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OTSUSED
1. MAK 2014-2020
1.1. Taotleda kõigi pindalapõhiste toetuste arvestamisel hobuse võrdsustamist veisega.
Põhjendused:
Keskkonnasõbraliku majandamise ja loomakasvatuse ekstensiivsuse suurendamiseks
on hobusekasvatus tähtsaim loomakasvatusharu
Alternatiivse maamajandusena on hobusekasvatus eriti noorte maale tööle ja elama
toomise parim võimalus
Hobune vajab tegelikult suuremat pindala kui veis, sest peab saama rohkem vabalt
liikuda, on valivam söödavate taimede suhtes, vajab sooleparasiitide suureneva
leviku vältimiseks karjamaade vaheldumist
1.2. Eraldi on vajalik mahepõllumajanduse toetuse mõistmine pindalapõhise ja
looduskeskkonda säilitava tegevuse toetusena, mitte toodangupõhise toetusena. See tagaks
hobustele võrdse osatähtsuse veistega, ja jälle on hobusekasvatus kõige
keskkonnasõbralikum loomakasvatusharu. Kaotada tuleks karjamaa ümberharimise
kohustus iga 2 aasta järel, mis rikub hobustele sobivat karjamaad.
1.3. Investeeringutoetuste saamiseks tuleks lugeda toetuskõlblikeks kõik hobumajanduse
infrastruktuuri rajatised: maneežid, tallid, treeningväljakud, kopliaiad, ratsutamisrajad,
takistuste komplektid, hobuveoautod jne. Hobusekasvatus ei piirdu varssade saamisega,
tulu annab lõpptoodangu valmistamine, milleks on väljaõpetatud hobune. Kõik piirangud,
mida on põhjendatud, nagu ei oleks hobusekasvatuse ehitised tootmishooned vms. tuleks
kaotada.

2. Ülevaatuste finaali aeg ja koht.
2.1. Finaali ajaks määrata 27.10.2012.a. Pakkuda ülevaatuste finaali läbiviimist Kurtna
Ratsaklubile ja Toominga tallile, valides nende vahel vastavalt alljärgnevate tingimuste
täitmise võimalusele:
Tallikohad 30 hobusele
Boksi kasutamise hind ööbimisega 10 eurot, ööbimiseta 5 eurot
Abipersonal 10 inimest. Vajaduse korral korraldab ESHKS nende inimeste
kiirväljaõppe.
3. Noorhobuste tšempionaadi korraldamine
3.1. Osaleda finantseerimises vastavalt eelnevatele kokkulepetele takistussõidus 4000
eurot ja koolisõidus 1000 eurot. Lisaks premeerida auhinnalisele kohale tulnud hobuste
omanikke preemiaga 200 eurot hobune ja meie tõuraamatu parimat hobust igas vanuseklassis
200 eurot
4. Aretusprogrammi muutmine
4.1. Täku paarituste leht muuta soovituslikuks, mitte kohustuslikuks
4.2. Paaritustunnistuse peab täitma mära omanik. Kui seemendaja või täku omanik esitab
ESHKS tegevteenistusele seemenduste nimekirja, ei ole seemendaja allkiri kohustuslik, sel
juhul allkirjastab paaritustunnistuse mära omanik.
4.3. Seemenduste nimekiri kunstseemenduste kohta tuleb esitada jooksva aasta 1.
Detsembriks
4.4. Paaritustunnistuse blanketile lisada võimalus registreerida paaritus/seemendus teise
täkuga, kui esimene ebaõnnestus ja lisada tulemuse registreerimise võimalus.
5. Eelarve koostamine
5.1. Eelarve projekti lisada parandus võistluste korraldamise kulude suurendamiseks 3000
€ võrra ja ette näha ca 3000 € kahjumit, mis katta eelmise aasta kasumist.
6. Osalus ERL võistluste andmebaasi JKK andmebaasiga integreerimise rahastamises
6.1. Osaleda 2013.a. summas 250 € tingimusel, et samas summas osaleb EHS
7. Toetus eesti ratsaponi Memphis osalemisele kestvusratsutamise maailma noorhobuste
tšempinaadil 10.08.2012
7.1. Toetada 300 € suuruses summas

