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Loomade heaolu nõuded ja bioturvalisus 
 

SEADUSANDLUS 
Eestis reguleerib loomade heaolu Loomakaitseseadus Vastu võetud 13.12.2000 
Ja sellest tulenevad määrused 
Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele 
     Vastu võetud 27.08.2009 nr 90 
Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta 
   Vastu võetud 27.08.2009 nr 90 
Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta 
     Vastu võetud 27.08.2009 nr 91  
Veel nõuded sigade pidamisele ja kande pidamisel. 
 

LOOMAPIDAJA KOHUSTUSED 
 Loomapidaja peab loomale võimaldama vastavalt looma liigile ja eale: 
1) kohases koguses sööta ja joogivett; 
2) sobiva hoolduse; 
3) sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust; 
4) muu looma terviseks ja heaoluks vajaliku. 
Põllumajanduslooma tervist ja heaolu tuleb kontrollida nii sagedasti, kui seda on vaja välditavate 
kannatuste ärahoidmiseks. 
Loomakaitseseaduses on loomapidaja isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb 
looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel. 
 

Nõuetele vastavus 
 Nõutele vastavuse süsteemi 16 nõuet, mis puudutab loomade heaolu 
KM 11: vasikate pidamise miinimumnõuded( 5 nõuet) 
KM 12: sigade pidamise miinimumnõuded(6 nõuet) 
 KM 13: põllumajandusloomade kaitse (5 nõuet) 

 
 PÕLLUMAJANDUSLOOMADE  KAITSE 
Nõue 1.Põllumajanduslikel eesmärkidel peetava või aretatava looma pidaja peab loomale 
võimaldama vastavalt looma liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett.   
Põllumajandusloom peab iga päev saama eale kohases koguses ja füüsilisi tarbeid rahuldavat 
sööta ja pääsema takistamatult sööma. Loomadel peab olema vaba juurdepääs puhtale 
joogiveele. Söötmise ja jootmise vahendid peavad olema paigutatud selliselt, et sööda ja vee 
saastumise oht oleks võimalikult väike.  
 
Nõue 2. Põllumajanduslikel eesmärkidel peetava või aretatava looma pidaja peab loomale 
võimaldama vastavalt looma liigile ja eale sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab 
liigile iseloomulikku liikumisvajadust ja muu looma terviseks ja heaoluks vajaliku.  

2.1. Põllumajanduslooma pidamise ruumis või ehitises  peab olema piisavalt ruumi, et 
loomal oleks võimalik takistamatult süüa, juua, maha heita, lamada ja üles tõusta ning 
jäsemeid välja sirutada. Loomapidamisel on keelatud kasutada vahendeid ja seadmeid, 
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mis võivad looma vigastada. Loomapidamise ruum või ehitis peavad olema sellisest 
materjalist, mida on kerge puhastada ja desinfitseerida ning mis ei ole kahjulik looma 
tervisele.  

 
 

2.2. Põllumajanduslooma pidamise ruumi või ehitise õhuvahetus peab tagama, et ruumi 
suhteline õhuniiskus, temperatuur, tolmu- ja gaasisisaldus püsivad tasemel, mis ei 
kahjusta looma tervist. Põllumajanduslooma ei tohi pidada alaliselt pimedas. Looma 
pidamise ruum või ehitis peab olema piisavalt valgustatud kas loomuliku valguse või 
kunstliku valgustusega.   

 
2.3. Väljas peetavaid loomi tuleb kaitsta looma tervist ähvardavate ohtude eest ja 
loomadele tagada võimalus varjuda. Väliaedik ja karjamaa peavad olema looma 
tervisele ohutud, piirdeaed tuleb hoida korras ja teravad esemed  eemaldada. Loomale 
mittesobivate ilmastikutingimuste korral tuleb loomi nende eest kaitsta või mitte lasta 
karjamaale.  

 
Nõue 3. Põllumajanduslooma tervist ja heaolu tuleb kontrollida nii sagedasti, kui seda on vaja 
välditavate kannatuste ärahoidmiseks.   
Sellise põllumajanduslooma tervist ja heaolu, kelle suhtes kohaldatakse intensiivset 
loomapidamist, tuleb kontrollida vähemalt üks kord päevas. Siseruumis peetava vasika tervist ja 
heaolu kontrollitakse vähemalt 2 korda päevas. Haigestunud või vigastatud loom peab saama 
asjakohast ravi. Vajaduse korral eraldatakse haige või vigastatud loom teistest loomadest, 
paigutades ta eraldi ruumi, kus on kuiv allapanu.  
 
Nõue 4. Intensiivses loomapidamises kasutatavaid tehnilisi seadmeid tuleb kontrollida vähemalt 
üks kord päevas ning avastatud viga tuleb parandada võimalikult kiiresti. Kui viga ei saa 
võimalikult kiiresti parandada, tuleb viivitamata rakendada looma tervist ja heaolu kaitsvaid 
ajutisi meetmeid.  
Põllumajanduslooma pidamisel sundventilatsiooniga ruumis tuleb tagada asjakohane 
varusüsteem, et tagada piisav õhuvahetus looma tervise ja heaolu säilitamiseks süsteemirikke 
korral, ning riketest märkuandev häiresüsteem.  
 
Nõue 5. Keelatud on loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega 
tegu, mis ei ole tingitud looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast. 
Keelatud on operatsioonid ja muud veterinaarsed menetlused, mis muudavad looma välimust ja 
mida ei tehta ravi eesmärgil. Keelatud on loomade kastreerimine pikaaegset valu põhjustaval 
kudede nekroosi tekitaval viisil. 
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Bioturvalisus 
 

Bioturvalisuse (biosecurity) all mõistetakse nakkuslike haigustekitajate karja toomise vältimist.  
Bioturvalisuse programm on seega abinõude loetelu, mille rakendamisega välditakse nakkuste 
karja toomist. 

Nakkuslikeks haigustekitajateks loetakse aga nii viirused, bakterid, parasiidid kui prioonid. 
Eestis on riigi tasandil kehtestatud bioturvalisuse programmid vaid seadusandlusega reguleeritud 
haiguste suhtes ( veiste tuberkuloos, leukoos ja brutselloos). 

Muude haigustekitajate osas on bioturvalisuse tagamine iga loomadaja enda vastutusel.  
 
 
Nakkuste leviku teed 

1. Loomad: 
       Uute loomade karja toomine 
        Teist liiki loomadega koospidamine 
2. putukad 
3. õhk 
4. söödad 
5. Inimesed: töötajad ja külastajad 
6. Trantspordivahendid 

 
Bioohutusmeetmed 

 
  Loomataudi ennetamiseks rakendab loomapidaja järgmisi bioohutusmeetmeid: 
 
 1) isiku ja veovahendi liikumise korraldamine; 
 2) loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade pidamiseks piiritletud alale kõrvalise isiku 
pääsemise piiramine; 
 3) loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade pidamiseks piiritletud alale välisriigist 
saabunud isiku pääsemise piiramine enne 48 tunni möödumist selle isiku Eestisse saabumisest; 
 4) karja juurde toodava looma pidamine muudest loomadest eraldi, lähtudes looma 
taudialasest staatusest;  
5) haige looma eraldamine tervetest; 
 6) sööda, allapanu ja muu võimaliku nakkust edasikandva materjali käitlemise korraldamine ning 
nimetatud materjali korrapärane puhastamine ja desinfitseerimine; 
 7) korrapärane näriliste ja putukate tõrje; 
 8) loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade pidamiseks piiritletud alale mets- ja 
koduloomade pääsemise takistamine ning muud asjakohased loomataudi leviku tõkestamiseks 
vajalikud meetmed. 
(Loomatauditõrjeseadus ) 
 
 
 

 


