JUHEND PÕLLUMAJANDUSLOOMA LIIKUMISE VORMI TÄITMISEKS
*Märkida põllumajanduslooma liik
*Märkida loomaga toimunud sündmus
*Märkida tegevuskoha registreerimisnumber, kust loom välja läks/kuhu loom saabus
Ühe vormiga saab esitada ainult ÜHTE LIIKI loomadega toimunud ÜHESUGUSEID SÜNDMUSEID:
Loomade karjast väljaviimine (müümine) ja karja toomine (ostmine) ning ühe loomapidaja loomade liikumine ühest tegevuskohast
teise. Liikumise vormile tuleb märkida tegevuskoha registreerimisnumber, kust loom välja läks ning kuhu saabus. Liikumise vorm
LIIKUMINE
tuleb täita endisel ja uuel loomapidajal koos.
HUKKUMINE
Loom on surnud (haigus, trauma vms) ning looma liha ei kasutata toiduks. Tegevuskoha registreerimisnumber, kus loom hukkus!
ESMAKORDNE POEGIMINE, KUI JÄRGLAST
Loomal on esmakordne poegimine ja vasikas või lamba/kitsetall sureb enne, kui talle kõrvamärk pannakse. Selle alusel tehakse
POLE VÕIMALIK MÄRGISTADA
registris kanne looma staatuse muutumise kohta (nt. lehmikust lehmaks). Märkida märgistamata esmajärglase surma/kadumise
kuupäev!
EL LIIKMESRIIGIST EESTISSE
Antud sündmus tuleb edastada vormiga, millega edastatakse teavet märgistamiste ja impordi/sisseveo sündmuste kohta.
TOIMETAMINE
EESTIST TEISE EL LIIKMESRIIKI
Märkida tegevuskoha number, kust loom Eestis välja läks, ning sihtriik, kuhu loom toimetati. Veisele, kes toimetatakse teise EL
TOIMETAMINE
liikmesriiki, tuleb kaasa panna Eesti veisepass.
IMPORT ÜHENDUSEVÄLISEST RIIGIST
Antud sündmus tuleb edastada vormiga, millega edastatakse teavet märgistamiste ja impordi/sisseveo sündmuste kohta.
EKSPORT ÜHENDUSEVÄLISESSE RIIKI

Veise eksportimisel riiki, mis ei ole EL liikmesriik, tagastab loomapidaja veisepassi registrisse, märkides passi tagaküljele ekspordi
kuupäeva ja sihtriigi. Vormi sel juhul lisaks saatma ei pea. Lammaste ja kitsede ekspordi korral tuleb vormile märkida
tegevuskoha number, kust loom välja viidi, ja sihtriik, kuhu loom eksporditi.
Loom on läinud kaduma. Tegevuskoha registreerimisnumber, kus loom enne kadumist oli!
LOOMA KADUMINE
Looma TAPMISE PÕHJUSE kohta tuleb teha märge õigesse lahtrisse vastavalt sellele, kas loom SAADETI TAPAMAJJA või TAPETI KOHAPEAL:
Terve loom viiakse tapamajja või tapetakse oma tarbeks kohapeal liha saamiseks. Tegevuskoha registreerimisnumber, kust loom välja läks!
TAPMINE LIHAKS / OMA
TARBEKS LIHAKS
Loom saadetakse tapamajja hädatapmisele või tehakse hädatapp kohapeal. Tegevuskoha registreerimisnumber, kust loom välja läks!
HÄDATAPMINE
Kontrolltapmine on looma tapmine taudikahtluse kontrollimiseks. Looma kontrolltapmisele määramise õigus on VTA kohaliku asutuse juhil ja
KONTROLLTAPMINE
tema volitatud järelevalveametnikul. Looma kontrolltapmisele määramise otsusest teatatakse loomapidajale kirjalikult.
LOOMATAUDI LEVIKU
Looma hukkamine taudi avastamise korral. Loomataudi leviku tõkestamiseks looma hukkamisele määramise õigus on VTA kohaliku asutuse
TÕKESTAMISEKS TAPMINE
juhil ja tema volitatud järelevalveametnikul.
NB! Veise hukkumise, kadumise või kohapeal tapmise puhul (hädatapmine kohapeal, lihaks tapmine kohapeal, kontrolltapmine või taudileviku tõkestamiseks tapmine kohapeal) peab
loomapidaja saatma registrisse tagasi üksnes veisepassi, mille tagaküljele märgib looma tapmise põhjuse ning kuupäeva. Sel juhul ei pea lisaks saatma vormi!
Loomapidaja andmed
Uue loomapidaja andmed (põllumajanduslooma liikumise korral teise karja)
Loomapidaja ees- ja perekonnanimi või ärinimi
Looma liikumisel teise karja uue loomapidaja ees- ja perekonnanimi või ärinimi
(uue loomapidaja isiku- või registrikood) (peab kindlasti olema täidetud!)
(peab kindlasti olema täidetud!)
Kui andmed esitab loomapidaja, ei ole vaja seda lahtrit täita. Kui
loomapidaja eest esitab andmed veterinaararst, zootehnik, assistent vm, siis Kui loomade liikumise korral teisele loomapidajale on uus loomapidaja juriidiline
Loomapidaja esindaja nimi ja
kirjutab ta siia oma nime ja isikukoodi. Kui loomapidaja on juriidiline isik, isik, siis selle isiku nimi ja isikukood, kes juriidilise isiku poolt volitatuna loomad
isikukood
kirjutab siia oma nime ja isikukoodi isik, kes on loomapidaja poolt vastu võttis.
volitatud andmeid esitama.
Vormi täitmise kuupäev
Jälgida, et vormi täitmise kuupäev ei oleks varasem kui loomaga toimunud sündmuse kuupäev!
Allkiri
Isiku allkiri, kes vormi täitis
Uue loomapidaja allkiri
Täidetud vorm saata postiga PRIA põllumajandusloomade registrisse Tähe 4, 51010 Tartu.
Lisainfo telefonil: 731 2311 HOIA LOODUST! – esita dokument internetis aadressil https://epria.pria.ee/epria/ või e-posti aadressil loomade.register@pria.ee
Loomapidaja nimi
Isiku- või registrikood

