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Heaks kiidetud aretusprogrammi muutmine 
 

 

 
Põllumajandusloomade aretuse seaduse (edaspidi PõLAS) § 10 lg 1 ja maaeluministri 16. augusti 
2018. aasta määruse nr 48 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus” § 8 lõike 3 alusel, kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012, tõupuhaste aretusloomade, 
ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise 
suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust 
(EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas, artikliga 9 ja tulenevalt Eesti Hobusekasvatajate 
Seltsi poolt  29.11.2019 esitatud taotlusest eesti raskeveo tõugu hobuste aretusprogrammi 2018-
2022 muudatuste heakskiitmiseks (registreeritud VTA dokumendihaldussüsteemis 28.10.2019 nr 
17.1-1/29672-1) koos eesti raskeveo tõugu hobuste aretusprogrammiga: 
 
 
otsustan: 
 
 
1) tunnistada kehtetuks Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja 20.04.2018. a otsus nr 
72, millega kinnitati eesti raskeveo tõugu hobuste aretusprogramm, jõudluskontrolli kord ja 
säilitusprogramm. 
2) kiita heaks avaldusele nr 17.1-1/29672-1 lisatud eesti raskeveo tõugu hobuste 
aretusprogramm 2018-2020. 
 
 
Põhjendus 
 
Eesti Hobusekasvatajate Selts (edaspidi EHS) esitas Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) 
21.02.2019 taotluse eesti raskeveo tõugu hobuste aretusprogrammi muudatuste heakskiitmiseks. 
Taotluse läbivaatamisel tuvastas VTA aretusprogrammis puudused ning palus 28.02.2019 EHS-il 
puudused kõrvaldada ning parandatud programm edastada hiljemalt 14.03.2019. EHS palus 
pikendada eesti raskeveo tõugu hobuste aretusprogrammis puuduste kõrvaldamiseks antud 
tähtaega ühe nädala võrra kuni 21.03.2019 seoses vajadusega kontrollida aretusprogrammi 
vastavust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2016/1012 viidatud artiklitele. EHS 
esitas muudetud aretusprogrammi 22.03.2019. 31.05.2019 andis VTA EHS-ile teada, et kaalub 
otsustust keelduda EHS-i poolt esitatud aretusprogrammi heakskiitmisest ning palus esitada oma 
arvamus või vastuväited hiljemalt 01.07.2019. 27.07.2019 ja 28.07.2019 saatis EHS 



 

aretusprogrammi parandatud versiooni esmaseks üle vaatamiseks. 06.08.2019 toimus EHS-i ja 
VTA esindajate arutelu, kus arutati läbi esmase versiooni kohta tekkinud küsimused ning 
puudused ja lepiti kokku, et EHS esitab peale kohtumist aretusprogrammi, kus on tehtud 
parandused vastavalt arutelu tulemustele. 18.10.2019 esitas EHS VTA-le eesti raskeveo tõugu 
hobuste aretusprogrammi muudatuste heakskiitmiseks. VTA tuvastas aretusprogrammis samad 
puudused, mis EHS-i 21.02.2019 esitatud aretusprogrammis. Nimetatud puudustest anti EHS-ile 
teada 25.10.2019. EHS esitas 28.10.2019 VTA-le uue taotluse aretusprogrammi muudatuste 
heakskiitmiseks (VTA dokumendihaldussüsteemis registreeritud nr 17.1-1/29672) ning  eesti 
raskeveo tõugu hobuste aretusprogrammi ning andis ühtlasi teada, et oli 18.10.2019 esitatud 
taotlusele ekslikult lisanud varasema aretusprogrammi. Kuna 28.10.2019 esitatud taotluse 
allkirjastanud isikul puudus volitus taotluse esitamiseks, esitas EHS  taotluse  uuesti 29.11.2019 
aretusprogrammi muudatuste heakskiitmiseks (VTA dokumendihaldussüsteemis registreeritud nr 
17.1-1/29672-1). 
 
Veterinaar- ja Toiduamet on PõLAS § 10 lg 1 kohase pädeva asutusena EHS-i poolt eesti 
raskeveo tõugu hobuste aretusprogrammi muudatuste heakskiitmise taotlusele lisatud 
aretusprogrammi 2018-2022 üle vaadanud, mille käigus tuvastati esitatud aretusprogrammi 
vastavus  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 artiklis 8 lõikes 3 toodud 
nõuetele. Aretusprogramm sisaldab teavet geograafilise piirkonna kohta, kus aretusprogrammi 
täidetakse ning aretusprogrammi kuulub piisav hulk aretusloomi ja piisav arv aretajaid 
geograafilises piirkonnas, kus seda aretusprogrammi täidetakse. 
 
 
Kui isik ei nõustu otsusega võib ta esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik 
vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama Veterinaar- ja 
Toiduameti peadirektorile vaide (alus: haldusmenetluse seadus § 71 ja § 75) või kaebuse 
halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras (alus: halduskohtumenetluse 
seadustik § 7 lg 1 ja § 9 lg 1). 
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Lisa 1: Eesti raskeveo tõugu hobuste aretusprogramm (58 lehel) 
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