
EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKE KOGU ÜLDKOOSOLEKU 
PROTOKOLL  nr.1/2016  

Toimumise aeg: 15.detsember 2016  
Toimumise koht: Tallinn 
Koosolekut juhatas: Inga Siil 
Koosolekut protokollis: Iren Naarits 
Koosolekul osalesid: Juta Haranen, Kalvo Kriisk, Hedi Kumm, Maret Kärdi, Marko Lepasaar, 
Siret Lepasaar, Reet Lint, Astrid Lundava, Viive Maranik, Anne Naarits, Iren Naarits Lilian 
Pajulaid, Aire-Piret Pärn, Alvar Ristikivi (lahkus 20:05), Natalja Rõõm,  Inga Siil, Helen 
Tonkson-Koit 
 
Oma hääle olid volitanud: Linda Jürgens, Dina Korna, Mari Palgi, Katrin Raie 
 
Koosolekul osales külalisena: Helle Kärdi-Paabo 

 
Osalejate nimekiri, külaliste nimekiri ja volitused on lisatud käesolevale protokollile (lisad 1-
6). 
 
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. Parandus(t)e tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 
välimikukohtuniku statuut“ punktis 7.2. EKL Volinikud kinnitasid oma koosolekul 
20.09.2016 normatiivdokumendi klausliga, et punkt 7.2. tuleb muuta nii, et sõnastus oleks 
arusaadav.  
3. Täienduste tegemine EKL VKK normatiivdokumendis “Eesti Kennelliidu 
välimikukohtunike koolitusjuhend” Lisada  punkt: 8.13.12. Haruldaste hurdatõugude 
erikoolitusele pääsemise eelduseks on Eesti Hurtade Liidu ja Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti 
Hirvekoerte Tõuühingu poolt läbi viidava kõiki mitteharuldasi hurdatõuge puudutava 
koolituse läbimine. Koolitust korraldatakse siis, kui selle järele on vajadus vähemalt 4 
välimikukohtunikul.  
4. EKL VKK tegevusplaan 2017 aastaks    
4.1. Õppenäitus (statuut, toimkond, jm)    
4.2. Koolituste korraldamine   
 4.3. Ümarlaud    
4.4. Ettepanekud üldkoosolekult  
5. EKL VKK eestseisuse sekretäri Siret Lepasaar´e tagasiastumisavalduse rahuldamine ning 
uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine  
6. Küsimused ja ettepanekud 
 
A. EKL VKK 16.10.2014 üldkoosoleku päevakorra kinnitamine  

Sissejuhatus Inga Siililt, kes selgitas, et punkti 2 selgitused on saabunud eestseisusele 
hilinemisega. Maret Kärdi tegi ettepaneku kuulata ära punkti 2 selgitused ja käsitleda seda 
punkti esimese lugemisena.  



Ettepanek: kinnitada koosoleku juhatajaks Inga Siil, protokollijaks Iren Naarits ja 
üheliikmeliseks häältelugemiskomisjoniks Hedi Kumm. 

Hääletamine:  poolt – 21 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Ettepanek : Kinnitada EKL VKK üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt: 
 
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. Parandus(t)e tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 
välimikukohtuniku statuut“ punktis 7.2. EKL Volinikud kinnitasid oma koosolekul 
20.09.2016 normatiivdokumendi klausliga, et punkt 7.2. tuleb muuta nii, et sõnastus oleks 
arusaadav.  
3. Täienduste tegemine EKL VKK normatiivdokumendis “Eesti Kennelliidu 
välimikukohtunike koolitusjuhend” Lisada  punkt: 8.13.12. Haruldaste hurdatõugude 
erikoolitusele pääsemise eelduseks on Eesti Hurtade Liidu ja Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti 
Hirvekoerte Tõuühingu poolt läbi viidava kõiki mitteharuldasi hurdatõuge puudutava 
koolituse läbimine. Koolitust korraldatakse siis, kui selle järele on vajadus vähemalt 4 
välimikukohtunikul.  
4. EKL VKK tegevusplaan 2017 aastaks    
4.1. Õppenäitus (statuut, toimkond, jm)    
4.2. Koolituste korraldamine   
 4.3. Ümarlaud    
4.4. Ettepanekud üldkoosolekult  
5. EKL VKK eestseisuse sekretäri Siret Lepasaar´e tagasiastumisavalduse rahuldamine ning 
uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine  
6. Küsimused ja ettepanekud 
 
Hääletamine:  poolt – 21 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 
A.1 Kinnitada EKL VKK üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt: 

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. Parandus(t)e tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 
välimikukohtuniku statuut“ punktis 7.2. EKL Volinikud kinnitasid oma koosolekul 
20.09.2016 normatiivdokumendi klausliga, et punkt 7.2. tuleb muuta nii, et sõnastus oleks 
arusaadav.  



3. Täienduste tegemine EKL VKK normatiivdokumendis “Eesti Kennelliidu 
välimikukohtunike koolitusjuhend” Lisada  punkt: 8.13.12. Haruldaste hurdatõugude 
erikoolitusele pääsemise eelduseks on Eesti Hurtade Liidu ja Eesti Iiri Hundikoerte ja Šoti 
Hirvekoerte Tõuühingu poolt läbi viidava kõiki mitteharuldasi hurdatõuge puudutava 
koolituse läbimine. Koolitust korraldatakse siis, kui selle järele on vajadus vähemalt 4 
välimikukohtunikul.  
4. EKL VKK tegevusplaan 2017 aastaks    
4.1. Õppenäitus (statuut, toimkond, jm)    
4.2. Koolituste korraldamine   
 4.3. Ümarlaud    
4.4. Ettepanekud üldkoosolekult  
5. EKL VKK eestseisuse sekretäri Siret Lepasaar´e tagasiastumisavalduse rahuldamine ning 
uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine  
6. Küsimused ja ettepanekud 
A.2 Valida koosoleku juhatajaks Inga Siil ja protokollijaks Iren Naarits ja üheliikmeliseks 
häältelugemiskomisjoniks Hedi Kumm. 

1. EKL VKK eestseisuse liikmete teadaanded kooskõlastamine ja kinnitamine ja 
sõnavõtud. 

1.1. Eestseisuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded      

Inga Siil andis ülevaate 2016.a. eestseisuse poolt tehtud tegevustest. Igakuised koosolekud on 
toimunud regulaarselt, toimus ümarlaud. Uusi välimikukohtunikuks pürgijaid on 4, kursus on 
hetkel poole peal. Samuti andis Inga Siil ülevaate 2016 eelarve täituvusest ja 2017.a. eelarve 
taotlusest. Edastas info, et 20-21.01.2017.a. toimub Gerard O'Shea anatoomiakoolitus. Inga 
Siil soovis ka välimikukohtunikele meelde tuletada, et kinnises kohtunikele mõeldud 
Facebooki grupis kirjutatu ei kuulu kolmandatele pooltele jagamisele. Samuti soovis ta EKL 
välissuhete esimehelt informatsiooni selle kohta, mida on tehtud eesti välimikukohtunike 
tutvustamise osas väljaspool Eestit.  

Helen Tonkson tutvustas EKL poolt koostatud voldikut EKL välimikukohtunike andmetega. 
Ettepanekud selle tutvustava täiendamise osas esitada VKK eestseisusele.  

1.2. Eksamite koordinaatori sõnavõtt ja teadaanded     

Juta Haranen andis ülevaate 2016.a. toimunud eksamitest. Eksamid toimusid kokku 
üheteistkümne  päeva jooksul millega omistati kohtunikele 105 tõu hindamise pädevused. 
Hindamisõigusi on laiendanud 15 kohtunikku. Juta Haranen palus kohtunikel anda teada enda 
soovist eksamit sooritada 3 nädalat enne eksamipäeva, et oleks võimalik teha vajalikud 
ettevalmistused. 

1.3. Eestseisuse sekretäri sõnavõtt ja teadaanded  

Siret Lepasaar andis teada, et VKK eestseisuse ja üldkoosoleku protokollid on kättesaadavad 
EKL dokumendihaldussüsteemis.  

Maret Kärdi juhtis tähelepanu, et 2016.a. protokoll nr. 12 ei ole internetis kättesaadav. Siret 
Lepasaar selgitas, et kuna tegemist on isikliku delikaatse teemaga, siis see ei ole avalikult 



jagatud. Maret Kärdi tegi ettepaneku lisada 2016.a. protokoll nr. 12 protokollide loetellu 
klausliga, et sellega on võimalik tutvuda EKLi büroos. 

Maret Kärdi tegi samuti ettepaneku, et EKL VKK koosolekud oleksid audivisuaalselt 
salvestatud. 

Toimus arutelu, seoses Saaremaa rahvusliku näituse hindamisel tekkinud intsidendiga, kus 
kohtunik hindas rühmavõistlusel kaasomandis olevat koera.  Arutleti kuidas sellises 
situatsioonis peaks välimikukohtunbnik käituma ning seda, mida on ette võetud, et selliseid 
probleeme tulevikus ei tekiks (EKL programm). 

Maret Kärdi juhtis ettepaneku sellele, et puudu on ka erakorralise koosoleku protokoll nr. 8, 
millega EKL VKK otsustas saata taotluse EKL volinike kogule teenetemärgi omistamiseks 
ning juhtis tähelepanu sellele, et vastavasisuline otsus oleks pidanud tulema EKL VKK 
üldkoosoleku poolt mitte juhatuse otsusena. 

Maret Kärdi edastas ka soovi, et soovib ka informatsiooni 6.01.2016.a. eestseisuse koosoleku 
punkti osas, mis käsitleb temaga seotud otsust kuid vaatamata tehtud otsusele ei ole 
eestseisuse liikmed temaga selles teemas ühendust võtnud.  

2. Parandus(t)e tegemine EKL VKK normatiivdokumendis „Eesti Kennelliidu 
välimikukohtuniku statuut“ punktis 7.2. EKL Volinikud kinnitasid oma koosolekul 
20.09.2016 normatiivdokumendi klausliga, et punkt 7.2. tuleb muuta nii, et sõnastus 
oleks arusaadav.  

Inga Siil selgitas, miks varem otsustatud punkt vajab selgemat ja uut sõnastust. Aire-Piret 
Pärn tegi ettepaneku kinnitada uueks sõnastuseks: 

Kohtunik või kohtunikukandidaat, kes on elanud vähemalt 12 kuud väljaspool Eestit, võib viia 

oma kohtunikutegevuse üle uude elukohariiki. 

Kohtunik või kohtunikukandidaat, kes on elanud vähemalt 3 aastat väljaspool Eestit, on 

kohustatud oma kohtunikutegevuse viima üle uude elukohariiki. 

Hääletamine:  poolt – 20 
    vastu – 0 
     erapooletu – 1 
     ei hääletanud – 0 

Otustati:  

Viia sisse muudatused EKL VKK normatiivdokumendi „Eesti Kennelliidu 
välimikukohtuniku statuut“  punktis 7.2. alljärgnevalt: 

Kohtunik või kohtunikukandidaat, kes on elanud vähemalt 12 kuud väljaspool Eestit, võib viia 

oma kohtunikutegevuse üle uude elukohariiki. 

Kohtunik või kohtunikukandidaat, kes on elanud vähemalt 3 aastat väljaspool Eestit, on 

kohustatud oma kohtunikutegevuse viima üle uude elukohariiki. 



3. Täienduste tegemine EKL VKK normatiivdokumendis “Eesti Kennelliidu 
välimikukohtunike koolitusjuhend” Lisada  punkt: 8.13.12. Haruldaste hurdatõugude 
erikoolitusele pääsemise eelduseks on Eesti Hurtade Liidu ja Eesti Iiri Hundikoerte ja 
Šoti Hirvekoerte Tõuühingu poolt läbi viidava kõiki mitteharuldasi hurdatõuge 
puudutava koolituse läbimine. Koolitust korraldatakse siis, kui selle järele on vajadus 
vähemalt 4 välimikukohtunikul.  

Iren Naarits andis ülevaate sellest, millised on taotluses esitatavate muudatuste tagamaad. 
Tegemist on rühmaga, mille siseselt toimub osade haruldaste tõugude ristamisi teiste 
tõugudega, mida on vaja hinnates osata tuvastada ja eesmärgiks ei ole takistada 
välimikukohtunike laiendamist FCI X rühma tõugudele vaid pakkuda endisest veelgi enam ja 
põhjalikumat väljaõpet. Eesti Hurtade Liit koostöös Iiri Hundikoerte ja Šoti Hirvekoerte 
Tõuühinguga plaanib 2017.a. kahepäevast erikoolitust FCI X rühma haruldastele tõugudele 
ning täiendkoolitust ülejäänud rühma kuuluvatele tõugudele.  

Kuna ettepaneku selgitused jõudsid VKK eestseisuseni hilinemisega, siis koosolekul punkti 
sisulist otsustamist ei toimu vaid tegemist on punkti esimese lugemisega. 

4. EKL VKK tegevusplaan 2017 aastaks    

4.1. Õppenäitus (statuut, toimkond, jm)    

Inga Siil andis ülevaate seni tehtust. EKL juhatus on palunud statuudi paremat ja detailsemat 
sõnastust. Maret Kärdi juhtis tähelepanu, et on oluline kasutada ühtset terminoloogiat 
(koolitusnäitus/õppenäitus). Ettepanek määrata toimkond, kes statuudi välja töötab ning esitab 
selle eestseisusele 1. märtsiks 2017. 

Ettepanek:  

Määrata õppenäituse statuudi välja töötamise toimkonna liikmeteks Maret Kärdi, Hedi 
Kumm, Reet Lint. 

Hääletamine:  poolt – 21 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati: 

Määrata õppenäituse statuudi välja töötamise toimkonna liikmeteks Maret Kärdi, Hedi 
Kumm, Reet Lint ja esitada statuut EKL VKK eestseisusele hiljemalt 1. märts 2017. 

 

4.2. Koolituste korraldamine   

2017.a. on kinnitatud järgmiste koolituste toimumise kuupäevad: 

17.01 FCI 5 rühma II alarühma haruldaste tõugude erikoolitus 



21-22.01 Gerard O'shea anatoomiakoolitus 

FCI X rühma täiend- ja erikoolituse toimumise kuupäevad ei ole koosoleku toimumise ajaks 
veel teada. 

4.3. Ümarlaud    

Üldkoosolek leidis, et ümarlaua toimumine on jätkuvalt vajalik.  

Ettepanek: määrata 2017.a. ümarlaua toimumise kuupäevaks 14.04.2017 

Hääletamine:  poolt – 21 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Otsustati:  

2017.a. ümarlaua toimumise kuupäev on 14.04.2017 

4.4. Ettepanekud üldkoosolekult  

Toimus arutelu. Maret Kärdi soovis avaldada tunnustust EKL juhatusele je esimehele Astrid 
Lundavale, et EKL kalenderplaanis on nüüd määratud kuupäevad, millele ei kinnitata juhatuse 
poolt kalenderplaani kantavaid üritusi. Üldine arvamus oli, et selliseid kuupäevi võiks olla 
rohkemgi, mis annaks võimalusi korraldada kogu päeva üritusi. 

5. EKL VKK eestseisuse sekretäri Siret Lepasaar´e tagasiastumisavalduse rahuldamine 
ning uue EKL VKK eestseisuse sekretäri valimine  

Siret Lepasaar kinnitas, et tema avaldus on lõplik.  

Ettepanek: Rahuldada Siret Lepasaare tagasiastumisavaldus koos tänuavaldustega tehtud töö 
eest. 

Hääletamine:  poolt – 19 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 1 

Ettepanek: Esitada kandidaadid sekretäri ametikohale kandideerimiseks. 

Esitati kolm kandidaati: Anne Naarits, Hedi Kumm, Iren Naarits.  

Anne Naarits ja Hedi Kumm ei olnud nõus kandideerima. Iren Naarits oli nõus kandideerima. 

Ettepanek: Hääletamine toimub  kinnise hääletusena,  kandidaatide nimekirjas on üks 
kandidaat -  Iren Naarits. 



Hääletamine:  poolt – 20 
    vastu – 0 
     erapooletu – 0 
     ei hääletanud – 0 

Hedi Kumm valmistas ette hääletussedelid. Toimus hääletamine. Häältelugemiskomisjon - 
Hedi Kumm - tegi teatavaks hääletuse tulemused: Iren Naarits poolt - 15, tühjad sedelid - 4, ei 
hääleta - 1.  Kinnitada hääletuse tulemusena EKL VKK sekretäriks  Iren Naarits. 

Otsustati:  
2.1. Rahuldada Siret Lepasaare tagasiastumisavaldus koos tänuavaldustega tehtud töö eest. 
2.2. Hääletamine toimub  kinnise hääletusena, kandidaatide nimekirjas on üks kandidaat Iren 
Naarits. 
2.3. Kinnitada hääletuse tulemusena EKL VKK sekretäriks Iren Naarits 

6. Küsimused ja ettepanekud 

Eestseisus esitles laekunud avaldust kohtunikuks taaskinnitamise/ennistamise kohta – 
Stanislav Nadolynskyi, keegi üldkoosolekul osalenud välimikukohtunikest ei olnud avalduse 
esitanud isikut varem näinud ega temast kuulnud. Toimus arutelu, avalduse esitanud isik ei 
ole olnud kohtunik alates Eesti Kennelliidu loomisest alates ja otsustati, et puudub alus 
välimukukohtunikuks ennistamise kohta. 

Iren Naarits teeb kujunduse EKL välimikukohtunike rinnasiltidele. 
 
Rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei tehtud. 

 

Koosoleku juhataja:       Koosoleku protokollija: 


