
Head	Liidu	liikmed!
Kevad	 on	 hea	 aeg	 uuteks
(taas)algusteks.	 Nii	 on	 täna
mõningase	 vaheaja	 järel	 taas
teie	 ees	 Eesti	 Lamba-	 ja
Kitsekasvatajate	 Liidu	 infokiri.
Seekord	 nimetasime	 oma
väljaande	 kuukirjaks,	 sooviga
ilmutada	 seda	 kord	 kuus	 (v.a
suvekuud),	 ning	andsime	 talle
ajaloolise	 ja	 kõlava	 nime

Lammas	 ja	 Kits.	 Selle	 pealkirjaga	 väljendame	 oma	 soovi	 kajastada
kuukirjas	 kõike	 olulist,	 mis	 toimub	 Eesti	 Lamba-	 ja	 Kitsekasvatajate
Liidus	ning	ühtlasi	ka	Eesti	lamba-	ja	kitsemaastikul.	Samuti	soovime
jätkata	 seda	 tööd,	 mida	 alustas	 Eesti	 Lambakasvatajate	 Selts	 1994.
aastal	ajakirja	„Lammas	ja	Kits“	väljaandmisega.	Meenutuseks	toome
ära	ka	seltsi	tollase	esimehe	Kalju	Halliku	tervituse	ajakirja	esimeses
numbris.	Tookord	piirdus	ajakiri	vaid	11	numbriga,	aga	tuleb	tõdeda,
et	kõik	samad	soovid	ja	taotlused	on	meil	olemas	ka	tänasel	päeval,
seega	 Kalju	 Halliku	 toonane	 tervitus	 sobib	 hästi	 ka	 meie	 kuukirja
sissejuhatuseks.	 Loomulikult	 loodame,	 et	 tänasest	 kuukirjast	 kasvab
ühel	 ilusal	 päeval	 taas	 välja	 sisukas	 lamba-	 ja	 kitseajakiri,	 mida
saame	 ilmutada	 ka	 paberkandjal.	 Selleks	 aga	 vajame	 meie	 kõigi
ühiseid	jõupingutusi	–	head	liidu	liikmed,	kes	te	tunnete,	et	tahaksite
kuukirja	loomisele	ja	selle	sisu	täitmisele	kaasa	aidata,	andke	endast
teada.	 Vajame	 nii	 kaasautoreid	 kui	 ka	 info	 kogujaid,	 fotograafe	 ja
pildimaterjaliga	tegelejaid	ning	ka	 lihtsalt	kaasamõtlejaid	 -	 toetajaid.
Ühine	 eesmärk	 on	 ju	 ikka	 see,	 et	 Eesti	 lammas	 ja	 kits	 elaks	 ja
õitseks!	

Rõõmsate	tervitustega

Katrin	Tambet
Eesti	Lamba-	ja	Kitsekasvatajate	Liidu	tegevjuht



	

Loe	ajakirja	Lammas	ja	Kits	nr	1/1994

https://lammas.ee/uus/wp-content/uploads/2019/03/1_Lammas-ja-kits-1994.pdf


JUHATUSE	KOOSOLEKUD
	
25.	jaanuar,	Iisaka	talu

-	Uute	liikmetena	võeti	vastu	LauMar	Lambatalu	OÜ	Pärnumaalt	ning
OÜ	Mäeküla	talu	ja	Janno-Martin	Reidolf	Valgamaalt.
-	 Kohtuti	 Rägavere	 Mõis	 OÜ	 omaniku	 ja	 Väiketapamajade	 Liidu
esindaja	Morgan	Hammerbeckiga,	kes	väljendas	oma	rahulolematust
lambaliha	 turuolukorraga	 ning	 esitles	 juhatusele	 oma	 ettepanekut
muuta	 loomatoetuste	 süsteem	 mitte	 utepõhiseks	 vaid	 tapamajas
tapetud	 looma	põhiseks.	 Kohtumiselt	 kasvas	 välja	 idee	 käivitada	nn
lambaliha	 töörühm,	 mille	 ülesandeks	 on	 selgitada	 välja
lambakasvatajate	 endi	 soovid	 ja	 vajadused	 lambaliha	 turustamise
teemal	 ning	 esitada	 need	 töörühma	 ettepanekutena	 Veterinaar-	 ja
Toiduametile	ning	Maaeluministeeriumile.
-	 Tutvuti	 tegevjuhi	 poolt	 esitatud	 2018.	 aasta	 eelarve	 täitmise
ülevaatega.
-	 Viidi	 läbi	 juhatuse	 visioonikoosolek,	 mille	 tulemusena	 seati	 2019.
aastaks	kolm	prioriteeti:

1.	 Infokiri	+	koduleht
2.	 Tõulooma	müügipromo
3.	 Poliitikates	osalemine

	
8.	märts,	Viljandi
-	 Mats	 Meriste	 tegi	 vahekokkuvõtte	 "Valgelambaliha"	 töörühma
tegemistest	 ja	 saavutustest	 ning	 juhatus	 andis	 töörühma	 tööle	 oma
heakskiidu.
-	2019.	aasta	eelarve	koostamise	kontekstis	vaadati	kriitilise	pilguga
otsa	 jõudluskontrolli	 põhimõtetele	 ja	 Maedi-visna	 programmi
võimalikele	arengutele.	 Juhatuse	 liige	Hugo	Vaino	avaldas	muret,	 et
mitmed	 karjad	 on	 jõudluskontrolli	 lõpetanud	 ning	 esitas	 omapoolse
loetelu	kitsaskohtadest.	Ühises	arutelus	leiti,	et	olulisi	jõudluskontrolli
läbiviimisega	 seonduvaid	 muudatusi	 2019.	 aasta	 eelarvesse	 teha	 ei
ole	 võimalik,	 kuna	 aretustoetuse	 saamiseks	 on	 vajalik	 liidu
omaosalus.	 Küll	 aga	 otsustati	 rohkem	 tähelepanu	 ja	 ressursse
suunata	 jõudluskontrollikarjade	 suguloomade	 reklaamile,	 samuti
pakkuda	 liidu	 abi	 suguloomade	 valikul	 ja	 impordil.	 Arutelu	 jätkub
järgmistel	juhatuse	koosolekutel	ning	aretuse	ümarlauas.
-	 Vaadati	 üle	 2018.	 aasta	 aastaaruanne	 ning	 otsustati	 esitada
kinnitamiseks	üldkoosolekule.



-	 Vaadati	 üle	 2019.	 aasta	 tegevuskava	 lähtuvalt	 25.
jaanuari	visioonikoosolekul	seatud	prioriteetidest.
-	 Arutati	 läbi	 2019.	 aasta	 eelarve	 põhimõtted	 ning	 kavandatavad
tulud	 ja	kulud.	Koos	eelarve	koostamisega	otsustati	 tühistada	 liidust
lahkunud	 liikmete	 poolt	 tasumata	 jäänud	 liikmemaksu	 arved	 ning
saata	 viimane	 meeldetuletus	 enne	 liikmest	 väljaarvamist	 neile,	 kel
liikmemaks	kaks	aastat	või	rohkem	võlas.
-	Kinnitati	üldkoosoleku	päevakord.
-	 Külalisena	 osales	 Eesti	 Põllumajandus	 -	 Kaubanduskoja	 juhatuse
liige	 Vahur	 Tõnissoo,	 kes	 tegi	 ettekande	 koja	 tööst.	 Lisaks	 arutati
koos	Vahuriga	 läbi	 Eesti	 Lamba-	 ja	Kitsekasvatajate	 Liidu	osalemine
koja	 poolt	 korraldataval	 Eesti	 Põllumajanduse	 Aastanäitusel	 (EPA)
31.10-01.11.	 Sama	 ürituse	 raames	 korraldatakse	 EPKK	 ja	 liidu
koostöös	Eesti	 lamba-	 ja	kitsekasvatajate	aastakonverents,	mis	saab
sedakorda	 olema	 liidu	 2019.	 aasta	 sügisseminari	 üheks	 osaks.
Kavandamine	jätkub,	rohkem	infot	järgmistes	kuukirjades.

LIIDU	KONTORIS
	

Aasta	algus	on	 tihe	dokumenditöö	 ja	projektitaotluste	esitamise	aeg.	15.
veebruariks	 läks	 kontorist	 teele	nii	 2019.	 aasta	aretustoetuse	 taotlus	 kui
ka	turuarendustoetuse	taotlused	Maamessil,	Paunvere	Suurel	Väljanäitusel
ning	 Eesti	 Põllumajanduse	 Aastanäitusel	 (EPA)	 osalemiseks.	 Kui
turuarendustoetuse	 taotlused	 on	 veel	 PRIA	 vastuste	 ootel,	 siis
aretustoetuse	 vastus	 on	 saabunud,	 liidule	 on	 2019.	 aastaks	 määratud
91566,50€	aretustoetust,	mis	on	18%	võrra	suurem	kui	möödunud	aastal.
Aluseks	ikka	meie	kasvanud	jõudluskontrolli	ja	tõuraamatu	loomade	arv.

Kuna	 uusi	 dokumente	 tuleb	 üha	 peale,	 siis	 oleme	 kontoris	 südant
valutanud	ka	sellepärast,	et	90-aastase	ajalooga	organisatsiooni	ning	Eesti
lambaaretuse	arhiiv	saaks	endale	väärika	koha.	Kutsusime	endale	märtsi
keskel	 külla	 Rahvusarhiivi	 töötajad,	 kes	 tunnistasid	 suurema	 osa	 liidu
hoida	 olevast	 arhiivist	 väga	 väärtuslikuks	 ning	 on	 valmis	 selle	 edasise
hoidmise	Rahvusarhiivi	kanda	võtma.	See	on	väga	hea	võimalus	säilitada
meie	dokumente	 kindlas	 kohas,	 kuhu	ühtlasi	 on	 soovijatel	 alati	 võimalus
nendega	tutvuma	minna.

https://lammas.ee/uus/wp-content/uploads/2019/03/EPKK-2019-ELKL-2019-03-08.pdf


KITSEDEST	IKKA	KA

7.	märtsil	2019	kogunesid	Märjale	11	kitsekasvatajat	ning	aretustöö
koordinaator	 Katrin	 Tähepõld	 liidu	 esindajana.	 Koos	 arutati	 läbi
teemad,	 mis	 hetkel	 kitsekasvatust	 pärsivad	 ja	 mille	 lahendamisele
liit	saaks	abiks	olla.

Üks	 esilekerkiv	 probleem	 oli	 kitsealased	 koolitused.	 Kasvatajatel	 on
suur	 soov	 tuua	 välismaalt	 spetsialiste,	 kes	 saaks	 oma	 teadmisi	 ka
siinsetele	 kitsekasvatajatele	 jagada.	 Selles	 osas	 saaks	 liit	 läbi
omapoolsete	kontaktide	ja	toetustaotluste	abiks	olla.

Teine	esilekerkinud	teema	on	kitsede	tapmine.	Kitsi	tapvaid	tapamaju
on	 vähe	 ning	 töötlemiseks	 pole	 neil	 kellelgi	 luba.	 Lisaks	 tapetakse
kitsetalled	 tihti	 nii	 noorena,	 et	 tekib	 küsimus,	 kas	 sellisel	 juhul	 on
neile	 PRIA	 märkide	 kõrvapanek	 üldse	 mõistlik.	 Sama	 teemat	 arutati
ka	 "Valgelambaliha"	 töörühmas	 ning	 koosolekutel	 VTA-s	 ja
Maaeluministeeriumis.	 Hetkel	 veel	 hea	 lahendus	 puudub,	 kuid	 töö
selle	nimel	jätkub.

Arutatud	 sai	 ka	 fakti,	 et	 kitsedele	 puudub	 toetus.	 Lammastele
makstakse	 utetoetusi,	 piimalehmadele	 on	 oma	 toetus.	 Samas	 on
kitsede	näol	 tegemist	põllumajandusloomadega,	kes	 toodavad,	keda
kasutatakse	 maastikuhoolduses	 ning	 kellel	 on	 oluline	 koht	 inimeste
toidulaual.

Lisaks	 räägiti	 veel	 jõudluskontrolli,	 aretuse,	 piima	 kokkuostu,	 sööda
ühisostmisega	 ja	 tarbija	 koolitamisega	 seonduvaid	 teemasid.	 Lauale
kerkis	 ka	 küsimus,	 kas	 kitsekasvatajatel	 oleks	 võimalik	 liidu	 alla
saada	 tööle	oma	 inimene,	kelle	palk	oleks	makstud	kitsekasvatajate
endi	poolt.	Liidul	sellise	plaani	vastu	midagi	ei	ole.	 Järgmisena	 tuleb
välja	 selgitada,	 kas	 on	 piisavalt	 kasvatajaid,	 kes	 sellise	 üleskutsega
liituks.

Kokkuvõtteks	 saab	 öelda,	 et	 teemasid,	 mille	 osas	 liit	 saaks
kitsekasvatajatele	 toeks	 olla,	 on	 mitmeid.	 Osadega	 juba	 tegeldakse
ning	osa	nõuab	edasist	arutelu	 ja	taustinfo	kogumist.	Oluline	on	aga
see,	 et	 selliste	 probleemkohtade	 väljaselgitamiseks	 on	 vajalik	 ka



kitsekasvatajate	 endapoolne	 osalemine	 ja	 aktiivsus	 liidu	 töös.	 See
aitab	 ka	 liidul	 meeles	 hoida,	 et	 tegemist	 on	 Eesti	 Lamba-	 ja
Kitsekasvatajate	Liiduga.

NB!	Ootame	toimetajat	kitserubriigile!
Samuti	otsime	vabatahtlikke	liidu	liikmeid,	kes	tahaksid	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
Hetkel	 on	 kõige	 aktuaalsem	 teema	 uue	 euromääruse	 jõustumisega
2018.	a	novembris	tekkiv	vajadus	muuta	aretusprogramme	ning	viia
need	määrusega	vastavusse.	Kuna	dorperi	 ja	 lleyniga	oli	 seda	kõige
lihtsam	teha,	siis	sai	need	ka	korda	tehtud,	muudatused	esitatud	ning
VTA	poolt	ka	vastu	võetud.	Eesti	valgepealise	ja	eesti	tumedapealise
lamba	aretusprogrammidega	on	aga	keerulisem.	Uus	määrus	 justkui
ei	 aktsepteeri	 sellist	 komponenttõu	aretust.	 Sama	probleemi	ees	on
ka	mõned	teised	Eestis	aretatavad	 loomatõud	(näiteks	eesti	punane
veis).	 Peame	 mõtlema	 ja	 nõu	 pidama,	 kuidas	 edasi	 minna.	 Aretus
katki	muidugi	ei	jää,	kuid	muudatused	tulevad.	Sellest	teavitame	liidu
liikmeid	kohe,	kui	on	mingid	kokkulepped	saavutatud	või	muudatused
läbi	viidud.

Esimese	 ringi	 Veterinaar-	 ja	 Toiduametis	 on	 läbinud	 ka	 tekseli
aretusprogramm.	 Tagasisidena	 saime	 rea	 märkuseid,	 mida	 peame
muutma,	 et	 aretusprogramm	 vastaks	 määrusele.	 Loodame	 veel
aprillikuus	istuda	VTA-ga	ühe	laua	taha,	et	nii	tekseli	kui	ka	ET	ja	EV
programme	arutada.

Seoses	aretustoetuse	taotlemise	perioodi	lõppemise	ja	liidule	toetuse
määramisega	 tahan	 tänada	 kõiki	 jõudluskontrollikarju,	 kes	 oma
andmeid	on	kenasti	korras	hoidnud	ja	andmed	õigeaegselt	esitanud.
Tegite	väga	tublit	tööd!

Peatselt	 saabuval	 Maamessil	 on	 laupäeval,	 27.	 aprillil	 	 “Parim
tõulammas	 2019”	 valimine.	 Kel	 huvi	 sügiseks	 endale	 karja	 tõuloom
soetada,	siis	just	seal	on	koht,	kus	esmaseid	kokkuleppeid	sõlmida!

Olen	 veel	 võlgu	 ka	 kokkuvõtte	 suvisest	 reisist	 Inglismaale,	 kus
külastasime	 4	 lleyni	 aretuskarja	 ning	 brittide	 üht	 suurimat
lambamessi	 National	 Sheep	 Event.	 Sellest	 aga	 juba	 järgmises
numbris!

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


Katrin	Tähepõld,	ELKL	aretustöö	koordinaator
	
PS!	 Väike	 põnev	 fakt	 ka	 aretusvaldkonnast	 üldiselt.	 Meie	 oleme
harjunud	 oma	 musta	 pea	 ja	 mustade	 jalgadega	 suffolki	 lambaga.
Austraallastele	 meeldib	 asju	 vastupidi	 teha	 ja	 nõnda	 saigi	 1977.
aastal	 alustatud	 valge	 suffolki	 aretusega,	 kus	 ristati	 omavahel	 nudi
dorsetit	ja	suffolki	või	siis	border	leicesteri	ja	suffolki.	Tulemuseks	oli
muidugi	maailma	kõige	parem	ja	ilusam	lihalammas!	(ülal	fotol)



Mats	Meriste:	"Natuke	provokatiivne	kaader,	aga	kinnitan,	et	see	üllas	loom	leidis	tee

kasvataja	pere	kõhtu	nii,	nagu	reeglid	ette	näevad".	Foto:	maavillane.ee

"VALGELAMBALIHA"	TÖÖRÜHMA
TEGEMISED
Lambakasvatajad	seisavad	jätkusuutliku	lambakasvatuse	eest

Juba	 2018.	 aastal	 teatas	 Veterinaar-	 ja	 Toiduamet,	 et	 tõhustatakse
kontrolli	 liha	 "musta	 turu	 üle".	 Kuna	 lambakasvatuses	 kaob



märkimisväärne	 kogus	 toodangust	 kuhugi	 ära	 (või	 seda	 "ei	 tekigi"),
siis	 puudutab	 see	 märkimisväärselt	 ka	 meie	 sektorit.	 Kohe,	 kui
saabusid	 sellise	 tõhustatud	 järelevalve	 alased	 esimesed	 märkused,
tegi	 liidu	 juhatus	VTA-le	ettepaneku	see	protsess	koos	 läbi	mõtelda.
Ikka	selleks,	et	suure	 järelvalvamise	 ja	kontrolli	hoos	säiliks	ka	meie
lamba-	 (ja	 kitse)kasvatus.	 Paraku	 ei	 läinud	 asjad	 nii	 ladusalt	 ja	 VTA
alustas	 projekti	 "Must	 liha"	 ilma	 loomakasvatusega	 tegelevate
partneritega	 läbirääkimata.	 Eesti	 Lamba-	 ja	 Kitsekasvatajate	 Liidu
juhatus	 on	 olnud	 seisukohal,	 et	 enne	 piirangute	 rakendamist	 ja
kontrollide	 karmistamist	 peaks	 looma	 ka	 uusi	 võimalusi	 olukorra
legaliseerumiseks.	 Juba	 2015/16	 aastal	 pidas	 liidu	 juhatus
läbirääkimisi,	 et	 Eestis	 võiks	 rakendada	 EL	 direktiivides	 eranditena
välja	 toodud	 võimalusi	 väiketapamajade	 loomiseks	 lihtsustatud
nõuete	 alusel.	 Teemaga	 jõuti	 juba	 üsna	 lõpusirgele,	 kuni	 mingitel
segastel	 asjaoludel	 maandus	 teema	 ministeeriumi	 lauasahtlisse
tolmu	 koguma.	 Tulenevalt	 liha	 turustamise	 ja	 tapamajade	 teema
üleskerkimisest	 selle	 aasta	 alguses	 otsustasime	 ka	 tapamajade
lihtsustatud	korra,	kui	võimaluse	 lihtsamalt	 legaalset	 liha	toota,	taas
teemaks	 võtta.	 2019.	 aasta	 jaanuaris	 kutsus	 liidu	 juhatus	 kokku
koosoleku	VTA	ja	Maaeluministeeriumi	esindajatega,	et	saada	selgust
tehtavatest	 plaanidest	 (projekt	 "Must	 liha")	 ja	 üles	 soojendada	 liidu
algatusel	 alustatud	 lihtsustatud	 tapamajade	 kord.	 Esimene
kokkusaamine	 VTA	 ja	 Ministeeriumiga	 tõi	 lauale	 hulga	 teemasid	 ja
probleeme,	 mille	 lahendamisega	 edasi	 tegeleda.	 Laias	 laastus
jagunesid	probleemid/teemad	kolme	rühma:

Lammaste	 tapmine	kodus,	oma	 tarbeks.	Vaja	on	kokku	 leppida
selged	 ja	üheselt	mõistetavad	 reeglid,	mida	peavad	 järgima	nii
VTA	 kui	 talunik.	 Oma	 tarbeks	 tapmise	 võimalus	 peab
lambakasvatajale	jääma.
Lammaste	 lihtsustatud	 tapmise	 kord,	 mis	 võimaldaks	 teha
mõistlike	 kulutustega	 ja	 nõuetekohaselt	 väikesemahulise
võimsusega	 tapamaju/tapapunkte,	 kus	 tapetud	 lambaliha	 oleks
võimalik	ametlikult	turustada.
Lambaturu	 korrastamine	 mõne	 toetusmeetme	 raames.	 Siin	 on
samuti	 täiendavaid	 võimalusi	 lambaturu	 ametlikumaks
muutumise	 soodustamiseks	 (ettepanek	 maksta	 lambatoetusi
tallede	 pealt,	 kes	 on	 tapetud	 tapamajas,	 ettepanek	 muuta	 ute
omamise	 toetus	 tallede	 sündimise/müügi	 põhiseks	 toetuseks
jne).

Kuna	 need	 teemad	 on	 väga	 olulised	 kogu	 sektori	 jaoks,	 siis
otsustasime	luua	liidu	juhatuse	juurde	nõuandva	töörühma,	kus	saaks
asjad	 esmalt	 omavahel	 selgeks	 arutada	 ja	 seejärel	 riigile	 esitada.
Töörühma	 kutsusime	 osalema	 kõiki	 suuremaid	 lambakasvatus-	 ja
aretusorganisatsioone,	 ühistuid	 ja	 tootjaid.	 Kokku	 on	 töörühmaga
liitunud	 30	 inimest.	 Kuna	 teemad	 on	 olulised	 ja	 töörühma	 liikmed
pühendunud,	 siis	 läks	 arutelu	 kiirelt	 käima,	 esimese	 25	 päevaga	 oli
postitatud	 juba	 100	 erinevat	 arvamust,	 analüüsi,
lahendusettepanekut	 jne.	 Käesolevaks	 hetkeks	 on	 suurem	 infotulv
möödas	ja	käib	lahenduste	vormistamine,	siiski	arutelu	kestab.

Töörühmas	 saadud	 tulemuste	põhjal	 asus	 liidu	 juhatus	 ka	 lamba-	 ja
kitsekasvatajate	 sõnumeid	 Maaeluministeeriumisse	 ja	 Veterinaar-	 ja
Toiduametisse	viima.	Tihe	suhtlus	 ja	kokkusaamised	on	asju	kenasti
edasi	 viinud.	 Lisaks	 palus	 liidu	 juhatusega	 kokkusaamist	 ka
Väiketapamajade	 Liit.	 Eesti	 Põllumajandus-Kaubanduskoja



vahendusel	 peetud	 kokkusaamisel	 leidsime	 palju	 ühiseid	 teemasid,
mida	 koos	 edasi	 arendada.	 Hetkel	 ei	 ole	 töörühm	 veel	 tulemuste
lõplikke	 sõnastusi	 kokku	 leppinud,	 aga	 väljatoodud	 kitsaskohad	 ja
probleemid	on	edastatud	riigipoolsetele	partneritele	ning	lahendused
on	 töös.	 Konkreetsed	 tulemused	 saab	 vahekokkuvõttena	 esitada
järgnevalt:

Veterinaar-	 ja	 Toiduamet	aktsepteerib	 lammaste	 tapmist	 kodus
omaks	 tarbeks.	 Hetkel	 ei	 nõua	 nad	 muud,	 kui	 seda,	 et	 lamba
uimastamiseks	 peab	 kasutama	 selleks	 ettenähtud	 vahendit
(poldipüss).	 Kuna	 selle	 teemaga	 on	 palju	 segadust,	 hirme	 ja
valeinfot	 (mida	kohati	edastavad	VTA	maakondlikud	keskused),
siis	 tegime	 ettepaneku	 koostada	 koostöös	 liiduga	 lihtne	 ja
mõistetav	 juhend	 talunikule,	 kuidas	 kodus	 lammast	 tappa,
millised	 on	 nõuded	 jne,	 et	 luua	 loomapidajale	 kindlust,	 et	 neid
juhiseid	järgides	oled	aus	tegija.
Suure	 tõenäosusega	 jõustub	 2020.	 aasta	 jaanuaris	 uus
toiduseadus	 koos	 lihtsustatud	 tapamajanõuete	 määrusega.	 See
teeb	 oma	 farmi	 tapamajade	 loomise	 oluliselt	 lihtsamaks	 ja
odavamaks.	 Seoses	 uue	 määrusega	 töö	 veel	 käib	 -
Maaeluministeeriumile	 ja	 VTA-le	 on	 edastatud	 terve	 pakk
erinevaid	 ettepanekuid	 ja	 järelepärimisi	 väiketapamaja	 nõuete
osas.	Hoiame	asjadel	silma	peal	ja	tegeleme	edasi	-	loodame,	et
uus	 võimalus	 lahendab	 ka	 mitmed	 lambakasvatuse	 ja
turustamisega	seotud	probleemid.
Oleme	 Väiketapamajade	 Liiduga	 arutanud	 koostöö	 võimalusi
lambatapmise	 teenuse	 kättesaadavamaks	 muutmisel	 ning
kvaliteedi	 tõstmisel.	 Töö	 käib	 ja	 loodame	 sellel	 aastal	 ka
reaalsete	lahendusteni	jõuda.
Arutelu	 erinevate	 loomapõhiste	 toetuste	 abil	 lambaturgu
korrastada	 veel	 käib	 -	 loodame	 sellega	 samuti	 peagi	 mingi
visioonini	 jõuda,	 mida	 seejärel	 Maaeluministeeriumile
arutamiseks	esitada.

Töö	 jätkub!	Tahan	väga	tänada	neid,	kes	kogu	selle	 info	on	suutnud
läbi	 närida	 ning	 oma	 arvamusi	 ja	 seisukohti	 jaganud	 on.	 See	 ei	 ole
olnud	 lihtne	 poolteist	 kuu.	 Kui	 suudame	 veel	 viimased	 teemad	 läbi
arutada	 ja	 ka	 kokkuvõttes	 kokkuleppele	 saada,	 siis	 on	 tehtud
märkimisväärne	samm	lamba-	ja	kitsesektori	edasise	arengu	nimel.

Mats	Meriste,	ELKL	juhatuse	aseesimees,	"Valgelambaliha"	töörühma
juht



KONSULENT	KIRJUTAB
Tallede	kaks	esimest	elukuud	-	ellujäämise	põhitalad
Ann-Mari	Anupõld,	veterinaararst,	konsulent

Loomapidamise	 juures	 on	 oluline	 endale	 üles	 tunnistada	 tõsiasi,	 et
meie	 kari	 on	 (enamasti)	 meie	 endi	 pingutuste	 ja	 teadmiste
rakendamise	 peegelpilt.	 Kui	 meie	 tegevus	 on	 läbimõeldud,
struktureeritud	 ja	 õigeaegselt	 läbi	 viidud,	 siis	 võime	 eeldada	 ka
positiivseid	 tulemusi	 (ja	seda,	et	meil	ei	ole	vaja	 loomaarstiga	sooje
suhteid	 arendada).	 Vastasel	 juhul	 peab	 lootma	 õnnele.	 Mõnikord	 on
seda	 antud,	 aga	 sageli	 mitte.	 Kuidas	 aga	 garanteerida,	 et	 elusalt
sündinud	tall	püsib	elus	ning	kosub	vastavalt	meie	ootustele?
Tähtsuse	järjekorras	on	kõige	olulisemad	tallede	surma	põhjused:

Nälg
Alajahtumine
Nakkushaigused

Kuigi	me	tahaksime	süüdistada	kõige	enam	mõnda	eksootilist	ja	mitte
meie	süüks	olevat	nakkushaigust,	siis	peab	tõdema,	et	nälg	on	ja	jääb
tallede	 number	 üks	 surma	 põhjuseks.	 Enamus	 nakkusi,	 mida	 me
talledel	 kohtame,	 on	 täiesti	 tavalised	 oportunistlikud
keskkonnapisikud	 (normaalne	 osa	 keskkonnabakteritest,	 kes
soodsate	 tingimuste	 tekkel	 võivad	 hakata	 loomadele	 probleeme
tekitama).	 Tervele	 ja	 tugevale	 loomale	 nad	 ei	 tee	 midagi,	 kuid
saastunud	 keskkonda	 sündinud,	 ternest	 mitte	 õigeaegselt	 kätte
saanud	 ja	 külmetav	 tall	 on	 nende	 lemmikohver.	 Edukas	 tallede
üleskasvatamine	toetub	kolmele	olulisele	talale:

Hügieen
Söötmine
Järelvalve	ja	planeerimine



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

Artiklite	valmimist	toetab:	

LIIDU	ESINDATUS	KOMISJONIDES	JA
KODADES
18.	veebruar

Mahepõllumajanduse	Koostöökogu	(Tallinn)
Peateemadeks	 olid	 mahepõllumajanduse	 seaduse	 kavandatavad
muudatused,	 mahepõllumajandus	 erakondade	 programmides
Riigikogu	 valimistel	 ning	 mahepõllumajanduse	 arengukava
koostamine.	Liitu	esindasid	juhatuse	liige	Ell	Sellis	ja	tegevjuht	Katrin
Tambet.
20.	veebruar
EPKK	põllumajanduse	grupi	koosolek	(PRIAs)
Koosoleku	 peateemaks	 oli	 arutelu	 PRIA	 töötajatega	 määruste
muutustest	 ja	 täiendustest.	 PRIA	 töötajad	 vastasid	 EPKK	 liikmete
küsimustele	 ning	 tutvustasid	 käivitamisel	 olevat	 PRIA
asukohamärgisega	 fotode	 rakendust,	 mille	 osas	 viidi	 läbi	 tootjate
küsitlus	(liidu	listi	saadetud).	Liitu	esindas	kohtumisel	tegevjuht	Katrin
Tambet.
26.	märts
EPKK	mahetoimkonna	laiendatud	koosolek	(Tallinn)
Teemaks	 oli	 mahemajanduse	 roll	 põllumajanduse	 ja	 kalanduse
arengukavas,	 uues	 ÜPP	 strateegiakavas	 ning	 kvaliteedikavade	 ja
sertifitseerimise	 tähtsus	 ekspordil.	 Arutati	 ka	 keskkonnahoidlike
riigihangete	 ja	 mahetoidu	 pakkumise	 võimaluste	 üle	 Tallinna
lasteaedades.	 Lisaks	 andis	 Toomas	 Kevvai	 Maaeluministeeriumist
kiire	 ülevaate	 käesolevast	 rahastusproblemaatikast	 mahetoetustes.
Kõlama	 jäi,	 et	 ilmselt	 lisarahastus	 leitakse	 ja	 mahekohustuste
laiendamine	 saab	 rahaliselt	 kaetud.	 Liitu	 esindas	 juhatuse
aseesimees	Mats	Meriste.

LOE	EDASI

https://www.pikk.ee/nouandeteenistus/
https://lammas.ee/?page_id=2484
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LAMBA-	JA
KITSEKASVATUS
MEEDIAS
Toetama	 hakatakse	 põllumajandustootjate
kindlustusmakseid,	 Järva	 Teataja,	 27.	 märts
2019

ETKL:	 kõik	 šaakali,	 haneliste	 ja	 sookurgede
kahjud	 tuleks	 registreerida,	 Lääne	 Elu,	 26.
märts	2019

Põlvamaa	kolib	kolmeks	päevaks	pealinna,	Maa
Elu,	20.	märts	2019

Edusamm	 teaduses:	 50	 aastat	 surnud	 olnud
jäär	sai	järeltulijad,	Postimees,	19.	märts	2019

Lambapiimatooteid	 eestlane	 alles	 õpib
hindama,	Maa	Elu,	14.	veebruar	2019

Lambakasvatust	pidurdavad	 liha	madal	hind	 ja
šaakalid,	Maa	Elu,	17.	jaanuar	2019

SAABUVAD	KOOLITUSED
Lambapügaja	koolitus
6.,	7.	ja	13.	aprillil
Korraldaja:	Olustvere	TMK

	
SAABUVAD
SÜNDMUSED
	
LIIDU	LIIKMETE
ÜLDKOOSOLEK
30.	märts

Kõik	 ELKL	 liikmed
on	 oodatud
osalema	 või	 ennast
volitama.

MAAMESS
25.-27.	aprill

Kõik	 liidu	 liikmed
on	 oodatud
osalema	 ja	 liidu
väljapanekut
külastama.	 Kui
keegi	 soovib	 veel
väljapanekuga
liituda,	 siis	 võtke
palun	 ühendust
Katrin	 Tähepõlluga
(aretus@lammas.ee
,	5349	6007)

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://online.le.ee/2019/03/26/etkl-koik-saakali-haneliste-ja-sookurgede-kahjud-tuleks-registreerida/
https://maaelu.postimees.ee/6550069/polvamaa-kolib-kolmeks-paevaks-pealinna?_ga=2.179098338.795977073.1553627512-223053995.1499662386
https://heureka.postimees.ee/6547856/edusamm-teaduses-50-aastat-surnud-olnud-jaar-sai-jareltulijad?_ga=2.194674539.795977073.1553627512-223053995.1499662386
https://maaelu.postimees.ee/6522835/lambapiimatooteid-eestlane-alles-opib-hindama?_ga=2.127063883.795977073.1553627512-223053995.1499662386
https://maaelu.postimees.ee/6501036/lambakasvatust-pidurdavad-liha-madal-hind-ja-saakalid?_ga=2.153277566.795977073.1553627512-223053995.1499662386
https://lammas.ee/?event=lambapugaja-koolitus-4
https://lammas.ee/?news=kutse-eesti-lamba-ja-kitsekasvatajate-liidu-liikmete-uldkoosolekule
https://lammas.ee/?event=maamess-2019
mailto:aretus@lammas.ee

