Teabematerjal loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend (mesilased)
Mesilaste pidamisega kaasneb kohustus mesitarud registreerida alates esimesest mesilasperest!
Seda reguleerib Loomatauditõrje seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019017
Andmed mesilasperede arvu ja paiknemise kohta tuleb esitada Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametile (PRIA) igal aastal 15. maiks 1. mai seisuga. Infot saab esitada e-PRIA
kaudu või paberkandjal PRIA maakondlikes büroodes.
Registrisse kantud mesilate asukohad on ka põllupidajatele avalikult kättesaadavad. Vastavalt
põllumajandusministri määrusele peab taimekaitsevahendi kasutaja teavitama kavandatavast
taimekaitsetööst vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendiga pritsimise alustamist seda isikut,
kes on oma mesila olemasolust teada andnud ja kelle mesilaspered asuvad kuni kahe kilomeetri
kaugusel põllust, kus taimekaitsevahendit kavatsetakse kasutada.
Mesilate asukohainfo on vajalik järelevalvetegevuse koordineerimisel mesilastaudide (ameerika
haudmemädanik, väike tarumardikas jm) levimise puhul. VTA järelevalveametnikud kontrollivad
regulaarselt mesindusega turustamise eesmärgil tegutsevaid mesilaid. Oma tarbeks mesilasperede
pidajaid kontrollitakse, kui on põhjust kahtlustada mesilastaudi levikut vastavas piirkonnas.
Eesti mesilate paiknemise kaart (PRIA registri andmetel) - https://kls.pria.ee/kaart/
Vali kaardi kihiks mesilad.

Kui mesiniku kliendiandmed pole eelnevalt registrisse kantud, on vajalik enne mesila
registreerimist kliendiandmete registreerimine. See toimub ühekordse tegevusena.
Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 15 tööpäeva jooksul
andmete muutumisest arvates. Kliendiandmed saab registrisse kanda uues ePRIAs https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login.
Tegevuskoha saab registreerida e-PRIA portaalis (vanas e-PRIAs) https://epria.pria.ee/epria/
(Teenused – Loomade register – Andmete esitamine – Hoone, ala või mesila
registreerimine).
Oma tegevuskohtade andmeid registris on võimalik vaadata vanas e-PRIAs (Teenused - Loomade
register – Andmete vaatamine - Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine).
Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul.
Andmeid on võimalik muuta ja sulgeda e-PRIA kaudu.
Mesilasperede arvu teatamiseks logi e-priasse:

KINNITATUD PRIA Peadirektori 15.04.2014 käskkirjaga nr 1-12/26

TAOTLUS PÕLLUMAJANDUSLOOMADE REGISTRILE ANDMETE REGISTRISSE
KANDMISEKS
MESILASPEREDE ARV MESILAS SEISUGA 1. mai 20….........a*:

Mesila
registreerimise
number
1.

| EE | | | | | |

2.

| EE | | | | | |

3.

| EE | | | | | |

4.

| EE | | | | | |

5.

| EE | | | | | |

6.

| EE | | | | | |

7.

| EE | | | | | |

Mesilasperede arv

Mesiniku andmed
Mesiniku nimi
Mesiniku isiku- või registrikood
Mesiniku esindaja nimi ja isiku–
või registrikood
Vormi täitmise kuupäev

□ OLEN NÕUS MINU KONTAKTANDMETE AVALIKUSTAMISEGA
PRIA VEEBIKAARDIL MESILASTE KAARDIKIHIL

Allkiri

* 1. mai seis esitatakse hiljemalt 15. maiks

