Eesti Samojeedide Tõuühingu korraline üldkoosolek 28.02.2010
Protokoll
Osales: …. ühingu liiget , neist …. Volituse alusel. Vt lisa 1.: üldkoosolekul osalenute
nimikiri
Kell saabus Kersti Heinmäe 16.23.
Juhataja: koosolekut juhtis ESTÜ juhatuse esimees Margus Oinitš
Toimumiskoht: Kallisaba Puhkemaja kell 16-18
Protokollis: Tuuliki Mardisoo
Päevakord:
1. ESTÜ aastaaruande kuulamine ja kinnitamine.
2. ESTÜ juhatuse esimehe Margus Oinitši tagasiastumine juhatusest ja juhatusse uue
liikme valimine sellega seoses.
3. Ühingu liikme Kersti Heinmäe küsimused aretustoimkonnale, ”sinisilmsed”
kutsikate pesakonna arutelu.
4. ESTÜ aretusreeglite muutmine ja täiendamine
5. Jooksvad küsimused.
Enne päevakorra juurde asumist andis Margus Oinitš üle ühingu tänukirjad ühingu
liikmetele ja sponsoritele, kes aitasid kaasa ESTÜ erinäituse toimumisele 13.veebruaril
2010.
1. ESTÜ esimees Margus Oinitš kandis ühingule ette ette eelmise aasta aruande
ühingu tegevusest. Üldkoosolek kinnitas aruande ühehäälselt. Vt. Lisa 2.:
Aastaaruanne
2. Seoses suurenenud töökoormuse ja ajapuudusega astus Margus Oinits alates 1.03.
tagasi juhatuse esimehe kohalt ja juhatusest. Kuna keegi juhatusse kandideerida ei
soovinud, otsustas üldkoosolek, et juhatus jätkab 4-liikmelisena. Juhatus valib
endi seast uue esimehe, senikaua täidab esimehe kohuseid senine aseesimees Elo
Odres.
3. Ühingu liikme Kersti Heinmäe küsimused aretustoimkonnale, ”sinisilmsed”
kutsikate pesakonna arutelu.
3.1.Aretustoimkond andis ülevaate oma hetke tegevusest, kus põhirõhk on hetkel
ESTÜ aretusreeglite täiendamine ja aretusreeglite projekti esitamine EKL-le ja
kinnitamiseks EKL järgmisel juhatuse koosolekul 2010. aasta suvel.
Aretustoimkond on hetkel 3-liikmeline, algsest 5-liikmelisest toimkonna tööst on
taandunud Kersti Heinmäe ja Ello Pulk.
Aretustoimkond nõustab samojeedikoera omanikke vajadusel aretust
puudutavates küsimustes ja jagab ühingu liikmetele aretusteemalist
informatsiooni. Samuti on aretustoimkond tegelenud ja tegeleb ka edaspidi

probleemidega seoses pesakondadega, kes ei vasta ESTÜ aretusreeglitele ja
jälgib, et kasvatajad täidaksid ESTÜ-s vastuvõetud aretusreegleid.
3.2. ESTÜ liige Kersti Heinmäe palus arutada juhtumit, kus Kennelis Põhjatäht
18.10.2009 sündis pesakond, milles oli 2 sinisilmset isast kutsikat. K. Heinmäe leidis, et
need kutsikad oleks tulnud võtta EKL-s tavaregistri asemel mittearetus(MA) registrisse.

Kenneli Põhjatäht omanik Elo Odres viibis koosolekul ja põhjendas, miks ta ei
registreerinud kutsikaid MA registrisse:
” Seoses kutsika(te) sinisilmsusega (ühel kutsikal on väike sinine triip silma all, mis on

nähtav, kui kutsikas üles vaatab, ma pole veel kaotanud lootust, et see kaob) mõtlesin
enda jaoks läbi ka MA temaatika. Jõudsin järeldusele, et MA-l pole mõtet. MA registrisse
kantakse reeglina kutsikad, kelle tõustandardile mittevastavus ilmneb juba sünnihetkel.
Teatavasti on kõik kutsikad algul hallikassiniste silmadega. Ajaks, kui oli selge, et
vähemalt üks kutsikas jääbki sinise silmaga, olid mul juba olemas tavalised
tõutunnistused. Muidugi on võimalik koer tagantjärele MA registrisse kanda, kuid mida
see annaks? Tegemist on isaste kutsikatega. Et nad saaks järglasi anda, peaks leiduma
emaseomanik , kes mingil põhjusel sooviks oma koera just nende sinisilmsete isastega
paaritada. Mis põhjusel võiks üks emaseomanik midagi sellist soovida, kui meil on ju
ometi igati tõulisi isaseid küll ja küll? Paberiteta pesakonna tegemist ei takista ka MA
register. Rääkisin mõlema kutsika pererahvaga ka selgeks, et sinise silmaga samojeed ei
saa osaleda näitustel ega seega ka aretuses. Mõlema koera ostu-müügi lepingus on
märge, et omanikud on teadlikud koera veast. Mina usaldan oma kutsikaomanikke.“
Aretuskomisjon on omalt poolt antud pesakonna omanikuga eelnevalt vestelnud ja
andnud omapoolsed seisukohad ja soovitused edasiseks tegevuseks kui tuli ilmsiks, et
kahel kutsikal esineb kennelis Põhjatäht „sinisilmsus“.
Palusime ka EKL usaldusarsti, silmatohtri Ülle Kella kommentaari antud juhtumile.
Vastusesks saime, et:” Kõik, mis organismis toimub, on geneetiline, st. geenid on need
mis määravad, mis millegi puhul toimuma hakkab.
K.Gelatt "Veterinary ophthalmology", 2007 ütleb, et "koerte iirise värv varieerub tõuti ja
indiviiditi ja loomaliigiti. Iirise värvus sõltub iirise stroomas leiduva pigmendi kogusest.
Värvivariatsioonid sõltuvad pigmendi hulgast, pigmentatsiooni tüübist,
vaskularisatsiooni astmest. Iirise värvus koduloomadel on tume, tumepruun kuni
kuldpruuni, kuldne, sinine, sinakasroheline.
Iirise värvus noorloomal on sageli täiskasvanud isendi iirise värvusest erinev. "Veel on
ära mainitud iirise heterokroomia.
Iirise heterokroomia puhul on iirises näha mitut värvi, või on silmad erivärvilised.
Iirise heterokroomia võib olla silma värvi lahjenemine sellistel tõugudel nagu
vanainglise lambakoer, siberi husky, ameerika kokkerspanjel, malamuut, shih tzu.
Iirise heterokroomia ei oma kliinilist tähtsust, see on ainult värvi muutus.
Merle värvuse puhul (s. merle geeni puhul) on iirise heterokroomia silma "merlingu" (ma
ei oska seda täpselt tõlkida) üks osa, aga see ei ole samojeedidel kirjeldatud probleem.

Aretuskomisjonil ei ole mõtet pilli lõhki ajada, eri värvi silmad ei tee koera haigeks.
Standardit tundev kohtunik peaks näituseringis sellised loomad niikuinii välja praakima.
“
Kuigi ka aretuskomisjon on soovitanud kasvatajal need 2 kutsikat MA registrisse kanda ,
ei ole tõuühingul õigust seda kasvatajalt vägisi nõuda, sest MA registri määrus ei
kohusta kasvatajat defektseid kutsikaid MA registrisse kandma.
Seetõttu jääb üle loota, et kasvataja Elo Odres seisab hea selle eest, et kõnealused
sinisilmsed samojeedikoerad ei satuks aretusse.
3.3. Üldkoosoleku artelu käigus ei välistaud ka tulevikus defektsete kutsikate sündi
ja seoses sellega võeti vastu otsus, et tõubaasi tervise ja välimiku huvides on
kasvatajatel kohustus teavitada ESTÜ aretustoimkonda kutsikate loovutuseani
ilmnevatest tõenäoliselt jäävatest rasketest või diskvalifitseerivatest välimike
vigadest ja tervise vigadest.
Samuti palutakse kõiki samojeedi koerte omanikke teavitada aretustoimkonda
oma koertel ilmenud võimalikest pärilikest haigustest (nt. silmahaigused,
liigeste düsplaasia, sisehaigused, epilepsia, diabeet, kilpnäärme haigused,
allergiad jne)
3.4. Arutati võimalikku samojeedi koerte pesakondade akteerimist tulevikus ja leiti,
et see teema vajab veel pikemat arutelu ja selgeks rääkimist ning otsuatati hetkel
konkreeteset seisukohta pesakondade akteerimise osas selguse saamiseni mitte
vastu võtta.
4. Muudatused ESTÜ aretusnõuetes.
4.1. 2009. aasta aprillis vastu võetud ESTÜ aretusnõuetes on erinevatel kasvatajatel
aretusnõuete punkt 3 osas tekkinud erinev tõlgendus mõiste “aretuskoer” osas. Seoses
sellega otsuatas aretustoimkond muuta punkti 3 sõnastust kõigile arusaadavamaks
järgnevalt:
3. Aretuses kasutatavatel samojeedikoertel peab olema ametlik,kehtiv
silmauuringu tulemus HC- ,PRA -ja RD- vaba ja uuringu teostamise hetkel
peab koer olema vähemalt 12- kuune. Ametlik silmauuringu tulemus ei tohi olla
vanem kui 2 aastat.
4.2. Lisada aretusnõuetesse järgnev punkt:
Korduspaaritust on lubatud läbi viia ainult juhul, kui samast kombinatsioonist
eelnevalt sündinud Eesti Vabariigis elavate järglaste koguarvust
vähemalt 2/3 on tehtud ametlik silma- ja düsplaasiauuring, uuritud järglased on
pärilike haiguste vabad ning neil ei esine puusa/küünarliigese düsplaasiat
(D,E).
Antud muudatused ja täiendused pandi üldkoosolekul hääletusele ja võeti vastu ühehäälselt.

