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Põllumajandusloomade register
Eesmärk

Registri eesmärk on pidada arvestust loomataudide ärahoidmiseks ja
likvideerimiseks ning nende eest inimese kaitsmiseks ning teostada
järelevalvet registrisse kantud isikute ja andmete üle.

Andmed

Registrisse kantakse põllumajandusloomade, ettevõtja ja
põllumajandusloomi pidava füüsilise isiku ning nende tegevuskohtade
andmed, kus tegeldakse teatamiskohustusega ja/või loakohustusega
tegevusaladel.

Toetused

Registrisse kantud andmed on eelduseks loomadega seotud toetuste
maksmisel.



Tähtajad (veised)

• 20 päeva – veise märgistamiseks

• 7 päeva – veise märgistamisest registrisse kandmiseks

• 14 päeva – ühendusvälisest riigist Eestisse toodud veise märgistamiseks

• 7 päeva - EL liikmesriigist Eestisse toodud veise registrisse kandmiseks

• 7 päeva – liikumiseks loomapidajate vahel, liikumiseks tegevuskohtade
vahel, hukkumise, kadumise, tapmise, hädatapmise, riigist väljaveo,
esmakordse poegimise registrisse kandmiseks

• 2 päeva – asenduskõrvamärgi tellimiseks

• Utiliseerimise korral tuleb andmed registrisse kanda enne veise
utiliseerimisele saatmist.



Veise tõug

• Registrisse kantakse veise tõug koos märgistamise andmetega

• Registrisse ei ole võimalik kanda puhast tõugu EK vasikat juhul, kui
veise ema on lihatõugu või lihatõu ristand.

• Kui tegemist ei ole puhtatõulise veisega, tuleks teha märge ristandi
kohta.

• Enne märgistamise andmete registrisse kandmist soovitame täpsustada
vasika tõu Eesti Maakarja Seltsiga, kes kinnitab, kas veis on
toetusõiguslik või mitte.



e-teenused

• Momendil veistega seotud e-teenused nii vanas kui ka uues e-PRIAs

• Planeerime kõik veistega seotud teenused viia üle uude e-PRIAsse
2022.a lõpuks

• Veiste liikumine tegevuskohtade vahel /veiste liikumine loomapidajate
vahel

• Karjast välja mineku kuupäevad ja põhjused saab esitada e-teenuses,
sel juhul võib passi täitmata tagasi saata



Veisepasside tulevik
• 1.01.2022 automaatselt veisepasse ei väljastata pärast veise registrisse

kandmist (eeldus, et veterinaarseadus võetakse vastu 2021.a lõpuks)

• Veisepassi on vaja veise liikumisel EL välisesse riiki või EL riiki, kes
ei kasuta veiste andmevahetussüsteemi Bovex

• Veisepassi saab tellida e-teenuse kaudu kas loomapidaja
postiaadressile või loomade riigist väljavedaja e-posti aadressile
(nimekiri kogumiskeskuse loaga ettevõtetest)

Kõikidest muudatustest teavitame PRIA infokanalites ning saadame
registris olevatele veisepidajatele e-kirja.

NB! Palun vaadake üle oma e-posti aadressid e-PRIA
menüüpunktis „Kliendi andmed“



Suhtlemine registriga 

• e - teenused andmete esitamiseks https://epria.pria.ee/

• Elektronposti aadress loomade.register@pria.ee (nt. andmete
esitamiseks, registrisse kantud andmete parandamiseks)

• Postiaadress Tähe 4, Tartu 51010

• Registrite osakonna infotelefon 731 2311

https://epria.pria.ee/
mailto:loomade.register@pria.ee


Küsimusi?



Kristi Võikar

Kristi.Voikar@pria.ee

731 2305
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