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Pubi 6teist Kannu, Suur Kaar 53, 50404 Tartu
27.06.2021 algusega kell 16.00.
(registreerimine algusega kell 15.30.)

Koosolekut juhatas:
Ute Wohlrab
Koosolekut protokollis: Evelyn von Moller

PÄEVAKAVA:
Kell 15.30. Osalejate ja volikirjade registreerimine.
Kell 16.00 – algus
1. Osalejate registreerimine, kohal viibis vöi oli volikirja alusel esindatud 11 liiget. Koosolek on
ettenähtud korras kokku kutsutud ja otsustusvöimeline.
2. Koosoleku avamine. Hääletuse alusel valiti ühehäälselt koosoleku juhatajaks Ute Wohlrab,
protokollijaks ja häältelugejaks ühehäälselt Evelyn von Moller.
3. Aasta 2020 tegevus- ja majandusaruannete esitamine. Arutelu. Aruanded kiideti heaks ning kinnitati
ühehäälselt 11 häälega. Liikmed on juhatuse tööga rahul ning kiitsid eelneval aastal tehtud tööd
heaks.
4. Tegevliikmete liikmetasu /sisseastumistasu suuruse kehtestamine aastaks 2022. Otsustati mitte
midagi muuta.
5. Aasta 2021/2022 tegevuskava ja eelarve. TIHS 2021 toimub, ilmselt 50 % pealtvaatajate nõudega.
Jõudluskatsete läbiviimine planeeritakse sügiseks, võimalusel ka Lääne-Eestis.
6. Info tori hobuse alampopulatsioonide kohta seadusandluses ja geeniuuringutes.
Maaeluministeeriumi tellitud ja Maaülikooli teostatud uuringu „Tori hobusetõu ja selle
alampopulatsioonide ning teiste kohalike Eesti hobusetõugude geneetiline analüüs ning nende
sarnasuse või eristatuse võrdlus“ tulemused ja uuringu arvustus (Terje Raudsepp, E. Gus Cothran ja
Rytis Juras, Texase A&M Ülikool, College Station, Texas, USA) on Maaeluministeeriumi kodulehel:
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/uuring-2021-hobupopulatsioonid.pdf
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/uuring-2021-hobupopulatsioonid-

arvustus.pdf
Oluline on märgata arvutuses esiletoodud järeldus: "Seetõttu ei ole õige väita, et tori tõug tervikuna
vastab ohustatud tõu määratlusele. Sellele vastavad tori TA ja vana tori, keda tuleb käsitleda ühe ja
ainsa tori tõuna. Tori TB aga ei vasta ei tori tõu ega ohustatud tõu määratlustele."
Teema arutelul jõuti nägemuseni, et VT-suuna eraldi olemasolu on jätkuvalt õigustatud niikaua, kui
on saavutatud kindlus, et suure võõrveresusega hobuseid ei aktsepteerita ohustatud tori hobuseks ja
kui pole tagatud TA-tõuraamatupidaja töö kvaliteet ja usaldusväärsus.
7. Plaanitakse osaleda soome messidel ja Tallinn International Horse Show’lvastavalt üldisele
olukorrale riikides
8. Küsimused ja ettepanekud - ei olnud esitatud.
9. Koosoleku lõpetamine koosoleku juhataja poolt kell 17.40

Digitaalsed allkirjad:
Ute Wohlrab, koosoleku juhataja
Evelyn von Moller koosoleku protokollija

