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EHS MAKSUDE ja TEENUSTE  HINNAKIRI kinnitatud 28.04.2021

 EHS juhatuse otsusega

MAKSUD

1 Sisseastumismaks 25.00 eur

2 Liikmemaks 25.00 eur

TEENUSED soodushind EHS liikmele

1

EHS-i tõuraamatus registreeritud varsa passi väljastamine (kuni 6 kuud peale sündi), 

kui paaritustunnistus on saadetud EHS-i mära paaritamise aasta lõpuks 40 eur 0 eur

2

EHS-i tõuraamatus registreeritud varsa passi väljastamine (kuni 6 kuud peale sündi), 

kui paaritustunnistus ei ole saadetud EHS-i mära paaritamise aasta lõpuks 40 eur 20 eur

3

Tõuraamatusse mitte registreeritud varsa passi väljastamine (kuni 6 kuud peale 

sündi)    40 eur 20 eur

4 Hobuse passi väljastamine (hiljem kui 6 kuud peale sündi) 60 eur 60 eur

5 Duplikaatpassi väljastamine 80 eur 80 eur

6 Asendusdokumendi väljastamine 60 eur 60 eur

7 Hobuslase identifitseerimine (hiljem kui 6 kuud peale sündi) 20 eur 10 eur

8 Tõutunnistuse vahetamine passiks 20 eur 10 eur

9 Hobuse omaniku vahetuse registreerimine (kuni 30 päeva peale sündmust) 15 eur 10 eur

10 Hobuse omaniku vahetuse registreerimine (hiljem kui 30 päeva sündmusest) 20 eur 20 eur

11 Visiiditasu 25 eur 0 eur

12 Hobuse nime muutmine - kaubanduslik nimi 30 eur 30 eur

13 Hobuse registreerimine 50 eur 30 eur

14 Jõudluskatsest osavõtt  (sh.tõuraamatuvälistele hobustele) 20 eur 0 eur

PAARITUSTASUD

1 EHS-i eesti tõugu täku paaritustasu, paaritatud EHS-i tõuraamatu mära 50 eur 30 eur **

2 EHS-i eesti tõugu täku paaritustasu, paaritatud mitte EHS-i tõuraamatu mära 50 eur 50 eur

3

EHS raskeveo tõugu täkk NEFF 2202 ER,

*EHS tõuraamatu eesti raskeveo märadele varsa registreerimisel EHS tõuraamatus 

tõuraamatus 150 eur 80,00*

4 Trakeeni täku külmutatud sperma: MOORION, PROHVET, PLUTARH (KS) 50 eur 25 eur

5 Tori täku VÕRSIK külmutatud sperma 50 eur 25 eur

ARAABIA TÕUGU HOBUSTEGA SEOTUD TEENUSED JA MAKSUD

WAHO liikmemaks vastavalt WAHO arvele

TEENUSED

1 Hobuse passi väljastamine  (kuni 6 kuud peale sündi) 0 eur 0 eur

2 Hobuse passi väljastamine  (hiljem kui 6 kuud peale sündi) 120 eur 60 eur

3 Duplikaatpassi väljastamine 120 eur 40 eur

4 Hobuse omaniku vahetuse registreerimine 15 eur 10 eur

5 Hobuse nime muutmine- kaubanduslik nimi 30 eur 30 eur

6 Hobuse registreerimine 60 eur 30 eur

7 Registreerimissertifikaat 60 eur 15 eur

8 Eksportsertifikaat 60 eur 15 eur

9 Visiiditasu 25 eur tasuta

 * Soodustused EHS liikmetele, kelle hobune on registreeritud EHS-i peetavas tõuraamatus, 

või hobuse haldamine kuulub EHS-ile ning kellel puuduvad võlgnevused EHS ees

** paaritustasu üle 15 aastase eesti tõugu täkuga maksab EHS liige peale varsa 

identifitseerimist 

GENEETILISTE EKSPERTIISIDE TOETUS

EHS tasub alates 2021 aastast EHS tõuraamatutesse registreeritud varssade osalise põlvnemisandmete õigsuse geneetilise ekspertiisi eest. 

Täieliku perekondanalüüsi tegemiseks peab mära olema geneetiliselt identifitseeritud omaniku kulul. 

Varsa jõhvid tuleb saata EHS-i hiljemalt viie kuu jooksul peale varsa sündi. 

Varsa põlvnemisandmete õigsuse geneetilise ekspertiisi toetus lõpeb varsa kuue kuuseks saamise kuupäevaga. 
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