Juhatuse koosolek
Kolmapäev, 8.veebruar 2017.
Koht: Uuri küla, Kuusalu vald.
Algus: 12.30
Osavõtjad: Anu Matsoo, Reet Pillaroo-Lauri, Margit Martin, Mary Mägi, Ingrid Randlaht
Päevakord
1. Uus aretustoetuse taotlemise määrus ja sellega kaasnevad muudatused taotlemisel ja
raamatupidamises kajastamisel.
2. Tegevusplaan 2017. Eelarve arutelu. Lisa tööjõud. Määratleda töölepingu kohaselt tehtava
töö osakaal jõudluskontrolli ja tõuraamatupidamise vahel.
3.Tõuraamatu pidamine ja kanded - Täku Vesper litsentseerimise arutelu, tõuraamatu
numeratsioon.
4.Elba - järglaskond Tihusel ja kiri VTA-le.
5.Hiirugeeni testide tegemine ja selle vajalikkus
6.Võistluskalender - MV, NHT, karikasari ...
7.Üldkoosoleku korraldamine
8.Avaldused, jooksvad küsimused
1.

2.

Anu ja Mary selgitasid aretustoetuse taotlemise uuendatud nõudeid ning sellega
kaasnevaid muudatusi taotlemisel ja kulude kajastamist raamatupidamises. Erinevus
varasemaga :
• aretustoetus makstakse välja vastavalt tehtud kulutustele ehk
kuludokumentide alusel
• välja on toodud väga täpselt abikõlbulikud kulud ehk millist tegevuste
tegemiseks saab aretustoetust üldse taotleda
Arutleti erinevate kulude liigitamist vastavalt ministri määruses § 4. välja toodd
abikõlblike kulude loetelule.
Otsus: Anu ja Mary teevad muudatused kontoplaani ja nimetavad kontod vastavalt
määruses väljatoodud kulude loetelule.
Tegevused 2017.a. ja eelarve projekt
• Ülevaatused/ võistlused/ tarbehobuste katsed - 23000€
Välja töötada boonuste/hüvede pakett noorte hobustega JK osalemise
motiveerimiseks ning sellest omanikke ja kasvatajaid teavitada (Ingrid).
Sõlmida hindamiskomisjoni liikmetega käsunduslepingud (10€/hobune+
tr.0,3€/km), koostada ametijuhendid (Reet).
• TR pidamine : PT, ST, ID, passid, om. vahet., DNA, JK, muudatused – ca 16000€
Sõlmida käsundusleping ja koostada ametijuhend TR kannete sisestaja (6€/h
bruto)
• PR/ teadustöö kureerimine/ koolitused/ projektid/ infomaterjalid. Sõlmida
käsundusleping ja koostada ametijuhendid teadustöö juhtimine kohta (6€/h
bruto)
• Üldkulu – 7000€

•

Jõulupidu

Otsus: Kehtiva töölepingu tööjaotus jagada järgnevalt : 60% TR pidamine, 20% JK,
20% juhtimine/üldhaldus. Anu koostab vastavalt tegevusplaanile eelarve ja saadab
juhatusele.
3.

4.
5.

6.

Tuginedes programmile täku Vesper tunnustamiseks takistust ei ole. Tunnustamine
on komisjoni otsus. Vastuolu on täku kandmisega eeltõuraamatust tõuraamatusse.
Hindamis- ja tõukomisjonil on võimalus põhjendatud otsusega (vajalik genofondi
säilitamiseks) kanda täkk tõuraamatusse.
Otsus: teavitada hindamis- ja tõukomisjoni olukorrast, paluda nende
seisukohta/otsust täku Vesper osas. Kas kanda täkk tõuraamatusse? Kui jah, siis kas
piirata paaritatavate märade arvu lähtudes tema põlvnemisest?
Tulenevalt EHS-i keelduvast otsusest jagada EHKASega TR numbreid, siis alustada uue
TR numeratsiooniga. Topelt TR numbreid eesti hobustele väljastama ei hakka.
Otsus: Väljastada TR numbrid EHKAS TRsse kuuluvatele sugulises kasutus olevatele
hobustele kelledele on TR number veel andmata. Täkkude TR numbrid algavad: E 001
ja märade TR numbrid E 1001
VTA ei ole saadetud kirjale Elba järglaskonna kannete osas veel vastanud. Nimetatud
kannete parandused puudutavad vaid Tihuse Turismitalu karjas olevaid hobuseid.
Ingrid tegi ülevaate Rootsis läbi viidud uuringus osalenud eesti hobustest ja selle
põhjal tehtavatest järeldustest värvuse genotüübilisest ja fenotüübilisest esinemisest
tõus. Kuidas edasi? Hiirugeen vajab meie tõus rohkem tähelepanu. Värvusnimetuste
korrigeerimise ning tõuraamatus korrektse kasutamise aluseks on vajalik testida
rühma erinevate hiirugeenile viitavate fenotüüppidega hobuseid.
Otsus: EHKAS panustab ca 10 hiirugeeni kandja värvuse määramisel. Tulemusi
kasutame värvusnimetuste korrigeerimiseks ning juhendmaterjalide
väljatöötamiseks. Projekti veab Ingrid.
Kalenderplaan
• Eesti hobuste MV – esialgne kuupäev 16.-17.sept Säreveres
• Piusa Suursõit – läbirääkimisel
• EHKAS karikasari – vs. Maakonna tiitlivõistlused! Või asendada eesti hobuste
edetabeli pidamisega noorhobuste arvestuses (aasta lõpus karikad ja
preemiad). Kas saab piisavalt tähelepanu?
• Olustvere Suvekarikas 30. juuni - 02. juuli rakendivõistlus – kooskõlastamisel
• Noorponide Tšempionaat – esialgne kuupäev 23.-24.sept. Kukrumäel
üldkoosolekul arutada
• Kas lisada ka üks kolmevõistlus etapp? Ingrid vaatab kolmevõistluses
osalevate eesti tõugu hobuste statistikat.
• Näitus Soomes – august, kuupäevad Soome poolt pakutud, kinnitada vastavalt
hindajate kalenderplaanile.
• Piirkondlikud ülevaatused – üle Eesti, jaotada ühtlasemalt hooajale, et
hindajate töökoormust jaotada.

•

Aastanäitus - läbirääkimisel. Ettepanek liita Eesti tõugu hobuste MV
nädalavahetusega ühtseks suurürituseks Säreveres. Arutada üldkoosolekul.

Otsus: Jätkata läbirääkimisi, vajalik on iga võistluse kohta eelarve koostada.
7.

8.

Üldkoosolek korraldada märtsi lõpus Kohila Mõisakoolis.
Päevakavaga:
• Üldkoosoleku avamine
• Juhatuse 2016. aasta aruanne, revidendi 2016. aasta majandustegevuse
kontrolli aruanne ja aruannete kinnitamine
• 2017. tegevusplaan ja eelarve
• JK korraldamine ja osavõtt
Ettekanded ja arutelu:
Värvuste geneetiline määramine ja identifitseerijatele värvuste määramise juhendi
koostamine – Ingrid Randlaht
Kohal algatatud küsimused
Kuna päev kujuneb pikaks siis võimaldada ka soe toit lisaks kohvile, teele, kringlitele.
Otsus: kinnitatud
Liikmeks astumise avalduse on esitanud: Madis Kiiver, Tolkinkylän Ratsastuskoulu,
Priit Ojamaa, Andrese Talu Tall.
Liikmeskonnast väljaastumise taotlus: Angelika Koovit
Ostus: kinnitada
Lisada EHKASe identifitseerijate nimekirja
Anu Matsoo – sh. kannete parandamine hobuslase passis ja TR-s
ning järgmised veterinaarid:
Marian Koplimäe, Koeravere tee 2-3, Viru-Jaagupi küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa,
tel. 56635747, e-mail mariankoplimäe@mail.com
Jaanika Paalmäe, Mäeotsa t., 90811 Lääne-Nigula vald, Harjumaa, tel. 5548718, email jaanika.paalmae@gmail.com
Anni Elisabeth Piirfeldt, Kastani 183B-11, 50410 Tartu linn, tel. 53900856, e-mail
anni.piirfeldt@gmail.com
Terje Vanahans, Kahalaste, Uuri küla, Kuusalu vald, Harjumaa tel. 58666019, e-mail
vanahans@gmail.com
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