
Loomade registri administratiivse kontrolli hindamismaatriksid 2018 

 

NÕUE: Loomapidaja edastab PRIAle nõutud vormis andmed oma veiste, lammaste ja kitsede 

märgistamise, esmakordse poegimise (kui järglast ei ole võimalik märgistada), liikumise, 

hukkumise, kadumise, tapmise (oma tarbeks lihaks, lihaks tapamajas, hädatapmine, 

kontrolltapmine, tapmine loomataudi leviku tõkestamiseks), Eestist väljaviimise või Eestisse 

sissetoomise kohta EL liikmesriigist või ühendusevälisest riigist 7 päeva jooksul alates eelpool 

loetletud sündmuse toimumisest. 

 

Rikkumise raskus – leitakse, mitmel protsendil loomadest leidub rikkumine.  

 

Rikkumise ulatus – leitakse, mitmes ehitises on loomapidaja loomadel rikkumisi esinenud 

(rikkumise osas lähevad arvesse vaid need karjad, milles on tuvastatud rikkumine. Kari = ehitis). 

Lisaks ehitiste arvule võetakse ulatuse määramisel arvesse ka raskuse punkte. 

 

Rikkumise püsivus – leitakse suurim hilinetud päevade arv, mida võrreldakse hindamismaatriksis 

esitatud püsivuse skaalaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PUNKTID 1 2 3 4 

R
A

S
K

U
S

 

Mõju nõude 
eesmärgile 
praktiliselt 

puudub 

Mõju nõude 
eesmärgile on 

vähene 

Mõju nõude 
eesmärgile on 

oluline 

Mõju nõude 
eesmärgile on 

väga suur 

0,01-14,99% 15-25,99% 26-35% 
35,01% ja 

rohkem 

U
L

A
T

U
S

 

Ei oma mõju 
kogu tegevusele 

Mõjutab vähe 
kogu tegevust 

Mõjutab 
oluliselt kogu 

tegevust 

Mõju väljub 
ettevõttest 

Rikkumine on 

hõlmanud ühte 

karja ja raskuse 

eest on määratud 

1 p 

Rikkumine on 

hõlmanud ühte 

karja ja raskuse 

eest on 

määratud 2 p 

või rikkumine 

on hõlmanud 

kahte karja ja 

raskuse eest on 

määratud 1p või 

2 p 

Rikkumine on 

hõlmanud ühte 

kuni kahte karja 

ja raskuse eest 

on määratud 3 p 

või rikkumine 

on hõlmanud 

kolme karja 

Rikkumine on 

hõlmanud ühte 

kuni kahte karja 

ja raskuse eest 

on määratud 4 p 

või rikkumine 

on hõlmanud 

rohkem kui 

kolme karja 

P
Ü

S
IV

U
S

 

Koheselt 
eemaldatav 

mõju 

Kergesti 
eemaldatav 

mõju 

Raskesti 
eemaldatav 

mõju 
Püsiv mõju 

1-30,99 päeva 31-60,99 päeva 
61-100,99 

päeva 

101 ja rohkem 

päeva 

 

Toetuse vähendamine: 3-5 punkti – vähendamine 1% 

 6-10 punkti – vähendamine 3% 

 11-12 punkti – vähendamine 5% 

 

 

 

 

 

 

 



NÕUE: Veis peab olema identifitseeritav nõuetele vastavate kõrvamärkidega, mis kinnitatakse 

veise kummassegi kõrva 20 päeva jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud 

tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral. 

 

NÕUE: Lammas ja kits peavad olema identifitseeritavad nõuetele vastavalt ja märgistatakse 

kuue kuu jooksul alates looma sündimise päevast või enne nimetatud tähtaja möödumist looma 

ühest karjast teise või tapamajja viimise korral. 

 

Rikkumise raskus - leitakse, mitmel protsendil loomadest leidub rikkumine. Rikkumistega 

loomade arvule liidetakse märgistamata loomade arv, kellel tuvastati rikkumised. Raskuse 

leidmiseks korrutatakse rikkumistega loomade arv 100-ga ja jagatakse kogu loomade arvuga.  
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R – loomade arv blokis „Rikkumised“  

M – märgistamata loomade arv 

LK – loomade koguarv 

 

Seejärel võrreldakse leitud arvu hindamismaatriksis esitatud rikkumise raskuse vahemikega ning 

vastavalt maatriksile seatakse loomapidaja rikkumise raskuse punktid; 

 

Rikkumise ulatus - leitakse, mitmes ehitises on loomapidaja loomadel rikkumisi esinenud 

(rikkumise osas lähevad arvesse vaid need karjad, milles on tuvastatud rikkumine. Kari = ehitis). 

Lisaks ehitiste arvule võetakse ulatuse määramisel arvesse ka raskuse punkte. 

 

Rikkumise püsivus - leitakse suurim hilinetud päevade arv. Kui kohapealses kontrollis tuvastatud 

püsivus on suurem kui ristkontrollis saadud püsivus, siis arvestatakse püsivuseks kohapealse 

kontrolli punktide arv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNKTID 1 2 3 4 

R
A

S
K

U
S

 

Mõju nõude 
eesmärgile 
praktiliselt 

puudub 

Mõju nõude 
eesmärgile on 

vähene 

Mõju nõude 
eesmärgile on 

oluline 

Mõju nõude 
eesmärgile on 

väga suur 

0,01-1% 1,01-5% 5,01-99,99% 100% 

U
L

A
T

U
S

 

Ei oma mõju 
kogu tegevusele 

Mõjutab vähe 
kogu tegevust 

Mõjutab 
oluliselt kogu 

tegevust 

Mõju väljub 
ettevõttest 

Rikkumine on 

hõlmanud ühte 

karja ja raskuse 

eest on määratud 

1 p 

Rikkumine on 

hõlmanud ühte 

karja ja raskuse 

eest on 

määratud 2 p 

või rikkumine 

on hõlmanud 

kahte karja ja 

raskuse eest on 

määratud 1p või 

2 p 

Rikkumine on 

hõlmanud ühte 

kuni kahte karja 

ja raskuse eest 

on määratud 3 p 

või rikkumine 

on hõlmanud 

kolme karja 

Rikkumine on 

hõlmanud ühte 

kuni kahte karja 

ja raskuse eest 

on määratud 4 p 

või rikkumine 

on hõlmanud 

rohkem kui 

kolme karja 

P
Ü

S
IV

U
S

 

Koheselt 
eemaldatav 

mõju 

Kergesti 
eemaldatav 

mõju 

Raskesti 
eemaldatav 

mõju 
Püsiv mõju 

1-30,99 päeva 31-60,99 päeva 
61-100,99 

päeva 

101 ja rohkem 

päeva 

 

Toetuse vähendamine: 3-5 punkti – vähendamine 1% 

 6-10 punkti – vähendamine 3% 

 11-12 punkti – vähendamine 5% 

 

 

 


