
  

 

MÄÄRUS 

 

                     .  .2020 nr ….. 

Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 91 

„Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi 

või ehitise kohta” muutmine 

  

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 

2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide 

kehtestamiseks” punkti 4 alusel. 

 

Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrust nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja 

selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” muudetakse järgmiselt:  

 

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt: 

„Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 

2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide 

kehtestamiseks” punkti 4 alusel.”; 

 

2) paragrahvi 2 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt: 

„Kui loomapidaja või looma pidamisega vahetult tegeleva isiku antud esmaabi ei ole 

tulemuslik, võtab loomapidaja või looma pidamisega vahetult tegelev isik viivitamata ühendust 

veterinaararstiga, kes otsustab edasise tegevuse.”; 

 

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Lamba ja kitse pidamise ruum või ehitis ning vahendid ja seadmed peavad olema sellisest 

materjalist, mida on kerge puhastada ja desinfitseerida ning mis ei ole kahjulik looma tervisele. 

Lamba ja kitse pidamise ruumi või ehitist, millega loom kokku puutub, ning vahendeid ja 

seadmeid puhastatakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt iga kord enne karjatatavate loomade 

või uute loomade ruumi või ehitisse sissetoomist. Vajaduse korral lamba ja kitse pidamise ruum 

või ehitis desinfitseeritakse.”; 

 

4) paragrahvi 3 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:  

„(3) Lamba ja kitse rühmas pidamise korral peab selleks ettenähtud ruumis või ehitises olema 

loomal võimalik näha ja tunda teisi liigikaaslasi, välja arvatud veterinaararsti ettekirjutusel 

looma tervisliku seisundi tõttu. 

(4) Kui majapidamises on rohkem kui üks lammas või kits, ei tohi looma pidada üksikult nii, et 

ta ei näe teisi liigikaaslasi, välja arvatud veterinaararsti ettekirjutusel looma tervisliku seisundi 

tõttu.”; 

 

5) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: 
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„(2) Võrgupingel töötav elektriseade peab olema tehniliselt töökorras ning paigaldatud lamba 

ja kitse pidamise ruumi või ehitisse tootja kasutusjuhise kohaselt.”; 

 

6) paragrahvi 4 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt: 

„(6) Lamba ja kitse ajutise lõastamise korral peab lõastamisvahend ruumis või ehitises 

võimaldama loomal takistusteta süüa, juua, maha heita, lamada, üles tõusta ja sirutada. 

Välitingimustes peab lõastamisvahend olema varustatud vähemalt kahe pöörliga.”; 

 

7) paragrahvi 7 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„(3) Lamba ja kitse väliaediku suurus peab olema vähemalt 3 m2 täiskasvanud looma kohta. 

 

(4) Lammast ja kitse ei tohi ruumis ega ehitises pidada alaliselt lõas ning tiineid lambaid ega 

kitsi ei tohi pidada ühes ruumis suuremas kui 50 loomast koosnevas rühmas.”; 

 

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: 

„(6) Kui majapidamises on üks lammas või kits, peetakse teda sotsiaalse kontakti eesmärgil 

võimaluse korral koos mõne teise sobivasse liiki kuuluva loomaga. Nimetatud võimaluse 

puudumise korral peab loomapidaja lamba või kitse tervist ja heaolu kontrollima vähemalt kaks 

korda päevas.”; 

 

9) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Lammast, välja arvatud sellist lammast, kes kuulub ise villa vahetavasse tõugu, pügatakse 

vähemalt kord aastas.”; 

 

10) paragrahvi 11 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt: 

„(5) Välitingimustes peetavale lambale ja kitsele peab olema tagatud võimalus end kaitsta 

halbade ilmastikutingimuste eest. Üleujutuse ohu korral viiakse loom turvalisse piirkonda. 

 

 

(6) Lammaste ja kitsede ajamiseks kasutatav koer peab olema välja õpetatud nii, et ta loomi ei 

vigastaks ega põhjustaks neile üleliigset stressi.”; 

 

11) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Söötmise ja jootmise vahendid peavad olema paigutatud selliselt, et loomale antava sööda 

ja vee saastumise ning vee jäätumise oht oleks võimalikult väike.”; 

 

12) paragrahvi 13 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt: 

„Kahe nädala vanusele tallele võib lisasöödana anda heina või muud kuivsööta.”; 

 

13) paragrahvi 13 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt: 

„Tall võõrutatakse mitte varem kui kahe kuu vanuselt või siis, kui tema kehakaal on vähemalt 

15 kilogrammi.”; 

 

14) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt: 

„1Põllumajandusloomade kaitse Euroopa konventsioon (EÜT L 323 17.11.1978, lk 14–22); 

nõukogu direktiiv 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset (EÜT L 221, 

08.08.1998, lk 23–27), muudetud määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–

35, (EL) 2017/625 (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

(EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste 

eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.09.2015, lk 1–15).”. 
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(allkirjastatud digitaalselt) 

Arvo Aller 

Minister 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiina Saron 

Kantsler 


