
Juhatuse koosolek 
07.06.2022 

Web, 20:00 – 21:15 

Margit Kuusman, Mare Adermann, Felor Sepp, Marii Pikkoja, Liina Sepp (külalisena) 

Aretuskontroll 
Aretuskontroll näituse raames toimub laupäeval, nagu välja kuulutatud. 

Kohtunik tahab reedel pool päeva puhata ja ringi vaadata. Felor händlerdab. 

Pea-erinäitus 
Tallink hotelli sooduspakkumine olemas. Kohtunik tuleb koos sõbraga (sõber maksab enda eest ise, aga 
broneeringuga peab arvestama). Enne broneerida ei saa, kui pole teada, mis on juba Rainil tehtud. 
Margit proovib Raini kätte saada. 

Rain pakkus Mariile ka sel aastal banketi korraldamist. Koos Liinaga võtavad ette. Idee teha see samas 
hotellis, kus kohtunik peatub. 

Händlerite koolitus 
Marii ja Liina poolt korraldatud ja veetud koolitus läks edukalt. Saadud ka osalejatelt positiivset 
tagasisidet. 

Daniel Heinmaa pöördumised 
Juhatuse liikmed on tutvunud Daniel Heinmaa e-mailidega (6 kirja), neis olevate kahtlustuste, 
süüdistuste ja ettepanekutega. 

Juhatus taunib ebaausal teel eksamitulemuste saamist, aga ei oma ei juriidilist võimu ega ressurssi 
teostada või nõuda järelvalvet kõikide väljaspool Eestit tehtavate koolituseksamite üle. 

IGP ja BH eksameid võtavad vastu FCI poolt kinnitatud kohtunikud. Nende järelvalve kuulub samuti FCI 
pädevusse. FCI esindajaks Eestis on Eesti Kennelliit.  

Koerte koolitada andmine on levinud praktika. Eksamite sooritamiste keelustamine koolituse käigus või 
eksamite mitte aktsepteerimine või eksamite riikide lõikes piiramine ja nimetatud tegevuste jälgimine 
on väljaspool ESLÜ praegustet võimalustest ning tegevuseesmärkidest. 

Margit Kuusman on ise esitanud Kennelliitu järelepärimise osade oma kenneli koerte tulemuste osas 
kenneli omanikuna. Edasi menetleb seda oma kanaleid ja võimalusi mööda Kennelliit. 

ESLÜ on valmis Eesti Kennelliidu poole pöörduma eksamitulemuste kinnitamise osas, kui esitatakse 
konkreetseid tõendeid, mis viitavad selgelt rikkumisele või võimalikule kelmusele. Korduvad kohtunike 
nimed või päevade arv kahe eksami vahel ei ole kelmusele viitavad asjaolud. 

Igati tervitatav on D.Heinmaa ettepanek korraldada teema arutamiseks ja lahenduste leidmiseks 
ümarlaud. Ümarlauast alguse saanud ettepanekud saab üldkoosolekule ettevalmistatult panna järgmisel 



üldkoosolekul hääletusele ja liita ESLÜ koolituse ja/või näituse korraldamise eeskirjadesse, kui need 
vastu võetakse. Juhatus eeldab D.Heinmaa initsiatiivi jätkumist selle teemaga tulemusliku lõpuni 
jõudmise osas. 


