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Veisepidaja kohustused:

1. teavitada enda (majandus)tegevusest enne sellega alustamist;

2. (majandus)tegevuse muudatustest teavitada 5 tööpäeva jooksul;

3. märgistada veis 20 päeva jooksul alates sünnist;

4. teavitada veisega toimunud sündmustest (märgistamine, liikumine, surm, kadumine) 7 

päeva jooksul alates sündmuse toimumisest;

5. põllumajanduslooma esmakordse poegimise kuupäev, kui järglast ei ole võimalik 

märgistada – 7 päeva hakatakse lugema alates esmajärglase surma kuupäevast

6. Loomapidaja, kes peab põllumajandusloomi majandustegevuse eesmärgil, esitab 

registrile enne põllumajanduslooma loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete 

käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juurde saatmist saatmise kuupäeva, selle 

loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala, millelt põllumajandusloom pärines, 

põllumajandusloomade registris registreerimise numbri, andmed looma liigi kohta, põllumajanduslooma 

identifitseerimisnumbri, märgistamata põllumajanduslooma puhul nende arvu ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 

saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja nime ja aadressi;

7. tellida asenduskõrvamärk loomale 2 päeva jooksul;

8. tellida duplikaatpass veisele, kui originaal on kadunud/hävinenud.



Kus ja mida esitada saab?

1. kõiki sündmuseid saab esitada e-teenuste kaudu. Millises keskkonnas konkreetne teenus 

asub on veiste puhul kirjas PRIA kodulehekülje lingil - https://www.pria.ee/registrid/veised

alajaotuses e-PRIA teenused;

2. Kui isik on esitanud sündmuse (tapmine omatarbeks, hukkumine, kadumine) andmed e-

teenuse kaudu, siis veisepassile surma/kadumise andmeid pole vaja märkida vaid 

veisepassi võib saata ilma surma/kadumise andmeteta PRIA-le tagasi.
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Lähima aja uuendused:

1. Uus seadusandlus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus  2016/429 (Loomatervise määrus)
a) peetavad loomad ja metsloomad; 

b) loomne paljundusmaterjal; 

c) loomsed saadused; 

d) loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted (ilma et see mõjutaks määrusega (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud eeskirjade 

kohaldamist); 

e) rajatised, veovahendid, seadmed ja kõik muud võimalikud nakatumisteed ja materjalid, mis on seotud või võivad olla seotud 

loomataudide levimisega

Komisjoni delegeeritud määrus 2019/2035 (Identifitseerimise määrus)

• Veis märgistatakse 2 tavalise märgiga, millest, ühe võib asendada elektroonilise kõrvamärgi, 

vatsabooli või süstitava transponderiga + elektroonilise märgistusvahendi info veisepassi 

kandmine.

• Riigisiseselt liikuvatele veistele ei ole vajalik identifitseerimisdokumente väljastada.



Lähima aja uuendused:

1. Uus seadusandlus

2. (Majandus)tegevusest teavitamise teenuste ja ülesehituse ümber 

tegemine

• Põhimõte – Iga tegutsev isik teavitab ise enda tegutsemisest antud tegevuskohast ja talle väljastatakse 

tegevuskoha registreerimise number.

• N.ö. guppi liitmise lahendus kaotatakse ära.

• Põhimõte – Iga tegutsev isik teavitab ise enda tegutsemisest antud tegevuskohast ja talle väljastatakse 

tegevuskoha registreerimise number ning sellesse tegevuskohta saab loomi liigutada ainult 

loomapidaja ise.

• N.ö. guppi liitmise lahendus kaotatakse ära.

Tegevuskoht – EE25635, mis on gruppi liidetud tegevuskohtadega EE19367, EE26356, EE29221, 

EE29650 ja EE32415.

Tegevuskohas EE25635 peab loomi 2 loomapidajat, kellest ühel on 62 lammast ja 28 veist ning teisel 33 

veist. 

3. EPJ-ga täisautomaatse andmevahetuse arendamine.



Aitäh!
Kiido Levin

Kiido.Levin@pria.ee


