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Tänased teemad:

• Veterinaarseadus 

• Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse 

pidamise ning aruande ja andmete esitamise 

täpsemad nõuded ja kord

• EL veterinaarravimite määrus



Veterinaarseadus

(VS)



Veterinaarseadus reguleerib:

• Veterinaararsti kutsetegevus

• Looma pidamine ning loomse saaduse ja loomse 

paljundusmaterjali käitlemine

• Looma ja kauba Eestisse toimetamine, nendega kauplemine ja 

eksport ning lemmikloomade liikumine liikmesriikide vahel

• Loomataudi ennetamine ja tõrje

• Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll ning haldusjärelevalve

• Vastutus



Üldpõhimõtteid ei muudeta

• Kuna EL määruste pakett koostati kehtiva EL õiguse
ajakohastamiseks, konsolideerimiseks ja ühetaoliseks
rakendamiseks ilma aluspõhimõtteid muutmata, siis
veterinaarseadusesse on koondatud kehtiva õiguse need sätted,
mis on vajalikud EL loomatervise määruse rakendamiseks või
mis ei ole sellega seotud ja peavad seetõttu edasi kehtima

• Vajadusel on kehtivaid sätteid ajakohastatud ja uuesti sõnastatud

• Mõisted on ühtlustatud või seotud EL loomatervise määruse
mõistetega



Mis on uut veterinaararsti jaoks? 1.
• Veterinaarpraksise asemel kasutatakse mõistet veterinaarteenus

Veterinaarteenus on veterinaararsti osutatav loomahaiguse ravi,
loomahaiguse ennetamine ja diagnoosimine, sealhulgas laboratoorne
diagnoosimine, ning looma tervise ja heaolu tagamiseks vajalik muu
menetlus

• Veterinaararsti täpsustatud kohustused:
- arvestuse pidamine haigusjuhtumite, sealhulgas loomataudide, tehtud ravi-
ja muude menetluste, veterinaarretsepti alusel väljakirjutatud ravimite ja
ravimsööda veterinaarretsepti alusel välja kirjutatud ravimsöödas sisalduvate
ravimite ning veterinaarteenuse osutamise käigus kasutatud ravimite kohta
ning andmete säilitamise kohustus kolm aastat
- PTA-le haigusjuhtumite, sealhulgas loomataudide, tehtud ravi- ja muude
menetluste kohta aruannete esitamine

• Täpsemad nõuded ja korrad maaeluministri määruses



Mis on uut veterinaararsti jaoks? 2.

• Veterinaararst peab juhtima loomapidaja ja lemmikloomapidaja ning
loomse saaduse või loomse paljundusmaterjali käitleja tähelepanu
veterinaarnõuete rikkumisele, tegema ettepanekuid rikkumise
kõrvaldamiseks ning andma esmaseid juhiseid loomatauditõrje
korraldamiseks loomapidamisettevõttes või kodumajapidamises.

• Lisatud on veterinaarteenuse osutamise käigus mikroobivastaste
ravimite kasutamise kohta andmete edastamise kohustus. Andmeid
tuleb hakata esitama 1. jaanuarist 2023. a, esialgu
põllumajandusloomadel kasutamise kohta loomaliigiti, ettevõtte
põhiselt.

• Kohustus tuleb EL veterinaarravimite määrusest (EL) 2019/6

• Ravimite kasutamise kohta andmete kogumiseks luuakse andmekogu
riikliku veterinaararstide registri osana

• Täpsemad nõuded ja korrad maaeluministri määruses



Mis on uut veterinaararsti jaoks? 3.

Tegevusloa peatamise ja kehtetuks tunnistamise aluste sõnastust on 
ajakohastatud

• Uus tegevusloa peatamise alus

- veterinaararst on korduvalt rikkunud Euroopa Liidu õigusaktis või
ravimiseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud 
ravimi soetamise ning veterinaarteenuse osutamise käigus 
väljakirjutamise ja kasutamise nõudeid

• Tegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui tegevusloa peatamise 
põhjused jätkuvad ka pärast ettekirjutust, kui loa taotlemisel on esitatud 
teadlikult valeandmeid või kui jõustub kohtuotsus, mis keelab 
tegutsemise veterinaararstina

• Erialaseks täiendamiseks loetakse edaspidi ka osalemist või ettekannet 
riigiasutuse poolt korraldatud erialasel infopäeval, õppepäeval, kursusel, 
seminaril või konverentsil



Maaeluministri määrused



Veterinaararsti tegevust sätestavad määrused
• Maaeluministri 23.11.2021 määrus nr 65 „Veterinaararsti 

kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu 

liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja Šveitsis 

veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu”.

• Maaeluministri 23.11.2021 määrus nr 66 „Veterinaararsti sobivustesti

koostamise, korraldamise ja hindamise ning sobivustesti tulemustest

teatamise kord”.

• Maaeluministri 23.11.2021 määrus nr 67 „Riikliku veterinaararstide 

registri põhimäärus”.

• Maaeluministri 23.11.2021 määrus nr 68 „Veterinaarteenuse 

osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete 

esitamise täpsemad nõuded ja kord”. 



Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning 
aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord. 

Arvestust tuleb pidada:

1. haigusjuhtumite, sealhulgas loomataudide kohta;

2. tehtud ravi- ja muude menetluste kohta;

3. retseptide alusel välja kirjutatud ravimite ja ravimsööda 

sisalduvate ravimite kohta;

4. veterinaarteenuse osutamise käigus kasutatud ravimite 

kohta.

5. ravimialast arvestust Som määrusest nr 20 „Ravimialase 

arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse 

osutamisel ning hoolekandeasutuses”.



Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse
pidamine1. loomaliik;

2. looma ID number või nende puudumisel looma kirjeldus;

3. looma vanus, sugu ja tõug;

4. loomarühma vanuserühm ja loomakategooria;

5. loomapidaja kontaktandmed;

6. tehtud uuringud ja nende tulemused;

7.diagnoos;

8. tehtud ravi, profülaktika või metafülaktika;

9. ravi kestus;

10. välja kirjutatud ravimi nimetus, selle pakendikood ja ravimi kogus pakendite arvuna;

11. kasutatud ravimi nimetus

12. loomale ravimi manustamise kuupäev ning manustaja nimi ja manustamisviis;

13. toiduloomale manustatava ravimi puhul keeluaeg või selle puudumine

14. väljastatud veterinaarretseptide ja ravimsööda veterinaarretseptide numbrid;

15. ravijuhend loomapidajale.

16. EL lemmikloomapasside väljastamise kohta



Vetarsti poolt PTA-le esitatavad aruanded

1. aruanne diagnoositud loomataudide kohta

2. aruanne tehtud vaktsineerimiste kohta

PTA-le üks kord kvartalis igal aastal 5. aprilliks, 5. juuliks, 5. 

oktoobriks ja sellele aastale järgneva aasta 5. jaanuariks



EL veterinaarravimite 

määrus (VRM)



Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/6 

• VRM rakendus 28.01.2022

• Määrus reguleerib muuhulgas ka toiduloomade pidaja poolt ravimite kasutamist

ja selle kohta arvestuse pidamist

• Eestis rakendamiseks muudetakse ravimiseadust ja selle allakte

• Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu valmistab ette Sotsiaalministeerium,

eelnõu on läbinud avaliku konsultatsiooni eelnõude infosüsteemis EIS

• Veterinaarteenuse osutamise käigus ravimite kasutamise, väljakirjutamise ja

väljastamise järelevalve endiselt PTA pädevuses

• veterinaararsti ravimite üle arvestuse pidamise ja andmete edastamisega seotud

sätted on veterinaarseaduses ja maaeluministri määrustes.

• Ravimite kasutamise andmekogusse andmete (eeskätt antibakteriaalsed ravimid)

esitamise kohustus on veterinaararstil, esialgu ainult põllumajandusloomadel

kasutamise kohta loomaliigiti, ettevõtte põhiselt. Nõue jõustub 1.01.2023.

• Põhimõttelisi muudatusi ravimite kasutamise, väljakirjutamise ja väljastamise

nõuete osas ei tule



Andmekogu alused
AMR TK:

- „Mikroobide antibiootikumiresistentsuse vähendamise tegevuskava veterinaarmeditsiini 
valdkonnas aastateks 2021–2026“ (III uuendus):

- I lisa- rakendusplaan- e- andmekogu loomaliigiti AB kasutamise kohta

EL õigusaktid:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/6, 11. detsember 2018, mis käsitleb 
veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ 

artikkel 57- Andmete kogumine loomadel kasutatavate mikroobivastaste ravimite kohta

- Delegeeritud ja rakendusaktid

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/578, 29. jaanuar 2021, millega täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 seoses mikroobivastaste ravimite müügimahu ja 
loomadel kasutamise kohta andmete kogumise nõuetega

Komisjoni rakendusmäärus- kogutavate andmete vorming- eelnõu

MeM ministri määrused:

MeMm nr 67 Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus

MeMm nr 68 Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete 
esitamise täpsemad nõuded ja kord 



Andmekogu

Andmeedastajad- veterinaararstid

Andmeallikad- ravimite kasutamise arvestuse pidamise dokumendid

Loomaliigid- veis, sead, kodulinnud, lambad, kitsed, kalad (Atlandi lõhe,
vikerforell, kuld-merikoger, harilik huntahven, harilik karpkala), hobused
(sealhulgas need kes ei kuulu tapmisele inimtarbimise eesmärgil),
küülikud, lemmikloomad (koerad, kassid) ja karusloomad
(üleminekuperiood)

Mikroobivastased ravimid

I aruanne tuleb liikmesriigil esitada 30. septembriks 2024 ja see
hõlmab 2023.a andmeid mikroobivastaste ravimite kasutamise kohta
asjaomaste loomaliikide, -kategooriate ja vanuserühmade lõikes



EL ravimsööda määrus 

(RSM)



Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/4 

• RSM rakendus 28.01.2022

• Määrus reguleerib käsitleb ravimsööda tootmist,

turuleviimist ja kasutamist

a) ravimsööda ja vahetoodete tootmine, ladustamine ja

transportimine;

b) ravimsööda ja vahetoodete, sealhulgas kolmandatest

riikidest imporditud ravimsööda ja vahetoodete

turuleviimine ja kasutamine;

c) ravimsööda ja vahetoodete eksportimine

kolmandatesse riikidesse



Tänan tähelepanu eest!


