
Head	Liidu	liikmed!
Aprillikuu	 kipub	 lamba-	 ja
kitsekasvataja	 jaoks	 olema
aeg,	 mil	 pikalt	 arvuti	 taga
olemiseks	 ja	 erinevatest
infokanalitest	 saabuva
infotulva	 läbitöötamiseks
enam	palju	aega	ei	 jää.	On	 ju
nii	 palju	 elulisematki	 teha	 -
hoolitseda	 selle	 eest,	 et
talledel	 ja	 nende	 emadel	 kõik
hästi	 oleks,	 et	 karjamaad
saaksid	 üle	 vaadatud,
karjaaiad	 rajatud,	 põllumaad
haritud	 ja	 külvid	 tehtud.	 Eriti

tublidel	 ka	 loomad	 lüpstud	 ja	 tooted	 toodetud.	 Tööde	 ja
tegemiste	loetelu	on	pikk,	aga	seda	enam	on	meil	hea	meel,	et	hulk
liidu	liikmeid	koos	oma	loomade	ja	toodetega	ka	Maamessile	jõudsid,
oma	 loomi	 näitasid	 ja	 jututubades	 osalesid.	 	 Koos	 on	 ikka	 kindlam
tunne	 ja	 lõbusam	 kindlasti	 ka.	 Tärkav	 kevad	 aga	 ei	 too	 alati	 kaasa
ainult	 rõõmu,	 ikka	 tuleb	 silmitsi	 seista	 ka	 muredega.	 Seekordses
"Konsulent	 kirjutab"	 rubriigis	 avab	 Katrin	 Tähepõld	 veterinaararsti
pilguga	tasapisi	Euroopast	ka	Eesti	karjadesse	imbuva	sõramädaniku
tagamaid.	Neid,	kes	selle	probleemiga	juba	silmitsi	peavad	seisma,	ei
ole	 täna	 veel	 palju,	 aga	 seda	 enam	 on	 vaja	 olla	 teadlik	 ja
tähelepanelik	loomade	karja	sisse	toomisel	ja	välja	viimisel.	Muredest
ei	 tohiks	 aga	 lasta	 end	 maha	 murda	 vaid	 tuleb	 ikka	 edasi	 minna.
Kohe-kohe	on	 ju	saabumas	suvi!	Enne	veel	aga	ärge	 jätke	viimasele
hetkele	maikuu	 tähtsat	 ülesannet	 -	 toetuste	 taotlemist.	 Ell	 Sellis	 on
konsulendi	 pilguga	 seekord	 abiks	 neile,	 kes	 soovivad	 taotleda
loomade	heaolu	toetust.

Kevadvärskete	tervitustega

Katrin	Tambet
Eesti	Lamba-	ja	Kitsekasvatajate	Liidu	tegevjuht



LIIDU	KONTORIS
	

Kuu	 alguses	 tehti	 kontoris	 kokkuvõtteid	 üldkoosolekust	 ja	 tegeleti
dokumenditööga.

10.	 aprill	 oli	 Teadmussiirde	 ja	 teavituse	 projektitaotluste	 esitamise
tähtaeg.	 Liidu	 poolt	 sai	 teele	 saadetud	 7	 erinevat	 taotlust.	 Üleriigilisse
vooru	 esitasime	 oma	 taotlussoovid	 kuukirja	 "Lammas	 ja	 Kits"	 edasi
arendamiseks	nii	 sisult	kui	vormilt.	Teadmussiirde	maakondlikust	voorust
küsisime	 toetust	 koolitussarja	 läbiviimiseks	 kuues	 erinevas	 Eesti
maakonnas,	teemaks	"Kvaliteetsete	lihatallede	tootmine,	realiseerimine	ja
bioohutus".	 Taotlusvooru	 otsused	 teeb	 PRIA	 septembri	 lõpuks,	 Jääme
kõigile	projektidele	positiivset	tagasisidet	ootama!

Kuu	 teises	 pooles	 kulus	 igapäevaste	 kontoritoimingute,	 koosolekute	 ja
kirjavahetuse	 kõrvalt	 suur	 osa	 tööaega	 Maamessi	 ettevalmistusteks.
Muuhulgas	 said	 valmis	 ka	 uued	 voldikud	 kõigi	 Eesti	 Lamba-	 ja
Kitsekasvatajate	 Liidus	 aretatavate	 lambatõugude	 osas	 -	 TUTVU
VOLDIKUTEGA

MAAMESSI	KAJA
Selleaastane	Maamess	oli	liidule	senistest	suurim.	Telk	oli	suurem	kui
kunagi	varem,	liidu	korraldatud	messitegevuste	arv	oli	kasvanud,
ilmselt	käis	ka	rahvast	rohkem	kui	muidu.	Lühike	ülevaade	toimunust
piltides.

Nagu	ikka	oli	liidul	väljas
esinduslik	tõuloomanäitus.
Liidu	liikmed	said	esitleda
enda	kasvatatavaid	loomi	ja
loomatõuge.	Lambaid	oli
väljas	nii	piima-,	liha-,	villa-
kui	maalamba	liinidest.
Kitsedest	oli	samuti	näha
piima-	ja	lihasuuna	tõuge.
Huvilisi	jagus.	Meie	telgi
leidsid	üles	nii	linnalapsed,
kes	said	näha	elus	looma,

aga	ka	huvilised,	kes	tahaksid	endale	tõujäära	osta.	Nagu	ikka,	oli	ka
neid,	kes	tundsid	huvi	oma	esimeste	lammaste	või	kitsede	soetamise
vastu.	Usume,	et	kõik	said	oma	küsimustele	vastused.

https://lammas.ee/?page_id=2569
https://lammas.ee/?page_id=2559


Selle	aasta	messiuuendus
oli	see,	et	igasse	päeva	oli
planeeritud	mingi	kandev
teema.	Messi	esimesel
päeval	oli	suurem	rõhk
lambavilla	ja	nahateemadel,
reedene	päev	oli
pühendatud	lambalihale	ja
lambalihatoodetele,
laupäeval	oli	põhirõhk
tõuaretusel.	Nii	villa-	kui
lihapäeval	tulid	kohale	ka	meie	sektori	antud	valdkonna	eestvedajad
ja	peeti	maha	avalik	aruteluring.	Seda	traditsiooni	katsume	ka	jätkata
ja	ehk	edaspidi	(liikmete	huvi	korral)	lisada	ka	piima	ja	piimatoodete
teema.

Messi	peamine	eesmärk	on	ikka	olnud
igasugu	info	jagamine.	Rõõm	on	näha,	et
iga	aastaga	suureneb	nende	tootjate
arv,	kes	on	enda	toodete	(kasvatatavate
tõugude)	tutvustamiseks	infomaterjalid
valmis	kujundanud.	Kutsume	üles	seda
poolt	müügist	veelgi	arendama	–	vaba
seinapinda	plagudele	on	ja	voldikutelaud
saab	veelgi	pikem	olla.	Ka	liit	üllitas	selle
aasta	maamessiks	kõikidele	tunnustatud
aretusprogrammi	alusel	aretatavatele
tõugudele	tõututvustusvoldikud.

Juba	teist	aastat	on	Eesti	Lamba-	ja
Kitsekasvatajate	Liidu	tipphetkeks

maamessil	loomatõugude	esitlus	ja	parima	jäära	valimine.	Peamiselt
selle	esitluse	pärast	olime	ka	suurema	telgiga	väljas	–	ikka	selleks,	et
esitluse	areen	mahuks	telki	ära	ja	ka	publikule	jääks	piisavalt	ruumi.
Ja	pettuda	ei	tulnud.	Parima	noorjäära	valimisel	osalesid	kolme
aretusprogrammiga	tõu	parimad	noorjäärad.		Sellel	aastal	viisid
parimate	tõuloomade
rosetid	koju:	Ell	Sellis	(eesti
valgepealine/teksel),	Mats
Meriste	(lleyn)	ja	Ants	Kuks
(dorper).	Pärast
jäärakonkursi	lõppu	esitleti
areenil	ka	teisi	lambatõuge,
mida	liidu	liikmed
kasvatavad.	Areenil	käisid:
ida-friisi	piimalammas
(kasvataja	Kaisa	Tähe);
Arles	meriino	(kasvatajad
Mats	Meriste/Lilian	Freiberg);	sinine	teksel	(kasvataja	Ell	Sellis);



wensleydale	lammas	(kasvataja	Liina	Lehis);	zwartbles'i	lambad
(kasvataja	Kristi-Liis	Koppel)	ja	beltex	(kasvataja	Kristi-Liis	Koppel).
Suur	tänu	kõikidele!

Eesti	Lamba-	ja	Kitsekasvatajate	Liidu	ekspositsiooni	Maamessil
toetasid	2019	aastal:

Turuarendustoetus,	Anu	Ait	OÜ,	Scandagra	Eesti	AS,	Oruküla	talu,
Männiku	Piimalambad	OÜ,	Muhu	Liha	TÜ,	Üvasi	talu,	Manni	OÜ	ja
Tsura	talu.	Suur	tänu	kõikidele,	kes	aitasid	kaasa	Maamessi
õnnestumisele!

Mats	Meriste,	ELKL	juhatuse	aseesimees
Fotod:	Katrin	Tambet

NB!	Otsime	jätkuvalt	vabatahtlikke	liidu	liikmeid,	kes	tahaksid	toimetada
kitserubriiki,	koostada	igakuist	turuülevaadet,	kajastada	kiskjakahjude
teemat,	otsida	ja	kirja	panna	põnevat	lamba-	ja	kitsekasvatuse	ajaloost,

kajastada	kuukirjas	ja	miks	mitte	ka	liidu	kodulehel	rahvusvahelisel	lamba-
ja	kitsemaastikul	toimuvat.	Kõik	head	ideed	ja	mõtted	on	oodatud

kontor@lammas.ee

ARETUSTÖÖST	LIIDUS	JA	LAIEMALT

Aprill	 on	möödunud	 suuremalt	 jaolt	 poegimisajatralli	 valguses.	Siiski
ei	ole	liit	maganud	ja	töö	aretusvaldkonnas	on	edasi	käinud.	

12.	 aprillil	 oli	 kohtumine	 Veterinaar-	 ja	 Toiduameti	 esindaja	 Anneli
Härmsoniga,	 et	 arutada	 uue	 euromäärusega	 seotud	 vajalikke
muudatusi	aretusprogrammides.	Liidu	poolt	osalesid	Katrin	Tähepõld,
Ell	 Sellis,	 Hugo	 Vaino	 ja	 Skype’i	 vahendusel	 ka	 Priidu	 Veersalu.
Arutasime	kinnitamisel	oleva	tekseli	ja	sinise	tekseli	aretusprogrammi
jaoks	 vajaminevaid	 muudatusi.	 Hetkel	 siiski	 neid	 kahte	 ühe
aretusprogrammi	 all	 esitada	 ei	 saa	 ning	 peame	 mõlemale	 tõule
tegema	 eraldi	 aretusprogrammi.	 Lisaks	 arutasime	 ka	 olemasolevate
eesti	 tumedapealise	 ja	 eesti	 valgepealise	 lambatõu
aretusprogrammidega	 seotud	 probleeme.	 Selles	 osas	 on	 vajalik
aretajate	endiga	nõu	pidada	ja	tulevikusoovid	välja	selgitada,	Sestap
palume	 kõigil	 aretajatel	 valmis	 olla	 osalema	 juunikuisel	 aretuse
ümarlaual.	Täpsem	kuupäev	selgub	peatselt.

mailto:kontor@lammas.ee?subject=Infokirja%20ideed
https://www.whitesuffolk.com.au/


Loomulikult	 oli	 aretuse	 seisukohalt	 väga	 oluline	 ka	 Maamess,	 kuna
esitlesime	 ju	 taas	 liidu	 liikmete	 tõuloomi.	 Toimus	 „Parim	 tõujäär
2019“	valimine	nende	aretusprogrammidega	tõugude	seas,	kellel	oli
kolm	 noorjäära	 välja	 panna.	 Sel	 aastal	 sai	 parim	 tõujäär	 valitud
dorperi,	lleyni	ja	eesti	valgepealise	seast.	Loodan,	et	järgmisel	aastal
on	aretusprogrammiga	tõuge,	kelle	seast	parimat	looma	valida,	 juba
rohkem.	 Edaspidi	 võiks	 toimuda	 selline	 võistlus	 just	 aastaste
noorjäärade	(või	nooruttede,	kui	aretajatel	on	soovi)	vahel.	Saan	aru,
et	 teatud	 aastatel	 on	 loomade	 hoidmine	 üle	 aasta	 keeruline,	 kuid
liikuda	 sinnapoole	 võiksime.	 Igatahes	 olid	 esitatud	 loomad	 väga
ilusad	 ja	võime	tegevusega	rahule	 jääda.	Võrreldes	eelmise	aastaga
oli	 ka	 esitluse	 osa	 suure	 sammu	 edasi	 teinud.	 Sel	 aastal	 valisime
võistluse	 läbiviimiseks	veiste	areeni	asemel	oma	telgi,	kus	 laupäeva
hommikul	 sai	 kõik	 ringi	 tõstetud	 ja	 võistlusareen	 tekitatud.	Oli	 palju
hubasem	 ja	 mõnusam	 keskkond.	 Ka	 loomadele	 rahulikum.	 Tänan
kõiki	aretajaid,	kes	kiirel	ajal	leidsid	võimaluse	oma	loomad	Tartusse
tuua.	Lisaks	tänan	ka	kõiki,	kes	messiga	seoses	abiks	olid.	Oli	see	siis
füüsiliselt	 kohal	 olles	 aedade	 tassimine	 või	 vajalike	 vahenditega
varustamine.	 Ilma	teieta	oleks	keeruline	olnud.	 Ja	palju	vähem	lõbus
ka!

Maikuus	tuleb	tegeleda	aretusprogrammidega	–	nii	uute	kui	vanadega
ning	aretusümarlaua	ette	valmistamisega.	 Ilmselt	on	ka	Pässus	vaja
hakata	 talleandmeid	 üle	 vaatama.	 Tuletan	 meelde,	 et	 Pässu
kasutajatel	 on	 nüüd	 võimalik	 talleandmed	 Pässust	 xml-failina	 alla
laadida	 ja	 sisestada	 need	 sama	 faili	 abil	 e-PRIAsse.	 	 See	 võiks	 teie
väärtusliku	uneaega	üksjagu	kokku	hoida!	

Kaunist	maid!

Katrin	Tähepõld,	ELKL	aretustöö	koordinaator
	
PS!	Kui	 keegi	 soovib	oma	viinamarjapõõsaste	vahel	umbrohust	 lahti
saamiseks	 lambaid	 kasutada,	 siis	 Uus-Meremaa	 ja	 California
viinamarjakasvandused	 kasutavad	 selleks	 inglise	 „babydoll“
southdown	 lammast,	 kes	 on	 southdowni	 lamba	 väiksem	 versioon
(aretajad	 väidavad,	 et	 ka	 lähedasem	 originaalile,	 kui	 lihalooma
suunda	 aretatud	 southdown).	 Babydoll	 southdownid	 pidavat	 olema
just	parasjagu	nii	väiksed,	et	ei	ulatu	viinamarjadeni.

LOOMADE	HEAOLU	TOETUSE	(LHT)
TAOTLEMISEST	LAMMASTELE	JA
KITSEDELE

	
Maamessi	teisel	päeval	leidsin	end	Eesti	Lamba-	ja	Kitsekasvatajate	Liidu
näitusetelgis	lambaliha	teemalises	vestlusringis	osalemas.	Seal	tuli	jutuks
ka	lammaste	ja	kitsede	heaolu	toetuse	(LHT)	taotlemine,	nimelt	selles



kontekstis,	et	lammastele	on	kohustuslik	pidamisperiood	ja	inimesed
hoidvat	lambaid	seetõttu	31.	augustini	karjas.	Seetõttu	pidasin	vajalikuks
toetuse	tingimusi	veidi	täpsemalt	selgitada.	On	arusaadav,	et	igasugune
kohustuslik	pidamisperiood	takistab	lammaste	realiseerimist	ja	see	on	ka
põhjus,	miks	ELKL	läbirääkijad	praeguste	toetuste	meetmete
väljatöötamisel	proovisid	hoiduda	võimalikest	kohustuslikest
pidamisperioodidest	nii	palju	kui	sai.	Loomade	heaolu	toetuse	juures
õnnestus	see	kõige	paremini.
	
LHT	toetust	saab	taotleda	lammastele	ja	kitsedele,
-	kelle	kohta	on	rajatud	5	ruutmeetri	jagu	ravimtaimepõldu;
-	kelle	sünnipäev	on	hiljemalt	2.	mail	2019.
Mahetoetuse	taotlejad	LHT	toetust	taotleda	ei	saa.
	
Terve	trobikond	nõudeid	on	veel,	soovitan	nendega	hoolikalt	tutvuda.	Päev
enne	PRIA	inspektori	saabumist	on	tõenäoliselt	hilja	ja	ei	pruugi	enam
jõuda	teha	kõike,	mis	toetuse	määruses,	nõuetele	vastavuse	nõuetes	ja
lammaste	ja	kitsede	pidamise	nõuetes	kirjas	on.	Nii	et	lugege	PRIA
leheküljelt	kogu	info	hoolikalt	läbi!
	
Eelmisel	EL	eelarveperioodil	oli	lamba-	ja	kitsekasvatajatel	võimalus
taotleda	karjatamistoetust,	mille	puhul	oli	nõutav,	et	kõiki	taotlusaluseid
lambaid	tuleb	kohustuslikus	korras	karjatada	31.	augustini.	Küllap	sealt	on
tulnud	see	teadmine	kaasa	ka	LHT	toetuse	juurde.	EL	toetuste	bürokraatia
käsitluses	ei	ole	LHT	toetus	tulnud	karjatamistoetuse	asemele,	vaid	on
täiesti	uus	toetus,	mille	jaoks	töötati	välja	omad	meetmed.	Etteruttavalt
tuleb	öelda,	et	sama	loogika	kehtib	ka	uue		eelarveperioodi	toetuste
puhul,	mida	rakendatakse	aastast	2021	või	kui	asjad		jäävad
europarlamendis	venima,	siis	alates	aastast	2022.	Neil	aastatel	tuleb
hoolikalt	vaadata,	mis	toetuse	nõuetes	muutunud	on.
	
Tõenäoliselt	tekitas	LHT	toetuse	osas	segadust	ka	asjaolu,	et	PRIA
kodulehel	tutvustas	toetuse	nõudeid	tekst,	millest	ei	olnud	aru	saada,	et
lammastel	ja	kitsedel	kohustuslikku	pidamisperioodi	ei	ole:
-	toetust	saab	taotleda	veise,	vasika,	hobuse,	lamba	ja	kitse	kohta,	kes	on
nõuetekohaselt	identifitseeritud	ja	kelle	andmed	on	nõuetekohaselt
põllumajandusloomade	registrisse	kantud	(vt	loomade	register	ja	hobuslaste
register),	kelle	üle	peetakse	nõuetekohast	arvestust	ning	keda	taotleja	peab	pidama	2.
maist	kuni	31.	augustini;		
Veiste	kohta	kohustuslik	pidamisperiood	kehtib	ja	kuidagi	ei	olnud	võimalik
aru	saada,	et	lammaste	ja	kitsedega	on	asi	teisiti.	
Alates	teisipäevast,	30.	aprillist	on	samal	PRIA	lehel	nüüd	üleval	ka	järgnev
lõik:
-	Lammaste	ja	kitsede	osas	puudub	kohustus	pidada	31.	augustini	neid	samu	loomi,
keda	taotleja	pidas	2.	mai	seisuga,	samuti	puudub	kohustus	hoida	karjas	lambaid	ja
kitsi	arvul,	mis	oli	2.	mai	seisuga	PRIA	loomade	registris,	kuid	kui	taotletakse	toetust
näiteks	mõlemale	loomarühmale,	siis	peab	taotlejal	olema	31.	augustini	mõlema
loomarühma	loomi.		
Maakeeli	tähendab	see,	et	31.	augustil	peab	teil	olema	vähemalt	üks	kits,
kui	taotlesite	toetust	kitsede	kohta	ja	vähemalt	üks	lammas,	kui	taotlesite
toetust	lammaste	kohta.	Parem	siiski,	kui	suve	lõpuks	on	teil	alles	kaks
kitse	või	lammast,	sest	lammaste	ja	kitsede	pidamise	nõuded	ei	luba	teil
ainult	ühte	pidada.	Kohustuslikku	pidamisperioodi	pole,	võite	rahus
taotleda	toetust	kevadel	sündinud	talledele	ning	need	suvel	soodsaimal
ajal	lihaks	müüa.
	
Teine	viga,	mida	sagedasti	tehakse	on	see,	et	ei	esitata	toetuse
taotlemisel	kõiki	nõutud	andmeid	-	unustatakse	teha	linnuke	LHT	toetuse
juurde	või	märkida	põllumassiivi	kaardile	pind,	kuhu	LHT	taimed	on
külvatud	või	täidetakse	poolikult	LHT	põllu	kohta	nõutavad	andmed.	e-
PRIA	kontrollib	ja	abistab	teid	taotluse	esitamisel,	aga	lõpuni	seda
massinat	usaldada	ei	saa.	On	varasematel	aastatel	juhtunud,	et	kui	olete
toetuse	taotlemise	linnukesed	ära	teinud	ja	siis	tagasi	läinud	põldude
andmeid	muutma,	siis	rahaküsimise	linnuke	ja	loomade	arv	on	vahepeal
hoopis	ära	kustunud.	Kui	seda	infot	ei	ole,	siis	automaatkontroll	ei	pruugi

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122018016?leiaKehtiv
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http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/loomakasvatus/loomade_heaolu_toetus_2019/
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aru	saada,	et	teil	on	soov	LHT	toetust	taotleda.		e-PRIA	rakenduse	toetuste
taotlemise	osa	arendatakse	(loe:	muudetakse)	igal	aastal.	Loodetavasti	sel
aastal	on	automaatne	tagasiside	ka	LHT	taotlemise	kohta	parem.	Toetuse
taotluse	esitamisel	pakub	e-PRIA	kokkuvõtet	–	soovitav	on	sealt	veel	enne
esitamist	üle	vaadata,	kas	kõik	põllud	said	kirja	ja	kõik	plaanitud	toetused
küsitud.
	
Kolmandaks:	tallede	rutuline	märgistamine	ja	registrisse	kandmine	2.	mai
seisuga	ei	ole	vajalik.	Toetuse	taotlemisel	kirjutate	lammaste	ja/või	kitsede
arvu,	kelle	jaoks	kavatsete	rajada	LHT	taimede	põllu.		Vanad	loomad
peavad	olema	2.	mai	seisuga	registris	ja	nende	realiseerimine	peab	olema
nõuetekohane.	Juriidilised	isikud	peavad	suve	jooksul	hukkunud	loomad
saatma	jäätmekäitlusesse.	Talled	peavad	olema	sündinud	enne	2.	maid
ning	parem	kui	31.	augusti	seisuga	PRIA	registrisse	kantud.	Ei	ole	nõuet,	et
2.	maiks	peavad	olema	märgistatud.	Kui	tall	enne	märgistamist	hukkub,
peab	ta	olema	saadetud	Vireeni	ning	kuigi	tallekese	hing	kuivatatakse
jäätmekäitlusjaamas	olematuks,	peab	Maa	peal	olema	ette	näidata	selle
hinge	jaoks	rajatud	LHT	karjamaa.	Toetuse	taotlusel	saate	LHT	arvusid	ja
pindasid	muuta	kuni	juuni	keskpaigani.	Surnud	ja	registrisse	kandmata
hingedele	LHT	toetuse	küsimisel	arvestage	võimalusega,	et	LHT	toetuse
kontroll	teie	juures	on	enam-vähem	kindel,	sest	olukord,	kus	LHT	toetust
küsitakse	(oluliselt?)	suuremale	arvule	loomadele,	kui	2.	maist	31.
augustini	PRIA	loomade	registrist	läbi	käinud,	lisab	teile	ühe	„riskifaktori“
juurde.
	
Neljas	peaaegu	viga,	mida	sageli	tehakse	on	see,	et	LHT	taimede	põlluks
märgitakse	kogu	suur	põllumassiiv.	Nii	võib,	aga	kas	see	on	teile	ka
kasulik?	Kui	märgite	kogu	suure	maa-ala	LHT	põlluks,	siis	võtate	kohustuse
LHT	nõudeid	täita	kogu	selle	suure	põllu	osas.	Soovitan	märkida	pigem
loomade	arvule	vastava	maa-ala,	mitte	liiga	suurt.	Leidke	see	koht	oma
põllust,	kus	nõutavad	taimed	kasvavad	kõige	paremini,	mõelge,	kas	saate
selle	märkida	nii,	et	vajadusel	oskate	piirid	kätte	näidata	ning	piirduge
väiksema	alaga.
	
Soolist	ja	vanuselist	diskrimineerimist	LHT	toetuse	kontekstis	ei	ole,	iga
loom	on	0,15	loomühikut.	Toetuse	taotlemiseks	peab	olema	vähemalt
kahe	loomühiku	jagu	loomi,	st	14	lammast	või	kitse.	Mitte	nii,	et	kitsi	ja
lambaid	kokku	on	14.	Ühe	looma	kohta	makstakse	määruse	kohaselt	9
eurot.
	
LHT	toetuse	puhul	ei	ole	koolituse	nõue	kohustuslik,	aga	kaks	korda
viieaastase	perioodi	jooksul	saab	enese	koolitamise	eest	küsida	PRIA’lt
raha,	75€	kord.	Raha	saamiseks	peab	olema	samaaegselt	täidetud	kaks
tingimust:	toetuse	taotlusel	peab	olema	LHT	koolituse	koha	peal	linnuke
ning	sobival	perioodil	koolitusel	käidud.	Tingimused	lugege	hoolikalt	PRIA
kodulehelt	läbi.	Minu	teada	on	sel	aastal	üks	sobiv	koolitus	4.	juunil
Olustveres,	aga	kontrollige	üle	ja	jälgige	reklaami.	LHT	toetus	iseenesest
peab	tootjale	olema	tasuta	ning	küsitav	summa	hüvitab	vähemasti
osaliselt	ka	kohalesõidu	kulud.
	
LHT	taotlejale	on	oma	brošüür	„Abiks	taotlejale“
	
Läbikaalutud	ja	tasakaalukat	toetuste	taotlemise	aega!

Ell	Sellis
MES	konsulent

http://www.pria.ee/docs/resources/12408.pdf


KONSULENT	KIRJUTAB
Footrot	ehk	lammaste	nakkav	sõramädanik
Katrin	Tähepõld,	veterinaararst,	konsulent

Footrot	on	lammastel	esinev	nakkav	sõramädanik,	mille	tekitajaks	on
anaeroobne	bakter	Dichelobacter	nodosus,	kes	saab	hakkama	ka
keskkonnas,	kus	puudub	hapnik.	Lääne-Euroopas	on	tegemist	väga
levinud	haigusega.	Näiteks	Suurbritannias	on	nakatunud	ca	50%
karjadest.	Eestis	on	seda	haigust	tänaseks	päevaks	üksikutes
karjades	diagnoositud,	kuid	täpsed	teadmised	sellest,	kui	laialdaselt
ta	levinud	on,	veel	puuduvad.

Dichelobacter	nodosus	elab	sõravahekoes	ning	pinnases.	Pinnases	on
tema	eluiga	14-40	päeva.	Iga	üksik	bakter	lammast	ei	nakata,	selleks
peab	olema	pinnases	või	keskkonnas	piisav	hulk	bakterit.	Mida
niiskem	on	pinnas	ja	madalam	temperatuur,	seda	kauem	on	bakter
võimeline	nakatumisvõimelises	koguses	vastu	pidama.
Miinuskraadides	vastupidamise	kohta	info	puudub.	Sõras	võib	bakter
vastu	pidada	kogu	lamba	eluaja.	Erineva	patogeensusega	(kui
tugevalt	haigus	loomadel	avaldub)	tüvesid	on	üle	20.	Suurim
nakatumine	toimub	niiskes	keskkonnas.

Rubriigis	KONSULENT	KIRJUTAB	avaldame	lamba-	ja
kitsekasvatuskonsulentide	poolt	loodud	originaalartikleid.

Artiklite	valmimist	toetab:	

LOE	EDASI

https://www.pikk.ee/nouandeteenistus/
https://lammas.ee/?page_id=2555


LIIDU	ESINDATUS	KOMISJONIDES	JA
KODADES
3.	aprill

EPKK	 lihastrateegia	 töögrupi	 kohtumine	 (Tartu,	 Eesti
Maaülikool)
Töögrupp	kogunes	kolmandat	korda,	et	leppida	kokku	sektori	arengus
aastani	2030.	Lihasektori	arengukava	hõlmab	lihaveise-,	sea-,	lamba-,
kitse-	 ja	 linnukasvatust	 ning	 ulukeid.	 Kohtumisel	 arutati	 läbi
kavandatava	 arengukava	 visioon,	 eesmärgid	 ja	 mõõdikud	 ning
kaardistati	 arengukava	 tegevusi.	 Lähiajal	 saadetakse	 fookusgrupis
osalejatele	lõplik	versioon	ning	juuni	alguses	toimub	kõikide	gruppide
(piim,	 liha,	 teravili	 ja	 aiandus)	 ülene	 kohtumine,	 kus	 tutvustatakse
kõiki	valdkondlikke	arengukavasid.	Liidu	töötajatest	 ja	 liikmetest	olid
koosolekul	 kohal	 tegevjuht	 Katrin	 Tambet,	 Muhu	 Liha	 TÜ	 esindaja
Kadri	 Kask	 ning	 Rägavere	 Lambakasvatus	 OÜ	 esindaja	 Pille
Hammerbeck.
23.	aprill
EPKK	 põllumajanduse	 grupi	 koosolek	 (Saku,
Põllumajandusamet)
Põllumajandusameti	 peadirektor	 Egon	 Palts	 tutvustas	 ameti	 uut
struktuuri,	Tiiu	Valdmaa	andis	ülevaate	uuest	maaparandusseadusest
tulenevatest	 tegevustest,	 Anu	 Nemvalts	 tutvustas	 taimse
paljundusmaterjali	ja	sordikaitseseaduse	muudatusi	volitussüsteemis,
sordiandmete	 kogumisel	 ja	 sordikaitsel	 ning
mahepõllumajandusseaduse	 väljatöötamiskavatsust.	 (Tutvu	 uue
mahemäärusega	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?
qid=1531217110981&uri=CELEX:32018R0848).	 Muuhulgas	 vastas
Anu	 Nemvalts	 ka	 küsimustele	 mahenõuete	 osas.	 Taimetervise
määruse	 muudatustest	 andis	 ülevaate	 Riina	 Koidumaa.	 Eva	 Lind	 ja
Maris	 Raudsepp	 vastasid	 kohalolijate	 küsimustele	muutunud	 nõuete
osas	 taimekaitsevahendite	 kasutamisel.	 Loe	 samateemalisi	 PMA
pressiteateid:
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=95&y=2019&nID=266
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=95&y=2019&nID=268
Koosoleku	teises	pooles	andis	Riigikantselei	nõunik	Eili	Lepik	ülevaate
strateegia	"Eesti	2035"	koostamisest.
Koosoleku	 ettekanded	 jm	materjalid	 on	 listi	 saadetud	 eraldi	 kirjana.
Liitu	esindas	kohtumisel	tegevjuht	Katrin	Tambet.

https://www.pma.agri.ee/index.php?id=95&y=2019&nID=262
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1531217110981&uri=CELEX:32018R0848
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=95&y=2019&nID=266
https://www.pma.agri.ee/index.php?id=95&y=2019&nID=268
https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035
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MEEDIAKAJASTUSI
Lühiajalist	 rohumaad	 võib	 kasutada	 veel	 ühe
aasta,	Maaleht,	22.	aprill	2019

Niinepuu	lambaid	kiskjad	ei	murra,	Maa	Elu,	10.
aprill	2019

Laidudele	läheb	1000	lammast	ja	sajad	veised,
Saarte	Hääl,	4.	aprill	2019

Poliitikast	 taantumisplaane	 pidav	 Repinski
tahab	 avada	 Kuremäel	 kitsefarmi	 ja
juustutööstuse,	Põhjarannik,	2.	mai	2019

Alustavad	mahetootjad	ja	laienenud	mahemaad
on	 siiski	 toetuskõlbulikud,	 Maaleht,	 2.	 mai
2019

SAABUVAD	KOOLITUSED
Väiksemate	 koduloomade	 (lammas,	 küülik)
nahkade	parkimine	koduste	vahenditega
8.-11.	mai	2019
Korraldaja:	Järvamaa	Kutsehariduskeskus

	
SAABUVAD
SÜNDMUSED
	
LUIGE	MAAELU
NÄITUSLAAT
10.-12.	mai

Liidu	 ametlik
esindus	 laadal	 ei
osale,	 küll	 aga
mitmed	 liidu
liikmed	 oma
toodete	 ja
loomadega.
	

ARETUSE
ÜMARLAUD
juuni	2019
Jälgige	infot!
	

LAMBA-	JA
KITSEKASVATU
S-ALANE
ÕPPEREIS
september	2019
Jälgige	infot!

http://www.lammas.ee/
https://www.facebook.com/lambajakitseliit/
mailto:kontor@lammas.ee?subject=Kuukiri
https://jarvateataja.postimees.ee/6554899/toetama-hakatakse-pollumajandustootjate-kindlustusmakseid
https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/luhiajalist-rohumaad-voib-kasutada-veel-uhe-aasta?id=85956327
https://maaelu.postimees.ee/6566745/niinepuu-lambaid-kiskjad-ei-murra?_ga=2.231820127.1161041093.1556776963-223053995.1499662386
https://maaelu.postimees.ee/6522835/lambapiimatooteid-eestlane-alles-opib-hindama?_ga=2.127063883.795977073.1553627512-223053995.1499662386
https://saartehaal.postimees.ee/6561040/laidudele-laheb-1000-lammast-ja-sajad-veised
https://pohjarannik.postimees.ee/6560372/poliitikast-taandumisplaane-pidav-repinski-tahab-avada-kuremael-kitsefarmi-ja-juustutoostuse
https://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/alustavad-mahetootjad-ja-laienenud-mahemaad-on-siiski-toetuskolbulikud?id=85793623
https://lammas.ee/?event=vaiksemate-koduloomade-kuulik-lammas-nahkade-parkimine-koduste-vahenditega-2
https://lammas.ee/?event=vaiksemate-koduloomade-kuulik-lammas-nahkade-parkimine-koduste-vahenditega-2
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