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Määrusega (EU) 2016/1012 (I Lisa, 1. osa, punkt B, alakoht 1, lõige b), kooskõlas olevad

MTÜ VANA-TORI HOBUSE ÜHINGU MENETLUSREEGLID
Kinnitatud üldkoosolekul 29.04.2018 Tartus

Mõisted:
 Aretusühing = Tõuraamatupidaja = MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing, kes peab tõuraamatut 

tori hobuse hobusetõu vana-tori aretussuunale (vana-tori hobune, VT).
 Aretaja, kasvataja = hobusepidaja,

 kes soovib registreerida oma hobuse MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu tõuraamatus või
 kelle hobune on registreeritud MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu tõuraamatus (ehk MTÜ 

Vana-Tori Hobuse Ühing haldab hobuse tõuraamatuandmeid) või
 kes soovib osaleda oma VT-hobusega MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu korraldatud 

ülevaatusel või jõudluskontrollis või 
 kes soovib taotleda oma MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu tõuraamatus registreeritud VT-

täkule paarituslitsentsi või
 kes soovib võtta sugulisse kasutusse MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu tõuraamatus 

registreeritud hobuse. 

1. Aretusühing ei eelda aretajatelt ühingu liikmelisust. Aretajatel on hobusekasvatuses/-
aretuses samad õigused ja kohustused sõltumata sellest, kas nad on aretusühingu liikmed või
mitte. Aretusühingul on siiski õigus kehtestada oma liikmetele teenustasude allahindlusi. 
Teenustasudest ja liikmete allahindlustest otsustab ühingu juhatus, mille valib iga 3. aastal 
ühingu üldkoosolek. Tegevliikmete kohustuste hulka kuulub tasuda õigeaegselt 
üldkoosoleku poolt otsustatud liikmetasu ja võimalik ühekordne liitumistasu ning järgida 
ühingu põhikirja. Tegevliikmel on ühingu tegevuses põhikirjas ettenähtud õigused.

2. Aretaja õigused ja kohustused:
1. Aretajal on kohustus saata aretusühingule aretusprogrammis ettenähtud dokumendid ja 

andmed (nt. taotlus tõuraamatus registreerimiseks, paaritus- ja sünniteated, täku 
paaritusnimekiri, põlvnemise geneetiline ekspertiis, omanikuvahetuse teade, teade 
hobuse surma/kastreerimise kohta, teade passi kadumisest jne.) aretusprogrammis 
ettenähtud tähtaegade raames. Aretaja vastutab nt. varsa identifitseerija/kiipija 
kutsumisest õigeaegselt ja identifitseerimisjoonise õigeaegsest saatmisest aretusühingule
koos kiibi andmetega.

2. Aretajal on õigus saada oma hobune registreeritud sellisesse tõuraamatuossa, kuhu 
hobuse põlvnemisandmed ja jõudluskontrolli tulemused ning suguline kasutus lubavad. 
Aretaja kohustus on saata aretusühingule vajalikud dokumendid. 

3. Kui mõni teenus/kanne on kehtestatud teenuste hinnakirjas tasuliseks, on aretajal 
kohustus maksta enne teenuse tarbimist sellekohane arve.

3. Aretusühingu õigused ja kohustused:
1. Tõuraamatupidajal on kohustus registreerida tõuraamatus aretaja taotlusest kõik 

hobused, kelle põlvnemisandmed selleks õigustavad ning kellest on toimetatud 
aretusprogrammis nõutavad dokumendid. Esmakordselt registreeritavale hobusele peab 
tõuraamatupidaja tegema hobusepassi ja andma UELN-numbri. 
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2. Tõuraamatupidajal on kohustus avalikustada aretusprogrammis kehtestatud viisil 
tõuraamatukanded ja teha vastavad märked ka hobuse passisse, kui aretaja saadab passi 
tõuraamatupidajale.

3. Aretajal on võimalus saada aretusühingult interneti kaudu aretusprogrammis mainitud 
ankeete ja lehti. 

4. Kasvatajate/aretajate/hobusepidajate võrdväärne kohtlemine:
1. Aretajaid ei diskrimineerida. MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu tõuraamatus registreeritud

täkke saavad kasutada kõik vana-tori või TA-suunale kõlbliku hobuste aretajad, kui 
täkupidaja on otsustanud anda täku sugulisse kasutusse. Ühingu liikmelisust või mära 
registreerimist MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu tõuraamatus ei nõuta. Sugulises 
kasutuses oleva täku omanik/pidaja otsustab paaritus- ja seemendustasud ja enda soovil 
ta võib anda nendest allahindlust nt. ühingu liikmelisuse alusel või kehtestada nõudmisi 
nt. mära vaktsineerimise, indlemistsükliuuringute või teiste 
paaritus-/seemendusmeetodite suhtes, aga täkupidajal on kohustus avalikustada sellised 
nõudmised, kui ta pakub täkku suguliseks kasutuseks. MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu 
tõuraamatus registreeritud märale on lubatud kasutada vana-tori suuna varsa saamise 
eesmärgil ka tori hobuse TA-suunale registreeritud täkku, kui täku põlvnemine vastab 
VT-tõuraamatu nõuetele. Aretaja otsustab iseseisvalt iga varsa puhul eraldi, kas ta soovib
registreerida selle VT- või TA-suunale ja seda sõltumata vanemate tõuraamatu(te)st. 

2. Tori hobuse tõu universaalsuuna tõuraamatus olevaid, põlvnemiselt VT-tõuraamatusse 
sobilikke hobuseid kantakse omaniku soovi alusel vana-tori suuna tõuraamatusse 
tähtajatult (nt. sünniaja suhtes) vältimaks tori tõu hobuste aretajate ja omanikke 
diskrimineerimist.

3. MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu ülevaatustel ja jõudluskontrollis saavad osaleda ka TA-
suuna hobused, kui nende põlvnemine vastab VT-tõuraamatu nõuetele. Kui 
ülevaatuse/jõudluskontrolli korraldajate resurssid lubavad, ka teiste hobustega on 
võimalik osaleda. MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing ei tee siin mainitud hobuste passidesse
või tõuraamatuandmetesse kandeid, aga aretajal on võimalus saada ametlik protokoll, 
mille ta saab oma soovil toimetada oma aretusühingusse.

4. MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühing arvestab ka TA-suuna tõuraamatupidaja korraldatud 
ülevaatuste/jõudluskontrollide ametlike, avalikustatud tulemusi. 

5. Vana-tori suuna aretusprogrammis osalevate aretajatega tekkinud vaidluste 
lahendamine:
1. Kui aretajat ei rahulda mõni aretusühingu poolt tehtud otsus seoses 

tõuraamatupidamisega, temal on õigus esitada kaebus ühingu juhatusele. Nt. täku 
litsentseerimisest tehtud tõukomisjoni otsusest võib esitada vaide ühingu juhatusele.

2. Kui aretaja ei rahuldu ühingu juhatuse otsusega, temal on võimalus põõrduda asjas 
tsiviilkohtusse.


