
1. Millisel juhul loetakse loom "kaubanduslikul eesmärgil peetavaks"? Kas see on täna 
juba kuskil selgelt ka kirjas? või on siin tõlgendusruum? 

Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku 
vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul 
eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise 
kohast PRIA-t. 

Aluseks: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 (loomatervise määrus) art 
84 lõige 1. 

2. Kui mul on 5 koera, kellel ei ole järglaseid olemas ega plaanis ja 1 koer, kellel võib-olla 
tulevikus on pesakond plaanis, siis mis hetkel ja mitu looma ma "üles andma" pean? 

Juhul kui te ei tegele koera pidamisel tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse 
üleandmise (loomaomaniku vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse 
riikidesse kaubanduslikul eesmärgil ei ole vaja registreerida. Tegemist on siis olete 
lemmikloomapidaja ja peate oma looma kodumajapidamises isiklikul mittekaubanduslikul 
eesmärgil, siis oma tegevusest teavitama ei pea, aga arvestada tuleb lemmikloomapidamise 
üldnõuetega. Lemmikloomade pidaja registreerib oma koera ja kassi vastavalt omavalitsuse 
poolt kehtestatud lemmikloomade pidamise eeskirjale vastava omavalitsuse 
lemmikloomaregistris, kus koera peetaks. 

Antud juhul, tuleb teavitada 1-st koerast, kuna teisi peres olevaid loomi ei kasutata 
tegevustes, mis on seotud rahaliste tehingutega. 

Esimest korda tuleb koerte arv teavitada selle kuu viimase kuupäeva seisuga, millal 
tegevusega alustati. Edaspidi tuleb koerte arv teavitada vaid juhul, kui majandustegevusega 
seotud koerte arv kuu lõpu seisuga on muutunud. Loomade arvu teatamine kuu lõpu seisuga 
tuleb esitada hiljemalt järgmise kuu 5. kuupäevaks. 

Silmas tuleb pidada, et registrit tuleb enda tegevusest teavitada enne tegevusega alustamist. 
Seega, kui plaanid saada pesakond järglasi müügi eesmärgil, hakatakse tegelikuks 
tegevuseks kujundama, tuleb esitada PRIA poolt peetavale registrile majandustegevuse 
teade, millega teavitatakse tegevusega alustamisest. 

      Alused:  

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 artikkel 84 
• majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 14 
• veterinaarseadus § 24 lg 2 
• maaeluministri määrus (25.11.2021) nr 74 § 1 lg 6 
 
3. Kui mul on juba MTÜ registreeritud PRIA-s kas ma siis pean ka eraisikuna ennast 

registreerima? 

Kui tegutsete MTÜ-na, siis eraisikuna enda tegevusest registrit teavitama ei pea. Kas 
kennelid/aretajad saavad MTÜ-na tegutseda, on küsimus Maksu- ja Tolliametile. 

4. Kas surma põhjused, kui neid registreerida, on kasvatajatel ka endal võimalik registrist 
välja võtta tõugude lõikes ja konkreetsete koerte nimedega? Ehk siis saada surmade 
põhjustest statistikat? 



Koerte puhul kantakse PRIA peetavasse registrisse ainult peetavate loomade arv. Teisi 
täiendavaid andmeid koerte kohta registrisse ei kanta. Registrisse kantavate andmete 
koosseis on fikseeritud registri põhimääruses. 

5. EL riikidevahelisel liikumisel ei ole sertifikaadi nõuet kui omanik liigub koeraga, EKL 
liikmete koerad reisivad palju ja reisidokument on EU Veterinaarpass. Kas nüüd peab 
veel hakkama iga kord sertifikaati küsima? 

EL lemmikloomapass on liikumisdokument kui omanik liigub oma koeraga mitteärilisel 
eesmärgil s.t loom ei ole ette nähtud üle andmiseks teisele isikule. Kui looma liigutatakse 
muul eesmärgil, on saatedokumendiks veterinaarsertifikaat. 

 
6. Mul on 1 koer, kes on pensionil (10) a, teine, kes veel liiga noor ja terviseuuringudki 

tegemata, ja ma veel ei tea, kas ta üldse pesakonna saab. Kas pean mõlemad Priale üles 
andma? Mis ma teen kaasomandi koertega, kes elavad oma peredes? 

Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku 
vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul 
eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise 
kohast PRIA-t. Koera omandisuhted ei ole olulised. Oluline on koera pidaja ja tema asukoht. 

Enda tegevusest tuleb  teavitada enne sellega alustamist. Seni, kui te veel ei tea, kas te 
alustate tegevust, ei ole vajalik registrit teavitada. 

Läbiv põhimõte tegevusest teatamisel ja loomade andmete registrile esitamise osas on, et 
andmed esitab loomapidaja ehk isik, kelle juures peetav loom füüsiliselt asub ning kes tema 
eest igapäevaselt hoolitseb. 

      Alused: 
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 artikkel 84 
• veterinaarseadus § 24 lg 2 
• majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 14 
 
7. Mis hetkel peaks eraisik mõtlema juriidilise keha moodustamisele? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. Palume antud küsimuses pöörduda Maksu- ja 
Tolliameti poole. 

8. Mis tähendab "ettevõte", kas see on kennel või peab nüüd iga kasvataja looma oma 
ettevõtte (OÜ)? 

Ettevõtte mõiste on defineeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 
artiklis 4 punktis 27 – „hoone, struktuur või loomade väljas pidamise korral keskkond või 
koht, kus loomi peetakse või loomset paljundusmaterjali hoitakse ajutiselt või alaliselt, v.a: 
a) kodumajapidamised, kus peetakse lemmikloomi; b) veterinaarpraksised või –kliinikud“ 

Eesti siseriiklikus seadusandluses on arusaamatuste vältimiseks kasutatud mõiste 
„ettevõtte“ kontekstis mõistet „tegevuskoht“. 



Seega ei pea igaüks looma tegevuseks juriidilist keha, vaid peab kandma registrisse 
tegevuskoha, kus isik registrisse kantaval tegevusalal tegutseb. 

9. Kui mul on 1 koer, kellele planeerin järglasi ja ülejäänud on lemmikloomad, siis MITU 
looma ma registreerima pean? 

Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku 
vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul 
eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise 
kohast PRIA-t. 

10. Minu jaoks on koerad hobi ja isiklikus tarbimises olev vallasvara. Kui vahel harva on 
pesakond, siis mina käsitlen seda isiklikus tarbes oleva vallasvara müügina. Ehk kui 
loomad ei ole võetud kommertslikul ja kasu teenimise eesmärgil, siis registreerima ei 
pea? 

Kui olete lemmikloomapidaja ja peate oma looma kodumajapidamises isiklikul 
mittekaubanduslikul eesmärgil, siis oma tegevusest teavitama ei pea, aga arvestada tuleb 
lemmikloomapidamise üldnõuetega. Lemmikloomade pidaja registreerib oma koera ja kassi 
vastavalt omavalitsuse poolt kehtestatud lemmikloomade pidamise eeskirjale vastava 
omavalitsuse lemmikloomaregistris, kus koera peetaks. 

11. Kas maksuameti eelnev seisukoht on siis muutunud? Varem anti info, et 
kennelid/kasvatajad MTÜ alt tegutseda ei saa. Ainult kas eraisikuna ja TM maksta või 
siis äriühinguna või ettevõtluskonto alt. 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. See on küsimus Maksu- ja Tolliametile. 

12. Kui talus peetakse koeri, kas kutsad on siis omakasvatatud talu toodang? 

Kui talus lihtsalt peetakse koeri, mitte ei tegeleta nende müügiga, siis ei ole tegemist talu 
toodanguga. 

13. Kas isased koerad on by default ainult lemmikloomad, kuna nende järeltulijatega mina 
isase koera omanikuna ei toimeta (st ei kasvata, ei loovuta ei tasuta ega raha eest)? 

Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku 
vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul 
eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise 
kohast PRIA-t. Kui teil on ainult isane koer ja te tema pealt kuidagi ei teeni (näiteks järglaste 
saamiseks tasu eest kasutada andmine), siis on ta lemmikloom. 

14. Kas PTA-s on töötatud välja kennelite ülevaatuse juhendid, blanketid nagu Soomes 
näiteks? 

Kennelite ülevaatuse dokumente ei ole välja töötatud. 

 
15. Kui see registeerimiskohustus on järglaste saamisega seotud, siis keda ja millal peab 

registeerima. Kui on ikkagi 10 koera, 2 neist (emast) potensiaalselt lähevad aretusse - ei 
tea ju tegelikult kas sellel või järgmisel aastal paaritus õnnestub. Siis mitu looma 
regisrisse pean kandma? Millal ma pean nad registrisse kandma? Muul ajal on nad ju 



lemmikud. Kas kui koer saab 8 aastaseks (aretuses mitte kasutatav), kas siis tuleb ta 
maha võtta? Isane koer - tema üldse registrisse ei lähe? 

Enda tegevusest tuleb teavitada enne sellega alustamist. Seega tuleb tegevusest registrile 
teada anda siis, kui plaani hakatakse tegelikuks tegevuseks kujundama (näiteks paarituse 
ajal), aga kindlasti hiljemalt siis, kui alustatakse müügiga. 

Esimest korda tuleb koerte arv teavitada selle kuu viimase kuupäeva seisuga, millal 
tegevusega alustati. Edaspidi tuleb koerte arv teavitada vaid juhul, kui koerte arv kuu lõpu 
seisuga on muutunud. Arvu teatamine kuu lõpu seisuga tuleb esitada hiljemalt järgmise kuu 
5. kuupäevaks. Lemmikloomana peetavad loomad jäävad arvestusest välja. 

Nende loomade arv, keda kasutatakse majandustegevuses (igal juhul emased, kelle 
järglaseid müüakse ja ka müüdavad järglased) tuleb teavitada. Antud juhul tuleb teavitada 
2 emast, kui nad saavad järglased, ja nende järglastest, kes on pandud müüki. 

       Alused:  
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 artikkel 84 
• majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 14 
• veterinaarseadus § 24 lg 
• maaeluministri määrus (25.11.2021) nr 74 § 1 lg 6. 
Artiklis 84 lõikes 1 osutatud ettevõtteid käitavad ettevõtjad teavitavad pädevat (Eestis 
PRIA) asutust: lõike 1 punktis b osutatud asjaoludega seotud muutustest asjaomases 
ettevõttes; tegevuse lõpetamisest ettevõtja poolt või asjaomase ettevõtte tegevuse 
lõpetamisest. Loomatervise määrus art 84 lõige 2. 

16. Kui mul on kakskümmend seitse koera, kellest seitse elavad kõik erinevates kohtades, 
kuid on minu nimel ja saavad kord aastas ka kutsikaid, siis on ok? Sest nad ei ole selles 
elukohas? Minuga elavad ainult 20 lemmiklooma. Ma ei pea ennast kuskil 
registreerima? 

Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku 
vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul 
eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise 
kohast PRIA-t. 

Läbiv põhimõte tegevusest teatamisel ja loomade andmete esitamisel registrile on, et 
andmed esitab loomapidaja ehk isik, kelle juures peetav loom füüsiliselt asub ning kes tema 
eest igapäevaselt hoolitseb. 

Niipea, kui alustatakse konkreetse koera kutsikate müügiga, tuleb loomapidajal (isik, kelle 
juures kutsikad füüsiliselt asuvad), antud tegevuskoht registrisse kanda. 

Kui teie juures ei ole ühtegi looma, kelle kasutamine mingilgi moel on rahaliste tehingutega 
seotud, siis teil ei tule enda tegevusest teavitada. Küll aga tuleb teavitada kõigil neil 7 kohal, 
kus on koerad, kes saavad kutsikaid ning kelle kutsikaid müüakse. 

       Alused:  
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 artikkel 84 
• veterinaarseadus § 24 lg 2 
• maaeluministri määrus (25.11.2021) nr 74 § 1 lg 6 



 
17. Kui ma kannan oma koerad-kassid PRIA-sse, siis kas lähtudes "Andmekogusse 

andmete kogumisel lähtutakse andmete ühekordse küsimise põhimõttest." kas võin 
eeldada, et ma enam valdade ja muudesse registritesse koeri kandma ei pea? 

Lemmikloomade pidaja registreerib oma koera ja kassi vastavalt omavalitsuse poolt 
kehtestatud lemmikloomade pidamise eeskirjale vastava omavalitsuse 
lemmikloomaregistris, kus koera peetaks. Kohalike omavalitsuste poolt peetavates 
registrites puudub info asjaolu kohta, kas konkreetse looma registrisse kandnud isik peab 
teda lemmikloomana või on nende pidamisel majanduslik eesmärk. Seega tuleb andmed 
esitada nii kohalike omavalitsuste poolt peetavasse registrisse kui PRIA poolt peetavasse 
põllumajandusloomade registrisse. Kaalumisel on nende registrite omavahelise 
andmevahetuse arendamine. 

18. Kennelites elavad peale isiklike koerte aegajalt ka näiteks aretuslaenu tulnud koerad, 
hoiukoerad, ajutiselt koju kasvama jäänud noored perspektiivsed koerad, kes pole veel 
terviseuuringute jaoks sobivas vanuses jne jne. Koerte koosseis võib iga nädal muutuda. 
Kas see tähendab, et kasvatajal tuleb iga nädal saata uued andmed? 

Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku 
vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul 
eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise 
kohast PRIA-t. Loomade arvu esitatakse 1 kord kuus ja seda juhul, kui majandustegevusega 
hõlmatud koerte arv on muutunud võrreldes eelmise kuu lõpu seisuga. Muutunud arv tuleb 
esitada järgneva kuu 5. kuupäevaks. 

Alused:  
• maaeluministri määrus (25.11.2021) nr 74 § 1 lg 6 
 
19. Mille arvu muutusest me teavitame peame? Mul on 32 lemmiklooma. 1 saab kutsikad, 

tema võtan arvele? Või võtan kutsikad alles arvele kes on sündinud või siis kui nad 
vahetavad kodu (st müün nad)? Kui mul on pesakond kellest kõik kutsikad jätan endale 
siis ei registreeri neid üldse või kui müün kõik kutsikad lemmikuks siis ei registreeri ka 
neid, sest lemmikloom ei lähe ju registrisse? 

Koerte arvu muutusest teavitatakse, kui muutub arv, keda peetakse tulu saamise eesmärgil 
ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga 
viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse 
üleandmine). 

Loomad, kelle pidamise eesmärk on nendelt järglaste saamine edasimüügi eesmärgil, ei ole 
lemmikloomad määruse (EL) 2016/429 mõistes. Sellised loomad ja ka kutsikad, keda 
plaanitakse müüa, tuleb arvestada loomade hulka, kelle arv tuleb registrile teavitada. 

Vajadusele selliseid ettevõtteid registrisse kanda viitab eraldi määruse (EL) 2016/429 
preambula punkt 99 „…Lisaks ettevõtetele, mis kujutavad endast rohkem kui tähtsusetut 
riski loomatervisele, on see eriti asjakohane ka selliste ettevõtete puhul, mis kujutavad 
endast rohkem kui tähtsusetut riski ka rahvatervisele. Sellise riski näide on selliste loomade 
pidamine, kes elavad inimestega tihedas kontaktis või nende lähedal, nagu koerte aretamine 



tasandil, mis osutab tegevuse teatud jätkuvusele ja organiseerituse teatud tasandile, 
põhieesmärgiga müüa nad kodumajapidamistesse lemmikloomadeks.“ 

Alused:  

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/429 preambula punkt 99 

20. Mis hetkest algab koerte hulgimüük? 

Sellist mõiste nagu „hulgimüük“ ei ole loomatervise seadusandluses kasutatud. Oluline on 
„müük“ kui selline ja asjaolud, mis sellisele tegevusele viitavad. Näiteks: müügikuulutused, 
sõlmitud müügilepingud, rahalised tehingud omandiõiguse üleandmisel. 

21. Kas kontrollima hakatakse ainult registris olevate koerapidajate loomade 
pidamistingimusi? Kuidas tagatakse järelevalve, et kõik SOOVis kutsikaid müüvad 
inimesed (ka 10 euri on ju müük ja suur äritegevus) oleks oma äritegevuseks peetavad 
põllumajandusloomad registrisse kandnud ning loomade pidamistingimused vastaksid 
nõuetele? 

Plaanilisi kontrolle saame planeerida ainult nende kohtade osas, mis on registreeritud. 
Teostatakse kontrolle ka vihjete alusel ja kaebuste kontrollimiseks. 

22. Kas ostja on võimeline neid andmeid enne nt kutsika ostu kontrollida? st kas 
loomapidaja register on avalik? 

PRIA registri andmed, mis puudutavad kolmandate isiku andmeid ei ole avalikud. Kas 
tegevuskoht (kust loom ostetakse) on registrisse kantud, saab vaadata PRIA avalikult 
veebikaardilt - https://kls.pria.ee/kaart/ 

23. Rahvastikuregistris on alaline ja peamine elukoht eraldi. Kas tuleb ka koertele? 

Kohustuseks on registrisse kanda tegevuskoha aadress. Paralleelaadressi registrisse 
kandmist seadusandlus ette ei näe. Alused:  

• majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lg 3 p 1 

24. Kaasomandi koer elab ühes kohas 9 kuud ja siis läheb teise kohta kasvataja juurde 
poegima ja kutsikaid kasvatama järgnevaks 3ks kuuks. Seega seda pole vaja muuta 
tegevuskohana? 

Koera omandi küsimus ei ole oluline. PRIA-s registreeritakse looma pidamiskoht ja seda 
teeb koera pidaja. 

25. Kui kasvatajal on 20 koera rendilepinguga ja elavad kõik erinevas koha Eestis laiali, siis 
kes need 20 koera registreerib? Kui kasvatajal pole kodus ühtegi koera, siis tema ennast 
ei registreeri üldse? 

Koera omandi küsimus ei ole oluline. PRIA-s registreeritakse looma pidamiskoht ja seda 
teeb koera pidaja. 

Läbiv põhimõte tegevusest teatamisel ja loomade andmete registrile esitamisel on, et 
andmed esitab loomapidaja ehk isik, kelle juures peetav loom füüsiliselt asub ning kes tema 
eest igapäevaselt hoolitseb. 



Enda tegevusest tuleb teavitada isikul, kelle juures kutsikad saanud koer füüsiliselt asub sel 
ajal, kui sealt toimub järglaste müük/üle andmine nende uutele omanikele. Kui koer elas 9 
kuud teie juures ja seal ei toimunud mingeid tegevusi, mis viitavad majandustegevusele 
(näiteks ei kuulutatud, et varsti on võimalik saada järglasi), siis ei olnud vaja temast 
teavitada ja esmakordne teavitus tegevusest toimub isiku poolt, kelle juures oli koer siis, 
kui müügitegevusega alustati. 

Alused:  
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 artikkel 84 
• majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 14 
• veterinaarseadus § 24 lg 
• maaeluministri määrus (25.11.2021) nr 74 § 1 lg 6. 
 
26. Registri kohta küsimus - kui iga kuu korrigeerida - kas kui koer sai pesakonna ja kanti 

eelnevalt registrisse - millal ta enam ei pea seal olema? Peale kutsikate sündi järgneval 
kuul tuleks maha võtta see koer? 

Registrisse kantakse tegevuskohas olev koerte arv ja selle muudatus kuu viimase päeva 
seisuga. Kas kutsikad saanud koer tuleks teavitatud arvust järgmisel kuul maha võtta või 
mitte, oleneb eelkõige tema pidamise edaspidisest eesmärgist. Kui pidamise eesmärk on 
saada müügiks kutsikaid, siis ei saa antud koera käsitleda lemmikloomana ja ta tuleb 
arvestada teavitatavate koerte arvu hulka. 

Alused:  
• maaeluministri määrus (25.11.2021) nr 74 § 1 lg 6 
 
27. Kas planeerimata pesakonna puhul ei pea ennast loomapidajaks ja koerte hulgimüüjana 

registreerima? 

Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku 
vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul 
eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise 
kohast PRIA-t. 

Oluline ei ole, kas pesakond on planeeritult või mitte, vaid asjaolu, kas isik hakkab 
pesakonna müügiga tegelema. 

28. Kas isase koera sperma müümine on kaubanduslik tegevus või sõltub see sellest, kas 
ma müün seda nn naturaalse paaritusena Eesti territooriumil või jahutatud/külmutatud 
sperma saatmisena välisriiki? 

koera sperma müümine on kaubanduslik tegevus. Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil 
ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga 
viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse 
üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise kohast PRIA-t. 

29. Kui mul on 3 lemmikut koera kodus, siis millisest hetkest muutub üks või muutuvad 
nad kõik ärilisel eesmärgil peetavateks objektideks? 

Sellest hetkes, kui neid kasutatakse tegevustes, mille eest küsitakse tasu. 



Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku 
vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul 
eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise 
kohast PRIA-t. 

30. Kas tegevuse alustamine on koera võtmise plaanimine, looma võtmine, paaritamine, 
poegimine või müük? 

Majandustegevus algab eelkõige müügi tegevusest. Tegevused, mis sellisele 
müügitegevuse eesmärgile viitavad, on näiteks müügikuulutused, sõlmitud müügilepingud, 
rahalised tehingud omandiõiguse üleandmisel. 

Tegevuse alustamise eel tuleb teil PRIA-t teavitada. Kui Te peate koera tulu saamise 
eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise (loomaomaniku vahetamine) eesmärgil või 
eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse kaubanduslikul eesmärgil (müümine-ostmine, 
omandiõiguse üleandmine) tuleb teavitada koerapidamise kohast PRIA-t. 

31. Kas loomaarsti poolt tehtud kenneli ülevaatuse akti loetakse sobivaks ülevaatuse 
dokumendiks? 

Juhul kui selles dokumendis on andmed loomade tervisülevaatuse kohta siis jah. 

32. Kas koera võib matta? Kui võib siis kuhu? 

Tiheasustusega alal tohib lemmiklooma matta vaid oma koduaeda või lemmikloomade 
kalmistule. 

Lemmiklooma on lubatud matta nii lemmikloomade kalmistule, kui oma koduaeda, kus oht 
inimese ja looma tervisele puudub, kui: 

a) lemmikloomal ei ole olnud ohtlikku nakkushaigust – marutaudi, koerte katku vms; 

b) korjus maetakse piisavalt sügavale, et liha- ja kõigetoidulised linnud ja loomad sellele 
juurde ei pääseks; 

c) matmine kahjustab keskkonda võimalikult vähe. 

33. Mida peab tegema juhul, kui koer murrab oma territooriumil sinna sisenenud 
metslooma? Aga võõra kodulooma? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

34. Kes vaatab üle  kenneli tegevuskoha - veterinaar  või Pria  /Vta ametnik. Mis on nõuded 
tegevuskohtadele et saada luba. 

Loomapidamisettevõtte teavitamisel ei väljastata luba. Kontrollitakse kas plaanilisel 
kontrollil või vihjete menetlusel. Sellisel juhul teostab kontrolli PTA 
veterinaarjärelevalveametnik. Täpsemad nõuded on leitavad PTA kodulehel. 

35. Mitu loomühikut on koer ja mitu loomühikut on kass? 



Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. Eesti seadusandluses ei ole koera ja kassi 
loomühikuteks teisendatud. 

36. Kui mul on lapsed ja lasevad koeri õue-tuppa, see tähendab, et "tegelevad loomadega", 
siis neil kontrollitakse kuidagi teadmisi loomataudidest? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

37. Paberimajandus: tahaks näha näidispaberimajandust. Kas on ka mingi tarkvara, tasuline 
või tasuta, mida oleks mugav kasutada? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

38. Kas veterinaaridele tehakse kohustus hakata elektroonilist haiguslugu pidama? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

39. Kui loomaarst ei ole minu koera kaarti täitnud. Kas süüdi on arst või mina? Kas ma saan 
õiguse kontrollida oma koerte täpseid andmeid loomaarstide kartoteekides? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

40. Kas loomaarsti ülevaatuse kohta peab olema kirjalik akt? 

Loomaarst ei pea teostama koera pidamise kohta ülevaatust ja seda dokumentaalselt 
kinnitama. 

41. Kas kasvatajatele tehakse juurdepääs veterinaaride juures paatavatele loomade 
digilugudele? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

42. Kust saan lugeda neid kriteeriumeid, mida täpselt siis koerapidajana pean teadma ja 
tegema? 

Loomapidamisnõuded koertele on kirjas põllumajandusministri 24.07.2008 määruses nr 76 
„Lemmikloomade pidamise nõuded“. 

43. Kas PRIA-l on olemas ülevaatuse akti blankett? 

PRIA ei teosta järelevalvet, vaid on registripidaja, mis muuhulgas hõlmab tavapäraselt 
lemmikloomadena peetavate loomade registri pidamist, kui nende loomadega tegeletakse 
majandustegevuse eesmärgil. Järelevalvet registriandmete osas teostab Põllumajandus- ja 
Toiduamet. 

Alused:  
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 artiklid 101 ja 185 
• Veterinaarseadus § 34 ja § 35 



 
44. Kas see ülevaataja peab olema loomaarst või võib olla ka näiteks tõuühingu esindaja? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

45. Kas veterinaaridele tehakse ka koolitus, mis dokumendid peavad kahepoolselt peetud 
olema? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

46. Kas ülevaatuse peab tellima koera omanik või koera valdaja? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

47. Veterinaar vaktsineerib ju TERVET koera. Miks on vaja eraldi akti selle kohta, et koer 
on terve? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

48. Kuidas ja kelle poolt on koolitatud järelevalve ametnikud? Kas Maaülikooli poolt 
koolitatakse ainult tervise või ka pidamise poolt? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

49. Loomapidaja on ikkagi kes? Ettekandjast saan aru, et vahel nagu oleksin loomapidaja, 
kui on kutsikad kodus ja kui ei ole, siis nagu poleks? 

„lemmikloomapidaja”–lemmiklooma pidav füüsiline isik, kes võib olla lemmiklooma 
omanik; Loomatervise määrus art 4 punkt 13. 

ettevõtja”–füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab loomade või toodete eest, sealhulgas 
piiratud kestusega ajal, v. a lemmikloomapidajad ja veterinaararstid; Loomatervise määrus 
art 4 punkt 24. 

Loomapidaja veterinaarseaduse tähenduses on ettevõtja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/429 artikli 4 punkti 24 tähenduses. 

50. Millistes avalikes kanalites leiab inimene teavitamise info 

MEM, PRIA ja PTA kodulehtedelt. PRIA koduleheküljelt saab infot: 
https://www.pria.ee/registrid/lemmikloomad 

51. Kas kusagil on dokumenteeritud ,et kord aastas peab koerale tegema ülevaatuse? 

Ei ole sellist nõuet sätestatud. Koerte ja teiste lemmikloomade kohapealne kontroll 
sätestatakse vastavalt PTA riskihinnangule ja ka esitatud kaebuste põhjal, kui loomade 
tervis või heaolu nõudeid on rikutud. 

52. Kas ma saan PRIAst /PTA-st endale koju tellida kontrolli, et väljastataks sertifikaat, et 
kõik on OK? 



Selliseid väljakutsel kontrolle PTA ei tee. 

 
53. Kui PTA nüüd teeb ettekirjutuse kontrolli käigus, siis kas ta annab ka juhise millele 

peab vastama? 

Jah, juhul kui veterinaarnõuded ei ole täidetud, tehakse ettekirjutus koos viitega millist 
nõuet on rikutud. 

54. Kas lemmikloomi pidavad hotellid kuuluvad ka registreerimise alla? 

Jah, kuna antud juhul pole seal olevad loomad neid pidava isiku (hotelli pidaja) 
lemmikloomad ning antud tegevusele ei ole erisust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/429 artikli 4 punktis 27. 

55. Kelle poole pean akti saamiseks pöörduma? 

      Ei ole selge millist akti mõeldakse 

56. Kuidas haakub tauditõrje riski maandamisega loomade valikulise registreerimise 
nõue, mille raames registreeritakse marginaalne osa koertest, ehk siis lemmiklooma ja 
majandustegevuse eristamine? 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

57. Üks koosolekul osalejatest, pr. Anne-Ly Veetamm ütles, et tal on 3 koera ja 
kass(id). Kas ametnik on oma majandustegevuse paiknemise lisanud Pria registrisse ja 
kandnud sinna oma koduloomad? Tauditõrje kontekstis (zoonoosid ja muu selline) on 
ametniku koerad sama suur risk nagu koerad, kes võib-olla saavad ja võib-olla ei saa 
kutsikaid ja kelle registrisse kandmist nõuti. 
Koosolekul mainiti, et kord aastas peab toimuma veterinaarne kontroll, ja see ei ole 
seesama, mis regulaarne vaktsineerimine. Lisaks ka seda, et selle kohta peab olema 
dokument. Kas ametnikul on selline dokument oma iga kodulooma kohta viimase 
aasta lõikes? Ehk oleks ametnik nõus seda jagama, et me oskaksime seda küsima 
hatata ja teaks, milline on õige dokument. 
Koosolekul oli slaidil kirjas, et päeva täpsusega peab olema märgitud koera liikumine. 
Kas ametnik saab oma kõikide loomade liikumised aasta jooksul sellise täpsusega 
esitada? (Liikumise ulatus ei olnud täpsustatud, vbl ametnik käib oma koeraga 
jalutamas, see on ju ka looma pidamiskohast välja viimine, millega kaasneb risk saada 
või jagada mõnd taudi.). 

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 

 
58. Mina saan aru nii: Majandustegevuseks Pria registri kontekstis defineeriti olukord, 
kus antakse ära kutsikaid või kassipoegi. Majandustegevuseks ei loetud lemmikloomi. 
Registreerima peab vaid siis, kui on tegemist majandustegevusega, registreerida on vaja 
pidamiskoht ja majandustegevusega seotud loomade arv. 



Kui Te peate koera tulu saamise eesmärgil ja/või omandiõiguse üleandmise 
(loomaomaniku vahetamine) eesmärgil või eesmärgiga viia koer teistesse riikidesse 
kaubanduslikul eesmärgil (müümine-ostmine, omandiõiguse üleandmine) tuleb 
teavitada koerapidamise kohast PRIA-t. Minu tõlgendus: Minul on lemmikloom(ad). 
Kui see lemmikloom saab pesakonna, siis vastava kuu lõpus registreerin Prias oma selle 
looma, kes sai kutsikad. Selle kuu lõpus, mil  kutsikad on emakodust lahkunud, 
registreerin loomade seisu 0 ja peatan majandustegevuse. Mul on jälle lemmikloom, kes 
ei pea olema Pria registris, kelle tegemistest ei pea Pria midagi teadma. Seega vaid see 
koer, kes on pesakonnaga seotud, on registris mõned kuud, ja mu teised koerad-kassid, 
ei ole registris. Kuidas on see vastavuses üldise eesmärgiga tauditõrje osas?  

Hetkel ei ole esitatud küsimus seotud käsitletava teemaga, milleks on koerte ja kasside 
pidamiskohtadest teavitamise kohustus. 


