
EHS ER haruseltsi limarlaud Toris 19.11.14 kell 16.30

Osav6tJad:

1. Enn Rand
2. Andres Supp
3. Boris Razumov
4. Ennu fSernjavski
5. Rene Tarum
6. Krista Sepp
7. Eeva Padar
8. Kauro Padar
9. Ragnar Privits
10. Pirjo Jakovski
11. Maksim Vlassenko
12. Kersti Kiind
13. Liina Lasn

14. Katrin TSruvere
15. Anu Reigo

16. Maie Kukk
17, lmre Sams

PSevakord:

lnfopdev-semlnar ja noorhobuste hindamine9.L2.2OL4 Kiiklas (Mdetaguse vald, lda-Virumaa).
Osalemine raskeveohobustega erinevatel Eesti ratsaliidu vdistlustel, karikasarjas, Eesti
meistriv6istlustel.
Tasumine Soome kalendris ilmunud reklaami eest.
Soomes tegutsevate eesti raskeveohobuse kasvatajatega kalenderplaani koosk6lastamine.
EHs ER haruseltsi kodulehe toimetamine ja meie info EHS kodulehel.
veliskontaktide arendamine - venemaa, Soome, Rootsi, poola, Saksamaa suunad.
EHS-ile kuuluva ER tiiku Neff edasine kasutamine ja hooldamine.
2015. aasta t66plaani ja eelarve arutelu.
Suhtlus ja vastused kirjavahetuses ERS-iga.

Ulevaade arutelust:

1. lnfopdev'seminar ja noorhobuste hindamine 9.12.2014 Kiiklas (Miietaguse vald, tda-Virumaa).

Planeeritav infopdev-semlnarJa noorhobuste hindamine 9.12.2014 Mdetaguse vallas lda-Virumaal otsustati
korraldada EHS Talvesemlnarina, s.t. oodatud on k6ik EHS liikmed. Uritus toimub Kiiklas algusega kell 12,
Seminaril on kavas ettekanded (Miietaguse valla olevik-tulevik ja pdrandkultuuri siiilitamine, raikeveohobuste
karratamine kui kohaliku pirandkultuuri osa, ER kasvatamine jl kasutamine tdnapieval), jiirgneb praktiline osa(palgiveo demonstratsioon) Hannes Kivili farmis. seminari toetab KlK,

2. osalemine raskeveohobustega erinevatel Eesti ratsaliidu vEistlustel, karikasarjas, Eesti
meisriv6istlustel.

Algul arutatl sooviJa v6imalusi osaleda ER hobustega rakendispordiv6istlustel - Urmas Saks on esitanud
sellekohase kutse esimesele v6istlusele saksa talus 30.-31.05.2015. Leiti, et osavott on vajalik ning tublisid
osalejald tuleks ka premeerida EHS poolt.
Seejiirel leiti iiksmeelselt, et Eesti raskeveohobune kui mitmekiilgne ja hea 6ppimisv6imega t6ug v6iks leida
kasutust ka muudel hobuspordialadel - nimetati koolis6itu, kestvusritsutamist, rdnnakuv6istlusi, Uhlne
seisukoht oli, et tuleks igati soodustada ja toetada ER hobuste osav6ttu v6istlustest mistahes hobuspordialadel,
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eriti kOigist Eesti ratsaliidu v6istlustest, karikasarjast ja Eesti meistriv6istlustest. EHS poolt tuleks edukaid
osalejaid ka toetada ja premeerida.

3, Tasumine Soome kalendris ilmunud reklaami eest.

Enn Rand teatas, et Soomest Johanna Rekolalt saabus 20.1,0.2014 EHS-i kUsimus, millal saab tasutud arve
Soome 2014.a. kalendris ilmunud reklaami eest (foto Viktoria Kaasikust ja tema hobusest, krinnipilt; juurde on
trtikitud ka ER haruseltsi logo). Johanna Rekola oli juba aasta alguses saatnud selle arve Viktoria Kaasikule,
kuna viimane selle tellis, kuid arve pole seni EHS-i j6udnud. Arve suurus on 30 EUR ja Soome pool n6uab nUUd
arve tasumist.
V;.:toria Kaasik (endine ER haruseltsi juhataja) on praeguseks esitanud avalduse EHS-ist lahkumiseks.
Leiti, et vdlissuhtluses ei saa lubada EHS maine kahjustamist ja arve tasumata jdtmist. ER haruselts palub, et
EHS tasuks selle arve, kui arve saajaks vormistatakse timber EHS ning kui EHS juhatus seda aktsepteerib. Kui
EHS ei saa mingil pdhjusel arvet tasuda, korraldatakse ER haruseltsis vabatahtlik korjandus arve tasumiseks.

4. Soomes tegutsevate eesti raskeveohobuse kasvatajatega kalenderplaani koosk6lastamine.

Krista Sepp teatas, et Johanna Rekola poolt pole seni tulnud infot nende kalenderplaani osas. Ka pole Seija
Hiimiilaiselt uusi teateid, kas on plaanis r.iritusi raskeveohobuste osavOtul. Enn Rand miirkis, et ka tema on
suhelnud eesti raskeveohobuse kasvatajatega Soomest ning vSrske lnfo (Johanna Rekolalt) oli, et neil nditust sel
aastal ei korraldata. Muus osas pole 2015.a. t6oplaan veel valminud; aastakoosolek Soomes on miirtsis.
Koosolijad leidsid, et kontaktid Soome poolega vajavad uuendamist, nendega suhtleb praegu edasi Krista Sepp.

5. EHS ER haruseltsi kodulehe toimetamine ja meie info EHS kodulehel.

Haruseltsi kodulehel oli vahepeal infoseisak seoses suurte timberkorraldustega EHS-i juhtimisel ja ka ER
juhatuses, paroolidki saadi alles tiikk aega hiljem. Praeguseks on need olemas ja turvalised. Kodulehte
hakkavad toimetama Liina Lasn ja Katrin T6ruvere, nende kdrval panustavad k6ik haruseltsi juhatuse liikmed.
KaastciOd on muidugi oodatud k6igilt haruseltsi liikmetelt. Olulisema info ER poolt EHS kodulehele edastavad
Enn Rand ja Liina Lasn. Arendatavatest rubriikidest peale jooksvate uudiste mdrgiti vajadust uuendada info
haruseltsi sugutiikkude ja -miirade kohta ning koguda jiitkuvalt infot ER t6u algusaegade kohta Eestis
(ajaloolised fotod .1m materjal).
Edaspidi on plaanis kodulehele lisada ka soomekeelne ja inglisekeelne vdljund, viihemalt olulisema info osas.
Liihiniidalatel on plaanis ka koolitus kodulehe uutele toimetajatele.

6. Viiliskontaktide arendamine - venemaa, soome, Rootsi, poola, saksamaa suunad^

Venemaa -
Krista Sepp annab teada varasemast: 2013. aastal oli Peterburi piirkonnas/oblastis registreeritud 37
raskeveohobust. Vajalik tiipsustada 2O!5.a. ijrituste kava Peterburis ja/v6i Moskvas ning riritame saada toetust
osalemiseks maaelu arengu viilisk0lastuste meetme alt.2.-5. aprillil 2015 on Moskvas tulemas konverents ja
nSitus Equiros-Professional'z0rs ( Lttp://equiros.ru ) ning 21.-24. mail 2015 peterburis
rahvusvaheline hobunditus Hipposphere ( http_/J_hp6_es_,.lSle_XLlo.U1,erl ).

Poola -
Boris Razumovi teatel on Poolas tulemas hobuste oksjon mdrtsis 2015.

Rootsi -
V;..al;p Lon,rntide uuendamine, oleme huvitatud osalemisest sealse seltsi aastakoosolekul.

Saksamaa -
Praegu aktiivset kontakti ei ole.74.-22. miirtsil 2015 on tulemas suur hoburiritus Essenis - Equitana 20L5, kus
onkavas 8 erinevat teemapdeva ( .h*1;1/Slyy_*:qgt-!4ltjl.$-anli:i1t.ig1t!11il[nll*,l..5lhlU]-?,:p_rg-c-[1;lgpglj5ch ).



Soome -
R6hutati vajadust jiitkata tihedat jooksvat koost66d, kuna ER t6ule on oluline iga hobune ja 1/7 ER hobustest
asub praegu Soomes.
Suurematest iileriiklikest Soome tiritustest on teada:
He .lnki Horse Fair 7.-8. miirtsil 2015 ( http://www.finevento.fllmessut/hglsinki-horsq-fair );
Hevoset 2015 /hobumess Tamperes 71.-12.04.20L5 ( http://www.hevosmessut.fil ).

7. EHS-ile kuuluva ER tiiku Neff edasine kasutamlne ja hooldamine.

ERtekk Neff asub praegu rendilepingu aluselLinda Leemetsa juures. Tikk olik.a. suvelviiljas ER pdevalVitsikul,
tal on ajutine litsents sugutdkuna. EHS-i pole seni tulnud teateid paarituste kohta ning veokatseid tiikk libinud
ei ole. Tiikk on seni olnud hiisti hooldatud. Rendileping l6peb 31.12.2014 ja ei ole tulnud taotlust selle
pikendamise kohta.
Leiti, et klndlasti on vaja tuua see tiikk veokatsetele ja laiendada aretajate v6imalusi kasutada tiikku Neff oma
mfirade paaritamisel ka teistes piirkondades. Kauro Padar avaldas soovi ja valmisolekut jiitkata tiiku
vdlja6petamist ning s6lmida ka sellekohane rendileping EHS-ga (klausliga tuua tdkk veokatsetele Toris juunis
201s).

8. 2015. aasta t66plaani ja eelarve arutelu.

Seoses timberkorraldustega EHS tci<is on 2015. aastast haruseltsidel kasutada nn. autonoomsusfond, kuhu
laekub sissetulekuna 35% selle haruseltsi j6udluskontrolli toetustest.
2015.a. on plaanis j6udluskontrolli esitada 70 ER hobust.
Olutine on koosk6lastada mistahes kulud juhatusega. Oigustatud kuludeks lugeda kulud seoses t6uraamatu
pidamisega, J6udluskontrolliga, noorhobustega.
Ettepanek EHS{le vElja tdtitada kindlad vormid kulude esitamiseks ning t66juhendiks raarnatupidajale koostada
kindel kulude kompenseerimise juhend.

Planeerltavad 0ritused 2015 :

ER haruseltsi iildkoosolek - veebruaris, kuupHev tipsustamisel.
Mt.sat66 6ppepiiev - 07 .03.20t5 Kolga kii la ra hva majas.

EHS iildkoosolek - aprillls; ettekanne ka ER haruseltsi poolt.
EHS Kevadseminar - aprillikuus Maria talus.
Osav6tt rakendispordiv6istlusest Saksa talus - mais 2015; lisaks muud ERL tiritused (htlUsj/lfatsgte!.gglevelts,
kodulehel veel 2015 kalenderplaani pole).

Veokatsed Torls - juuni 2015. Kindlasti peaks osalema tiikk Neff, et saada piisivat tunnustust ER tOugu
sugutdkuna,
ER pflev- 1. august 2015 Vitsikul Andres Supp'i farmis. Sel aastal oli [iritus hdsti korraldatud. Saab uuesti
kasutada sel aastal tehtud ettevalmistavate t66de tulemusi ja kogemusi, vSimalik hoida lisakulusid vdiksemana.
EHS iiritustest kdneldi veel osalemisest Maamessil aprillikuus ning plaanist teha Ohustatud T6ugude PIev koos

Torl riikliku iilevaatusega 20,augusti paiku. Need plaanid kuuluvad veel t6psustamisele Ja s6ltuvad eelarvest.

9. Suhtlusjavastused kirjavahetuses ERS-iga.

Enn Rand esltas iilevaate viimase paari kuu kirjavahetusest ERS-iga (see on saadetud ka varem haruseltsi
liikmetele tutvumiseks; kUsimused ERS poolt; neile saadetud vastused; uus kiri ERS-lt, kus ei olda saadud

vastustega rahul). Ta refdreeris ka kohtumist WA-s, kus oli teemaks ERS poolt esitatud taotlus t6uraamatu
pidamiseks (ka need materjalid on varem haruseltsi liikmetele saadetud),
Arvamuseavaldustes leiti, et ER haruselts soovib siiski jatkuvalt kannatlikku meelt tiles niiidata ja selgitada

mistahes teemaks olnud krisimusi seni, kunivastused on ERS-le kijllaldased. Uhtlasi mdrgiti, et paljud aspektid
ERS poolt esltatud k[islmustes seostuvad EHS kui terviku juhtimisega ja asjaajamise korraldusega EHS-is, nii
nagu see oli 2014. aasta I poolel, enne suuremate iimberkorralduste algust. Samad probleemid olidki suuresti
p6hjuseks, miks EHS tasemel olid vajalikud t6sised muudatused; seda peaks selgitama ka ERS-le. Eesti



rasi.eveohobusega seostuvate k0simuste osas on ER haruseltsi soov jdtkata ERS-ga koost66d k6igis v6imalikes

valdkondades - osaleda iihiselt erinevatel iiritustel, arutada t6u olukorda puudutavaid probleeme praegu ja

leida optimaalseid teid arenguks tulevikus.

Siiski JStib ER haruselts arvamusele, et selle viikesearvulise t6u raames peaks jiiiima ijks tSuraamat; oleme

n6us, et t6uraamatu pldamise kvaliteedi osas on vajalik edaspidi suurem korrektsus, kui seda EHS suutis seni

tagada.

Eraldi leidsid nlmetamist fihe ERS esindajana kohtumisel osalenud Marja Hietakorpi arvamusavaldused, milles

oti mSrgata rohkem rahulolematust ja v5hem leppimisvalmidust. Kohaloli]atele oli teada infot tema aktiivsest

tegutsemisest Vana-Tori suunal, samas ei olnud selge tema praegune seos Eesti raskeveohobuste

kasvatamisega.
Kokkuv6ttes arvasid kohalolijad, et koost6d ERS-iga on jiitkuvalt v6imalik ja vajalik, kuid n6uab m6lemalt

poolelt vastastikust tii helepanu ja kannatlikkust.

Koosolek-0 marlaua ju hataja :

Enn Rand,

ER haruseltsl juhatuse esimees

Protokollija:
Anu Reigo,

ER haruseltsl Juhatuse liige

L9.71.20L4
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