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Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Toetuse ühikumäär eesti vuti pidamise eest tõuseb neljalt 

eurolt kuuele eurole aastas.

Toetust saab taotleda kihnu maalambale. Kohustus 

võetakse viieks aastaks ja igal kohustuseaastal peab 

taotleja pidama vähemalt üht kihnu maalammast. 

Toetuse ühikumäär kihnu maalamba pidamise eest on 30 

eurot aastas.



Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Toetusõiguslik on kohustuseaasta 2. mai seisuga 

vähemalt kuue kuu vanune puhtatõuline, tõuraamatu 

põhiosas registreeritud või põhiossa kantud kihnu 

maalammas, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, 

kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade 

registrisse kantud ning kelle üle peetakse nõuetekohast 

arvestust. 



Loomade heaolu toetus

Lisaks senisele allapanul peetavate sigade toetusele, 

saab toetust taotleda ka suuremal pinnal peetavate 

sigade põhitegevuse nõuete täitmise eest, kui:

1) sigade pidamise ruumi on paigaldatud vähemalt üks 

kaamera, mis edastab peetavatest sigadest pildi taotleja 

või selle tema määratud isiku mobiiltelefonile või 

arvutisse, kes vastutab taotleja majapidamises peetavate 

sigade heaolu eest;



Loomade heaolu toetus

2) üle 85-kilogrammise kehakaaluga sea kohta tagatakse 

rühmasulus kümme protsenti suurem pidamispind ja kuni 

85-kilogrammise kehakaaluga sea kohta tagatakse 

rühmasulus 15 protsenti suurem pidamispind 

põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 

80 „Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud 

ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud 

veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud 

ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid 

menetlusi teostava isiku ettevalmistusele“ sätestatust;



Loomade heaolu toetus

Suurema pidamispinna nõue ei kehti seemendatud 

nooremiste ja tiinete emiste puhul. 

3) alla seitsmepäevaste sigade kastreerimisel 

kasutatakse lokaalanesteesiat ja analgeesiat või 

üldanesteesiat koos analgeesiaga ning selle kohta on 

veterinaararsti kirjalik kinnitus, mis sisaldab andmeid 

kastreeritud loomade arvu ja kasutatud ravimite kohta.



Loomade heaolu toetus

Ühikumäär suuremal pinnal peetavate sigade 

põhitegevuse nõuete täitmise eest on 8.45 eurot sea, sh 

emise kohta aastas. 

Taotleja märgib taotlemisel loomakasvatushoone kaupa, 

kas ta täidab hoones allapanul peetavate sigade või 

suuremal pinnal peetavate sigade põhitegevuse nõudeid.

Vastava põhitegevuse nõudeid  täidab taotleja kõigi 

sigade puhul, keda peetakse taotlusel märgitud 

loomakasvatushoones. 



Tänan!
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