
EKL välimikukohtunike kogu üldkoosoleku protokoll nr.1/2017 

 

Tallinn,           14.12.2017 

 

Koosoleku algus kell 18.00, lõpp kell 21.00 

Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Astrid Lundava, Aire-Piret Pärn, Natalja Rõõm,  Anne 

Naarits (lahkus kell 19.50), Lilian Pajulaid, Inga Siil, Helen Tonkson-Koit, Anne Klaas, 

Kristiine Uspenski, Maire Tõnurist, Hedi Kumm, Jelena Kruus, Kristin Kerem (volitus A.-P. 

Pärn), Alvar Ristikivi (volitus I. Siil), Linda Jürgens (saabus kell 18.20), Mari Palgi (volitus 

L. Jürgens), Dina Korna (saabus kell 18.20), Katrin Raie (saabus kell 19.30). 

Päevakord: 

1. EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded ja sõnavõtud 

1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

2. Paranduste tegemine EKL VKK 

normatiivdokumendis  “Eesti Kennelliidu välimikukohtunike koolitusjuhend“. 

 3. EKL VKK tegevusplaan 2018. aastaks 

3.1 Ümarlaud 

3.2 Tõugude koolitused 

3.3 Üldkoolitused 

4. Küsimused ja ettepanekud 

5.  EKL VKK eestseisuse sekretäri Iren Naarits'a tagasiastumisavalduse (lisas) 

rahuldamine ning uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine  

Inga Siil: teen ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Inga Siil, protokollijaks Aire-Piret Pärn 

ja häältelugejaks Hedi Kumm. 

Hääletati: poolt – 15, vastu – 0 

Otsustati: valida koosoleku juhatajaks Inga Siil, protokollijaks Aire-Piret Pärn ja 

häältelugejaks Hedi Kumm. 

Inga Siil: teen ettepaneku kinnitada koosoleku päevakord. 

Hääletati: poolt – 15, vastu – 0. 

2. Otsustati: kinnitada üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt: 

EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded ja sõnavõtud 

1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 



1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

2. Paranduste tegemine EKL VKK 

normatiivdokumendis  “Eesti Kennelliidu välimikukohtunike koolitusjuhend“. 

 3. EKL VKK tegevusplaan 2018. aastaks 

3.1 Ümarlaud 

3.2 Tõugude koolitused 

3.3 Üldkoolitused 

4. Küsimused ja ettepanekud 

5.  EKL VKK eestseisuse sekretäri Iren Naarits'a tagasiastumisavalduse (lisas) 

rahuldamine ning uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine  

 

1. EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded ja sõnavõtud 

1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded 

Inga Siil: Meil on 37 rahvusvahelise taseme kohtunikku (kahel neist on küll tegevus 

ajutiselt peatatud) ja 4 rahvusliku taseme kohtunikku, kokku seega 41 kohtunikku. VKK 

eestseisuse koosolekud on toimunud igakuiselt, kasutame EKL DHS-i, millele pääseb ligi 

VKK eestseisuse sekretär. Aasta jooksul on toimunud erinevaid koolitusi, ümarlaud, 

lõppes põhikursus, mille lõpetas kaks kohtunikukandidaati, kelledest on tänaseks üks 

sooritanud oma esimese pädevuseksami ja kantud EKL kohtunike nimekirja. Sügisel 

toimus vabas vormis kokkusaamine ja kogemuste vahetamine, korraldasime eelarve 

ülekulu likvideerimiseks match show ja seminari. Match show tõi sisse 1228.94 eurot ja 

seminar 250 eurot ning sellega on eelarve 190 euroga plussis. 2018.a. eelarveks taotlesime 

samuti 10 000 eurot, millest suurem osa läheb pädevuseksamite vastuvõtmistele ja 

koolituste korraldamisele ning toetamisele. 

2018.a. tegevusplaanis on hetkeseisuga  kokku lepitud loeng hindamise metoodikast ja 

liikumisest 17.-18.02.18 ja lektoriks on kutsutud tuntud all-rounder George Schogol  

Gerorgiast ja 18.01.18 viib Maret Kärdi läbi 1.,2.,3. ja  5.rühma uute tõugude koolituse. 

Kevadine ümarlaud on planeeritud 15.03.18.  Arutusele võiks võtta match show  

korraldamise, kuna tagasiside oli väga positiivne ja  tulem annaks meile lisavahendeid 

koolituste korraldamiseks. Tegeleda tuleks kohtunike online-lahenduse käivitamisega. 

Muret teeb meie kohtunike vähene kutsumine Eesti näitustele. EKL poolt korraldatavatel 

rahvusvahelistel näitustel on Eesti kohtunike osakaal väga väike - 1-2 kohtunikku kogu 

näituse peale viimaste 5 aasta lõikes.  Võrdluseks näiteks on Soomes alates 1.1.2018 

kohustuslik kutsuda näitusele kohtunike koguarvust 50% Soome enda kohtunikke, uuest 

aastast alustava uue Nord-süsteemi näitustel 50% Põhjamaade kohtunikke, millistest 

omakorda 50% Soome kohtunikke.  

Toimus arutelu koolituste korraldamise üle – kuupäevade sobivus ja temaatika. Tehti 

ettepanek lisada 18.01.18 toimuvale koolitusele võimalusel veel uusi tõuge, mida on 

viimasel ajal tunnustatud. Samuti arutleti võimaluse üle teha juhatusele ettepanek Näituste 



eeskirja muutmiseks Eesti kohtunike osas – kas see protsent peaks olema 50, 30 või 25 ja 

kas see peaks kehtima kõikidele näitustele, ainult rahvusvahelistele näitustele või ainult 

EKL poolt korraldatavatele rahvusvahelistele näitustele. 

Hele Tonkson-Koit: EKL juhatusega on mitteametlikult sel teemal aru peetud, seega VKK 

võiks teha juhatusele vastava märgukirja. Kui hakata ette valmistama Näituste eeskirja 

muudatust, siis sinna tuleb teha väga täpne ja põhjendatud ettepanek ja täpne sõnastus. 

Ettepanek: esitada EKL juhatusele põhjendatud märgukiri koos vastava statistikaga ning 

paluda lisada EKL Näituste eeskirja p.13.2 – EKL poolt korraldatavatel rahvusvahelistel 

näitustel peab olema Eesti kohtunike osakaal 25% näitusel hindavate kohtunike arvust. 

Hääletamine : poolt  18, vastu – 0 

Otsustati: esitada EKL juhatusele põhjendatud märgukiri koos vastava statistikaga 

ning paluda lisada EKL Näituste eeskirja p.13.2 – EKL poolt korraldatavatel 

rahvusvahelistel näitustel peab olema Eesti kohtunike osakaal 25% näitusel 

hindavate kohtunike arvust. 

1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded 

Juta Haranen: Eksameid korraldati 6 korral, kokku 89 eksamit, uusi tõuge kinnitati 96 

korral. Mitte ühegi rühma hindamise õigust ei ole 13 rahvusvahelise taseme kohtunikul. 

Enim sooritasid eksameid Marko Lepasaar – 21 eksamit ja Siret Lepasaar – 18 eksamit. 

Kui me soovime, et näitusel oleks rohkem Eesti kohtunikke, siis olge aktiivsemad, 

stažeerige, laiendage pädevusi. 

1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded 

Inga Siil: Iren Naarits koosolekul ei osale, küll aga on lubanud tema käes olevad 

materjalid, VKK-le kuluvad asjad  ja kogu informatsiooni uuele VKK sekretärile üle anda. 

2. Paranduste tegemine EKL VKK 

normatiivdokumendis  “Eesti Kennelliidu välimikukohtunike koolitusjuhend“. 

Inga Siil tutvustab parandusettepanekute sisu ja teeb ettepaneku kõik parandused 

ükshaaval läbi hääletada. 

Ettepanek: lisada koolitusjuhendisse p.3.2 - valdama vähemalt ühte FCI-keeltest (inglise, 

saksa, prantsuse või hispaania keel) 

 

Toimus arutelu keeletasemete ja nende  kontrollivõimaluse üle. 

Ettepanek: lisada koolitusjuhendisse p.3.2. – valdama suhtlustasandil vähemalt ühte FCI

  keelt (inglise, saksa, prantsuse, hispaania) 

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0. 



Otsustati: lisada koolitusjuhendisse p.3.2. – valdama suhtlustasandil vähemalt ühte 

FCI keelt (inglise, saksa, prantsuse, hispaania) 

Ettepanek: parandada ja täiendada p.6.8 sõnastust järgnevalt: 

2.1 Põhikoolitus koosneb järgmistest osadest: 
- kodumaine tõug eesti hagijas – 1 õppepäev 
- tõustandardi tõlgendamine ja näitusekirjelduse terminoloogia, sh. eksamil 

hindamisele tulevate tõugude hindamisjuhised ja standardid. – 2 
õppepäeva 

- hindamise põhimõtted ja põhjendused, kohtunikueetika, kohtunikke 
puudutavad rahvuslikud ja rahvusvahelised eeskirjad – 2 õppepäeva 

- koera anatoomia, kehaehitus, liikumine ja geneetika; nende tähtsus praktilisel 
hindamisel – 2 õppepäeva 

- praktilised hindamisharjutused koolitajate juhendamisel ja rühmatööna – 2 

õppepäeva  
- koerte esmaabi alused – 1 õppepäev 

Hääletati: poolt  17, vastu – 0, ei hääleta – 1 
 

Otsustati: parandada ja täiendada p.6.8 sõnastust järgnevalt: 

2.2 Põhikoolitus koosneb järgmistest osadest: 

- kodumaine tõug eesti hagijas – 1 õppepäev 

- tõustandardi tõlgendamine ja näitusekirjelduse terminoloogia, sh. eksamil 
hindamisele tulevate tõugude hindamisjuhised ja standardid – 2 

õppepäeva 

- hindamise põhimõtted ja põhjendused, kohtunikueetika, kohtunikke 
puudutavad rahvuslikud ja rahvusvahelised eeskirjad – 2 õppepäeva 

- koera anatoomia, kehaehitus, liikumine ja geneetika; nende tähtsus 
praktilisel hindamisel – 2 õppepäeva 

- praktilised hindamisharjutused koolitajate juhendamisel ja rühmatööna – 

2 õppepäeva  

- koerte esmaabi alused – 1 õppepäev 
 

Ettepanek: täiendada  p.6.11 kahe eksamiosa nimetusega 

- kohtunikuks pürgijate üldmulje ja kohtunikutöö hindamisest komisjoni poolt 
- vestlus-intervjuust kohtunikutööks sobivusest (ainult nendele 

välimikukohtunikus pürgijatele, kes sooritavad kaks esimest lõpueksami osa 
positiivselt) 

  

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0. 

Otsustati: täiendada p.6.11 kahe eksamiosa nimetusega, peale mida kõlab see 

järgnevalt: 

6.11  Põhikoolituse lõpueksam koosneb: 

- kirjalikust teooriaeksamist 

- praktilisest hindamiseksamist 



- kohtunikuks pürgijate üldmulje ja kohtunikutöö hindamisest komisjoni poolt 

- vestlus-intervjuust kohtunikutööks sobivusest (ainult nendele 

välimikukohtunikus pürgijatele, kes sooritavad kaks esimest lõpueksami osa 

positiivselt) 

 

Ettepanek: lisada koolitusjuhendisse p.6.12.7 - Praktilise hindamiseksami ajal annab 

komisjon punkte igale välimikukohtunikuks pürgijale isikuliselt nende üldmulje ja 

kohtunikutöö praktilise osa kohta  järgmiste punktide alusel skaalal 0-10. 

                       1) pürgija üldmulje ja korrektne välimus lõpueksamil  

2) käitumine ja koostöö koertega 

3) käitumine ja suhtlus koeraomanikega/esitajatega, ringipersonaliga (juhul 

kui lõpueksamil kasutatakse ringipersonali) ja eksamikomisjoni liikmetega 

Komisjoniliikmete punktid summeeritakse. 

Hääletamine: poolt – 18, vastu  0 

Otsustati: lisada koolitusjuhendisse p.6.12.7 - Praktilise hindamiseksami ajal 

annab komisjon punkte igale välimikukohtunikuks pürgijale isikuliselt nende 

üldmulje ja kohtunikutöö praktilise osa kohta  järgmiste punktide alusel skaalal 

0-10. 

            1) pürgija üldmulje ja korrektne välimus lõpueksamil  

2) käitumine ja koostöö koertega 

3) käitumine ja suhtlus koeraomanikega/esitajatega, ringipersonaliga 

(juhul kui lõpueksamil kasutatakse ringipersonali) ja eksamikomisjoni 

liikmetega 

Komisjoniliikmete punktid summeeritakse. 

Ettepanek: täiendada p.12.8 järgnevalt: Kui lõpueksami kirjalik teoorieksam või 
praktiline hindamiseksam ei ole sooritatud positiivselt, loetakse kogu lõpueksam „ 
mittesooritatuks“, samuti loetakse lõpueksam mittesooritatuks, kui komisjonilt saadud 

üldmulje punktide summa on alla 70% maksimaalsest. 
 

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0 
 

Otsustati: täiendada p.6.12.8 järgnevalt: Kui lõpueksami kirjalik teoorieksam või 

praktiline hindamiseksam ei ole sooritatud positiivselt, loetakse kogu lõpueksam 

„ mittesooritatuks“, samuti loetakse lõpueksam mittesooritatuks, kui komisjonilt 

saadud üldmulje punktide summa on alla 70% maksimaalsest. 
 

Ettepanek: lisada koolitusjuhendisse p.6.12.9 - Lõpueksami vestlus-intervjuu viib  

komisjon läbi vaid nende välimikukohtunikuks pürgijatega, kes on positiivselt 

sooritanud lõpueksami kaks esimest osa ning kes on saanud üldmulje eest vähemalt 

70% maksimaalsest punktisummast, välja selgitamaks kas välimikukohtunikuks 

pürgija on valmis iseseisvaks kohtunikutööks ning sellega kaasnevaks vastutuseks. 

 

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0. 
 



Otsustati: lisada koolitusjuhendisse p.6.12.9 - Lõpueksami vestlus-intervjuu viib 

komisjon läbi vaid nende välimikukohtunikuks pürgijatega, kes on positiivselt 

sooritanud lõpueksami kaks esimest osa ning kes on saanud üldmulje eest 

vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast, välja selgitamaks kas 

välimikukohtunikuks pürgija on valmis iseseisvaks kohtunikutööks ning sellega 

kaasnevaks vastutuseks. 
 

Ettepanek: lisada koolitusjuhendisse p.6.12.10 - Vestlus-intervjuu koosneb tagasiside 

andmisest põhikoolituse lõpueksami osade kohta ning kuni 10-st lisaküsimusest, mis 

võivad olla välimikukohtunikuks pürgijatele erinevad. Vestlus-intervjuu eest antakse 

punkte skaalal 0-10.  Komisjoniliikmete punktid summeeritakse.  Vestlus-Intervjuu 

loetakse positiivselt sooritatuks kui tulemus on vähemalt 70% võimalikust 

maksimaalsest punktide summast. 

 
Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0.  
 
Otsustati: lisada koolitusjuhendisse p.6.12.10 - Vestlus-intervjuu koosneb 

tagasiside andmisest põhikoolituse lõpueksami osade kohta ning kuni 10-st 

lisaküsimusest, mis võivad olla välimikukohtunikuks pürgijatele erinevad. 

Vestlus-intervjuu eest antakse punkte skaalal 0-10.  Komisjoniliikmete punktid 

summeeritakse.  Vestlus-Intervjuu loetakse positiivselt sooritatuks kui tulemus 

on vähemalt 70% võimalikust maksimaalsest punktide summast. 

 
Ettepanek: lisada koolitusjuhendisse p.6.12.11 - Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui 

iga selle osa eest on saadud vähemalt 70% maksimaalsest võimalikust punktide 

summast. 

 

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0. 
 

Otsustati: lisada koolitusjuhendisse p.6.12.11 - Lõpueksam loetakse sooritatuks, 

kui iga selle osa eest on saadud vähemalt 70% maksimaalsest võimalikust 

punktide summast. 

 
Ettepanek: täiendada p.6.12.13 järgnevalt - Juhul, kui välimikukohtunikuks pürgijal 
ebaõnnestus kirjalik teoorieksam või praktiline hindamiseksam, võib ta selle sooritada 
uuesti kahe kuu jooksul samale eksamikomisjonile.  
Nende positiivsel sooritamisel tuleb tal ka sooritada vestlus-intervjuu positiivsele 

tulemusele ning saada ka üldmulje eest positiivne tulemus. 

 

Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0 
 

Otsustati: täiendada p.6.12.13 järgnevalt - Juhul, kui välimikukohtunikuks 

pürgijal ebaõnnestus kirjalik teoorieksam või praktiline hindamiseksam, võib ta 

selle sooritada uuesti kahe kuu jooksul samale eksamikomisjonile.  

Nende positiivsel sooritamisel tuleb tal ka sooritada vestlus-intervjuu positiivsele 

tulemusele ning saada ka üldmulje eest positiivne tulemus. 
 

Ettepanek: lisada koolitusjuhendisse p.9.9. - Harjutushindamisi saab sooritada 

minimaalselt ühe sugupoole koerte piires (alates beebiklassist kuni veteranklassini 

isased või emased), kuid soovituslik on stažeerida kogu tõug, saamaks konkreetse 



kohtuniku õpetusest ja tõust kui terviku hindamisest maksimaalselt infot ning 

arusaama sugupoole erinevustest selles tõus. 

 
Hääletamine: poolt – 18, vastu – 0. 

 
Otsustati:  lisada koolitusjuhendisse p.9.9. - Harjutushindamisi saab sooritada 

minimaalselt ühe sugupoole koerte piires (alates beebiklassist kuni 

veteranklassini isased või emased), kuid soovituslik on stažeerida kogu tõug, 

saamaks konkreetse kohtuniku õpetusest ja tõust kui terviku hindamisest 

maksimaalselt infot ning arusaama sugupoole erinevustest selles tõus. 
 
 

3. EKL VKK tegevusplaan 2018. aastaks 
Inga Siil: ümarlaua kuupäevaks on täna varasemalt kokku lepitud 15.03.2018. Jaanuaris 

ja veebruaris on välja kuulutatud koolitused. Milliseid koolitusi veel soovitakse? 
 

Toimus arutelu koolituste temaatika ja läbiviimiste üle – nädalavahetused on tavaliselt 
hõivatud enamikul, nädala sees jääks aega 2-3 tundi koolituste läbiviimiseks. Arutelu 
tulemusena lepiti kokku, et 2018.a. läbiviidavad tõukoolitused ja nende läbiviijad võiksid 
olla järgmised: 
collie ja pomeranian – Linda Jürgens; shetlandi lambakoer -  Dina Korna; welsh corgi 
pembroke, welsh corgi cardigan ja saksa lambakoer – Astrid Lundava. Läbiviimiste ajad 
lepitakse kokku hiljem. Üldiselt sai kokku lepitud, et 2018.a. on fookuses 1. rühm 
koolituste korraldamisel. 

 
4. Küsimused ja ettepanekud 

 
Inga Siil:  veebruaris 2018 toimub Portugalis FCI kohtunike komisjoni koosolek. Olen 
eelnevalt juba sinna saatnud 3 küsimust: 

 
1) Kas 35 euro sees, mis tasutakse reisipäeva eest, sisaldub ka reisiaegne toitlustus või 

tasutakse see eraldi lisaks reisipäeva päevarahale? 
2)  Kas ei peaks olema ühtselt reguleeritud, millistes klassijärjestustes koeri hinnatakse? 
3) Kas on kaalutud ühtselt jooksuajaga emaste keelamine näitustel? 

 
Osad riigid ja näitusekorraldajad tasuvad eraldi reisipäeva toitlustuse, osad ei taha üldse 
reisipäeva eest tasuda ja see tekitab paljudes kummastust. Klassijärjekorra all on peetud 
silmas seda, et kõikjal ei alga hindamine beebidest või kutsikatest, vaid hoopis  
tšempionklassist, mille järel siis tulevad alles teised klassid. Jooksuajaga emaste 
keelustamine näitustel – kas ja kuidas kompenseeritakse, tuleb siis ka reguleerida. 
Kas on kellelgi veel küsimusi, mida võiks edastada FCI kohtunike või näituste 
toimkonnale? 
Kohapeal lisaküsimusi ega ettepanekuid ei laekunud. 

 

5.  EKL VKK eestseisuse sekretäri Iren Naarits'a tagasiastumisavalduse (lisas) 

rahuldamine ning uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine  

Ettepanek: rahuldada Iren Naarits`a tagasiastumisavaldus. 2017.a. dokumentide 
arhiveerimine ning kõikide VKK eestseisuse materjalide üleandmise tähtaeg on 



10.01.2018 
 

Hääletamine: poolt  18, vastu – 0. 
 

Otsustati: rahuldada Iren Naarits`a tagasiastumisavaldus. 2017.a. dokumentide 

arhiveerimine ning kõikide VKK eestseisuse materjalide üleandmise tähtaeg on 

10.01.2018 
 

Linda Jürgens teeb ettepaneku valida VKK eestseisuse uueks sekretäriks Aire-Piret Pärn. 
 

Aire-Piret Pärn on nõus kandideerima tingimusel, kui sellega ei kaasne kohustust 
korrastada ega arhiveerida varasemat (enne tema ametisse valimist perioodil) VKK 
eestseisuse dokumentatsiooni. Samuti ei saa VKK eestseisuse sekretäri töökohustused 
hakata segama EKL volinike assistendi töökohustusi. 

 
Toimus salajane hääletamine. Vastavalt häältelugemiskomisjoni protokollile valiti 18 
poolthäälega VKK eestseisuse sekretäriks Aire-Piret Pärn. 

 
 
 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 
 
 
 

Inga Siil        Aire-Piret Pärn 

 

 

 

 


