
JUHATUSE KOOSOLEK 
ESHKS juhatuse järjekordne koosolek toimus 14. detsembril Koordi Tallides. Võeti vastu järgmised otsused: 

1. Kehtestatakse teenuste uued tariifid, mis kehtivad, kui riigi aretustoetus jääb endiseks või 

suureneb. Kui toetus väheneb või kaob, tõstetakse neid tariife 2-3 korda. 

Uued tariifid: 

                                                                                                              ESHKS liige           Mitteliige 

Pass enne võõrutamist identifitseeritud varsale    75.-  250.- 

 

Pass ristandvarsale        300.- ei registreerita  

 

Pass varsale erandkorras enne sünniaasta lõppu    400.-  600.- 

 

ESHKS põlvnemistunnistuse vahetamine passiks (lisandub  

tasu identifitseerijale uue joonise eest)     150.-  300.- 

 

Pass eelnevalt ESHKS poolt arvele võtmata hobusele   500.-  700.- 

 

Dublikaat kaotatud passi asemele (lisandub uue identifitseerimise tasu) 500.-  700.- 

 

Nime muutmise registreerimine      100.-  200.- 

 

Omaniku muutuse registreerimine      100.-  200.- 

 

Piirkondlikust ülevaatusest osavõtt hobusele, kel puudub ESHKS pass 

(väljaarvatud ESHKS liikmete importhobused )    100.-  100.- 

 

Ülevaatuste finaalist osavõtt hobusele, kel puudub ESHKS pass 

(väljaarvatud ESHKS liikmete importhobused)    500.-  500.- 

 

Täkkude katsetest osavõtt       500.-  500.- 

 

Reklaam infolehes (1 lehekülg)      500.-  500.- 

 

Reklaam koduleheküljel (3 kuud)      300.-  300.- 

 

Dokumendid väljastatakse ESHKS liikmetele koos arvega, mitteliikmetele pärast ettemaksu arve 

tasumist. Võlgnikele enne võla tasumist dokumente ei väljastata. Liikmemaks loetakse 

võlgnevuseks alates jooksva aasta  01. aprillist. 

 

2. VTA peadirektori juures peetud nõupidamisel selgitati, et  seadused lubavad 
edastada informatsiooni hobuste nakkushaiguste kohta vaid omanike nõusolekul. 
Seetõttu palub juhatus kõigil teatada nõusolekust või keeldumisest sellist 
informatsiooni jagada. Haigustest teatatakse VTA poolt ERL ja ESHKS kaudu vaid 
neile hobuste või tallide omanikele, kes on nõus samasuguse informatsiooni 
levitamisega tema kohta. 2006.a. lõpuks koostame nimekirja neist 
hobuseomanikest, kes on nõus oma hobustel diagnoositud nakkushaiguste 



avalikustamisega. Selle nimekirja alusel teavitatakse edaspidi nakkushaiguste 
laborivastuste põhjal diagnoositud haigusjuhtudest. Tõendile E7 lisatakse 
nakatunud tallist tulevale hobusele vastav märkus, kuid kitsendused ja piirangud 
karantiini alla mittekuuluvate haiguste korral on soovituslikud. 
3. Seoses eelnimetatud nimekirja, INAN´i, malleuse ja kargtaudi tasuta analüüside 
nimekirja ja mitme aruande koostamisega tuletab juhatus veelkord meelde, kui 
vajalik oleks korrastada omanike registrit ja meie liikmete nimekirja nii, et hobuse 
omanik ja seltsi liige oleks ka formaalselt üks ja sama. Praegu jääb ligi pool 
meietõuraamatu hobustest sellistest nimekirjadest välja, sest saame esitada 
andmeid vaid seltsi liikmete kohta. Dokumentide väljastamisel jälgime edaspidi 
täpsemini, et soodushinnad kehtivad ainult seltsi liikmete omandis olevate 
hobuste kohta, mitte nende perekonnalikmete, firmade jne. hobuste kohta. 
4.  Erandite tegemise korda otsustati mitte muuta, seda tehakse ka tulevikus 
lihthäälteenamusega. 
 

ARETUSKOMISJONI KOOSOLEK 
Aretuskomisjoni koosolek toimus 14. detsembril Koordi Tallides. Võeti vastu järgmised 

otsused: 

1. Avaldada edaspidi ainult tunnustatud täkkude nimekiri. Tunnustamata täkke 

kasutada ei soovitata, nende järglased registreeritakse tõuraamatusse, kuid 

eeltõuraamatu sektsioonis.  

2.  Noorhobuste ülevaatuste tulemuste põhjal tunnustatud täkud peavad tunnustuse 

kinnitamiseks läbima 4- aastasena edukalt täkkude katsed (võõrratsaniku testi ) või 

saama tunnustuse kinnituse võistlustulemuste põhjal. Tõuraamatu numbri saavad 

täkud pärast tunnustuse kinnitamist, enne seda loetakse nende järglased siiski 

tunnustatud täku järglasteks ja seega põhitõuraamatu hobusteks.  

3.   2006.a. ülevaatuste tulemuste põhjal tunnustati aretusse järgmised 2-aastased 

täkud:  

 

RUBY (i. Ra, e. My Way, ei. Metternich) 

LEGOLAS (i. Solos Landtinus, ei. Heslegards Star Light) 

RAMSES XII (i. Heslegards Rubin, ei. Midt- West Ibi- Light) 

DRACO N (i. Darco, e. Thisbe, ei. Beg xx) 

 


