead:  kaks tõugu on valedes rühmades, nelja tõu nimetuses esinevad vead ning  

üks tõug on nimekirjast välja jäänud (EKL VKK eestseisuse protokoll nr.8/2010  ).  

Ettepanek: Korrastada haruldaste tõugude nimekiri ja paluda  EKL juhatusel nimekirja (lisa 2) 

kehtivusaega pikendada. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

1.1. Kinnitada Kalvo Kriisk rahvusvaheliseks kohtunikuks. 

1.2. Korrastada haruldaste tõugude nimekiri ja paluda EKL juhatusel nimekirja (lisa 2) 

kehtivusaega pikendada.  

2. EKL VKK eestseisuse eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Pr. Jelena Kruus andis ülevaate oma plaanidest ning eelmise EKL VKK eksamite 

koordinaatori käes olevate dokumentide üleandmisega seonduvast. 

Ettepanek: Hüvitada 21. ja 22.12.2012 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt: 

Juta Haranen – 1 päev (35 eurot) 

Jelena Kruus – 1 päev (35 eurot) 

Maret Kärdi – 1 päev (35 eurot) 

Astrid Lundava – 1 päev (35 eurot) 

Anne Naarits – 2 päeva (70 eurot) 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

  

Ettepanek: Alates 14.01.2013 toimuvatel eksamihindamistel osalenud eksamihindamisi 

vastuvõtvatele kohtunikele ei hüvitata  sõidu – ja majutuskulusid juhul kui: kohtunik sooritab 

ka ise samal päeval eksamihindamisi, osaleb eksamikohas toimuval näitusel koertega või 

sooritab harjutushindamist. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 



Otsustati: 

2.1. Hüvitada 21. ja 22.12.2012 eksamihindamisi vastuvõtnud kohtunike päevarahad 

alljärgnevalt: 

   Juta Haranen – 1 päev (35 eurot) 

   Jelena Kruus – 1 päev (35 eurot) 

   Maret Kärdi – 1 päev (35 eurot) 

   Astrid Lundava – 1 päev (35 eurot) 

   Anne Naarits – 2 päeva (70 eurot).  

2.2. Alates 14.01.2013 toimuvatel eksamihindamistel osalenud eksamihindamisi 

vastuvõtvatele kohtunikele ei hüvitata  sõidu – ja majutuskulusid juhul kui: kohtunik sooritab 

ka ise samal päeval eksamihindamisi, osaleb eksamikohas toimuval näitusel koertega või 

sooritab harjutushindamist. 

 

3.Välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamine 

Hindamispädevuste kinnitamine eksamihindamise protokollide nr. 27 ja 28 alusel ( lisad 3 ja 

4).  

Ettepanek: Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele  hindamispädevused protokollide nr. 27 ja 

28 alusel: 

Maret Kärdi – ameerika staffordshire`i terjer (286), bostoni terjer (140), bullterjer (11), 

kääbusbullterjer (359); 

Marko Lepasaar –ameerika staffordshire`i terjer (286), iiri punane setter (120), samojeedi 

koer (212); 

Siret Lepasaar –ameerika staffordshire`i terjer (286), iiri punane setter (120);        

Astrid Lundava – basenji (43), chow chow (205), dalmaatsia koer (153), samojeedi koer 

(212);  

Maire Tõnurist – samojeedi koer (212), siberi husky (270).  

 

Hääletamine:  poolt – 2 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 1 

Otsustati:  

3.1. Kinnitada alljärgnevatele kohtunikele  hindamispädevused protokollide nr. 27 ja 28 

alusel: 

Maret Kärdi – ameerika staffordshire`i terjer (286), bostoni terjer (140), bullterjer (11), 

kääbusbullterjer (359); 

Marko Lepasaar –ameerika staffordshire`i terjer (286), iiri punane setter (120), samojeedi 

koer (212); 

Siret Lepasaar –ameerika staffordshire`i terjer (286), iiri punane setter (120);        

Astrid Lundava – basenji (43), chow chow (205), dalmaatsia koer (153), samojeedi koer 

(212);  

Maire Tõnurist – samojeedi koer (212), siberi husky (270).  

 



4. EKL liikmesorganisatsioonide avaldused tõukoolituste ja erikoolituste 

korraldamiseks 

EKL VKK eestseisusele on laekunud kaks avaldust (04.01.2013)  koolituste korraldamise 

kohta  ( lisad 5 ja 6  ). MTÜ Lamba – ja Karjakoerte Tõuühing ja MTÜ Eesti Corgi Klubi 

„Gigi“  korraldavad 26. ja 27.01.2013 Tallinnas EKL büroos koostöös EKL VKK-ga 

erikoolituse järgmistele tõugudele : komandor (53), kuvasz (54), pumi (56), mudi (238), poola 

podhalani lambakoer (252), slovakkia tšuvatš (142), maremma-abruzzi lambakoer (201), 

pürenee mäestikukoer (137) ja bucovina (357). 

MTÜ Eesti Corgi Klubi „Gigi“  korraldab 27.01.2013 Tallinnas EKL büroos täiendkoolituse 

järgmistele tõugudele: welsh corgi pembroke (39), welsh corgi cardigan (38). 

Ettepanek: Määrata 26.01.2013 toimuva koolituse vastutavaks kohtunikuks FCI kohtunik 

Astrid Lundava ja 27.01.2013 toimuva koolituse vastutavateks kohtunikeks FCI kohtunik 

Jelena Kruus ja FCI kohtunik Astrid Lundava. 

 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

4.1. Määrata 26.01.2013 toimuva koolituse vastutavaks kohtunikuks FCI kohtunik Astrid 

Lundava ja 27.01.2013 toimuva koolituse vastutavateks kohtunikeks FCI kohtunik Jelena 

Kruus ja FCI kohtunik Astrid Lundava. 

 

5. Välimikukohtunike taotlused erikoolituse läbimiseks mõnes teises FCI liikmesriigis 

Eestseisusele on laekunud kaks avaldust (14.01.2013) ( lisad 7 ja 8 ) osalemiseks 

erikoolitustel Klaukkalas (Soome Vabariik) 07.02.2013, 19.02.2013 ja 24.02.103. 

Ettepanek: Anda nõusolek pr. Astrid Lundavale, pr. Jelena Kruusile ja hr. Marko Lepasaarele 

osalemiseks erikoolitustel Klaukkalas (Soome Vabariik) 07.02.2013, 19.02.2013 ja 

24.02.2013. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

5.1. Anda nõusolek pr. Astrid Lundavale, pr. Jelena Kruusile ja hr. Marko Lepasaarele 

osalemiseks erikoolitustel Klaukkalas (Soome Vabariik) 07.02.2013, 19.02.2013 ja 

24.02.2013. 

6. Anne Naaritsa poolt esitatud ühisavaldus 

Ühisavaldus  (17.12.2012) on lisatud protokollile ( lisa 9 ). 



Toimus avaldusega seotud isikute ära kuulamine ning täiendavate küsimuste esitamine. 

Ettepanek: Jätkata arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

Hääletamine:  poolt – 3 

    vastu – 0 

     erapooletu – 0 

     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

6.1. Jätkata arutelu järgmisel EKL VKK eestseisuse koosolekul. 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:                       Koosoleku protokollija: 

 

 

 


