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ESK erakorralise üldkoosoleku protokoll nr 1/2021  09.09.2021 

Koht: Zoom  

Algus kell 19:00 

Lõpp kell 20:15 

 
Kohal viibisid juhatuse liikmed Liisa Larm, Liina Kümnik, Siret Piigli ja Inna Vesi. 

Üldkoosolekul oli koos kohalviibijate ja volitustega hääli kokku 15.  

 

1. Koosoleku avamine (Liisa Larm) 

2. Ettepanek kinnitada koosoleku juhatajaks, protokollijaks ja häältelugejaks Liisa Larm 

Ettepanek kinnitatud 15 poolthäälega, vastuhääli pole. 

3. Kodukorra kinnitamine 

Ettepanek hoida võimalusel kõne jooksul sees videoedastus, sõnavõtu väliselt hoida mikrofonid 
„hääletuna“, sõnavõtu soovist anda märku funktsiooniga „raise hand“ ning lubada üheks sõnavõtuks aega 
3min. 

Kodukord kinnitatud 15 poolthäälega, vastuhääli pole. 

4. Päevakorra kinnitamine 

4.1.  Koosoleku avamine 

4.2.  Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja kinnitamine 

4.3.  Kodukorra kinnitamine 

4.4.  P äevakorra kinnitamine 

4.5.  Iiri punaste setterite aretuseeskirja ja -erinõuete kinnitamine 

4.6.  Inglise setterite aretuseeskirja ja -erinõuete uuendamise otsus ja kinnitamine 

4.7.  Gordoni setterite aretuseeskirja ja -erinõuete uuendamise otsus ja kinnitamine 

4.8.  Liikmete tõstatatud küsimused ja ettepanekud 

Päevakord kinnitatud 15 poolthäälega, vastuhääli pole. 

5. Iiri punaste setterite aretuseeskirja ja -erinõuete kinnitamine 
5.1. ESK aretusnõukogu poolt soovitatud kohustuslikud aretuserinõude punktid vastu võetud järgmises 

sõnastuses:  

5.1.1. Aretuses kasutatavale koerale on kohustus teostada puusaliigese düsplaasiauuring. Koera 
kasutamiseks aretuses peab tema puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus olema A, B või C, 
kuid C-puusadega koera võib paaritada ainult A-või B-puusadega koeraga. Aretuses on 

keelatud kasutada koeri, kelle puusaliigese düsplaasiauuringu tulemus on D või E. Kui koera 
parem ja vasak puusaliiges on saanud erineva hinde, siis võetakse aluseks madalam hinne. 

5.1.2. Mõlemad planeeritava pesakonna vanematest peavad olema testitud PRA- rCD4 mutatsioonide 

suhtes ning saanud tulemuseks "puhas/terve" või “kandja” Omavahel paaritada ei ole lubatud 
kahte “kandjat”. Koeri tulemusega “haige” aretusse lubada ei tohi. PRA-rCD4 geenitesti ei pea 

teostama juhul, kui mõlemad aretuskoera vanemad on geneetiliselt testitud tulemusega 
“terve/puhas” (esitada uuringu sertifikaat).   

5.1.3. Puusaliigese düsplaasiauuringu ja PRA-rCD4 geenitesti tulemused peavad olema kehtivad 

paaritushetkel. 

Ettepanek kinnitatud 14 poolthäälega, 1 erapooletu, vastuhääli pole. 
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5.2.  ESK aretusnõukogu poolt soovitatud soovituslikud aretuserinõude punktid vastu võetud järgmises 
sõnastuses:  
5.2.1.  Aretuses soovitame kasutada koeri, kelle küünarliigese düsplaasiauuringu tulemus on 0.  

5.2.2.  PRA-rCD1 geenitest: aretuses kasutada vanematepaari, kellest vähemalt üks on uuringu 
tulemusega „puhas/terve“. 

5.2.3.  CLAD: aretuses kasutada vanematepaari, kellest vähemalt üks on uuringu tulemusega 
puhas/terve. 

5.2.4.  Aretuses kasutada koeri, kelle silmauuringu tulemus on päriliku katarakti (HC) vaba. 
5.2.5.  Aretuses mitte kasutada koeri, kellel on tõestatud epilepsia või mõni muu päriliku iseloomuga 

haigus. Pärilikku haigust põdeva koera õdesid ja vendasid ei ole soovitav aretuses kasutada, 
v.a. juhul, kui neile on tehtud konkreetse haiguse suhtes geeniuuring ja nad on tunnistatud 

terveteks. 

5.2.6.  Aretusotsuste tegemisel jälgida FCI tõustandardi järgset koerte turjakõrgust: isastel 58–67 cm, 

emastel 55–62 cm. 

5.2.7.  Aretuses ei ole soovitav kasutada koeri, kellel on iseloomuvigu (agressiivsus, argus, 

paugukartlikkus). 

Ettepanek kinnitatud 15 poolthäälega, vastuhääli pole. 
 

6. Inglise setterite aretuseskirja ja-erinõuete uuendamise otsus ja kinnitamine 
6.1. Ettepanek kinnitada inglise setterite aretuserinõuded järgmiseks 5 aastaks Kennelliidus. Ettepanek 

kinnitatud 14 poolthäälega, 1 erapooletu, vastuhääli pole. 
6.2. ESK aretusnõukogu poolt soovitatud kohustuslikud aretuserinõude punktid vastu võetud järgmises 

sõnastuses:  
6.2.1. Paaritataval koeral peab olema vähemalt kaks näitusehinnet „väga hea“ kahelt erinevalt 

kohtunikult.  

6.2.2. Aretuses võib kasutada ainult koera, kelle puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus on A, B või 
C. Tulemuse C saanud koera võib paaritada ainult tulemuse A või B saanud koeraga. 

6.2.3. Uuringu tulemused peavad kehtima paarituse hetkel. 

Ettepanek kinnitatud 14 poolthäälega, 1 erapooletu, vastuhääli pole. 
 

6.3.  ESK aretusnõukogu poolt soovitatud soovituslikud aretuserinõude punktid vastu võetud järgmises 
sõnastuses:  
6.3.1.  BAER-kuulmistest, et vältida kurtide koerte kasutamist aretuses. 

Ettepanek kinnitatud 14 poolthäälega, 1 erapooletu, vastuhääli pole. 
 

7. Gordoni setterite aretuseeskirja ja -erinõuete uuendamise otsus ja kinnitamine 
7.1. Ettepanek kinnitada gordoni setterite aretuserinõuded järgmiseks 5 aastaks Kennelliidus. Ettepanek 

kinnitatud 14 poolthäälega, 1 erapooletu, vastuhääli pole 

7.2. ESK aretusnõukogu poolt soovitatud kohustuslikud aretuserinõude punktid vastu võetud järgmises 
sõnastuses:  
7.2.1.  Aretuses kasutatavale koerale on kohustus teostada puusaliigese düsplaasiauuring. Koera 

kasutamiseks aretuses peab tema puusaliigeste düsplaasiauuringu tulemus olema A, B või C, 
kuid C-puusadega koera võib paaritada ainult A-või B-puusadega koeraga. Aretuses on 

keelatud kasutada koeri, kelle puusaliigese düsplaasiauuringu tulemus on D või E. Kui koera 

parem ja vasak puusaliiges on saanud erineva hinde, siis võetakse aluseks madalam hinne.  
7.2.2.  Uuringu tulemus peab kehtima enne paaritust.  

7.2.3.  Paaritataval koeral peab olema vähemalt kaks hinnet „väga hea“ kahelt erinevalt kohtunikult 
Ettepanek kinnitatud 14 poolthäälega, 1 erapooletu, vastuhääli pole. 

 

7.3.  ESK aretusnõukogu poolt soovitatud soovituslikud aretuserinõude punktid vastu võetud järgmises 
sõnastuses:  
7.3.1.  Aretuses soovitame kasutada koeri, kelle küünarliigese düsplaasia tulemus on 0.  
7.3.2.  PRA-rCD4 geenitest: aretuses kasutada vanematepaari, kellest mõlemad on uuritud ning on 

uuringu tulemusega “puhas/terve” või “kandja”. Koera, kelle uuringutulemus on “haige”, 

aretuses FCI reeglite alusel kasutada ei ole lubatud.  
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7.3.3. Aretuses mitte kasutada koeri, kellel on tõestatud mõni päriliku iseloomuga 
haigus. Pärilikku haigust põdeva koera õdesid ja vendasid ei ole soovitav 
aretuses kasutada, v.a. juhul kui neile on tehtud konkreetse haiguse suhtes 

geeniuuring ja nad on tunnistatud terveteks.  

7.3.4.  Aretuses ei ole soovitav kasutada koeri, kellel on iseloomuvigu 

(agressiivsus, argus, paugukartlikkus). 

 

Ettepanek kinnitatud 14 poolthäälega, 1 erapooletu, vastuhääli pole. 
 

8. Liikmete tõstatatud küsimused/ettepanekud. 
8.1. Liisa Larmi ettepanek kehtestada arutlusel olnud ja üldkoosolekuga kinnitatud aretuseeskirjad ja –

erinõuded kõigil kolmel setteritõul klubisiseselt alates 09.09.2021. Ettepanek kinnitatud 15 

poolthäälega, vastuhääli pole.   
 

 

 

Juhataja Liisa Larm …………………………… 

 

Protokollija Liisa Larm ……………………….... 

 


