
Juhend sigade aafrika katkuga seotud metssigade rümpade/korjuste käitlemisel 

1. AS Vireen korraldab sigade aafrika katkuga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud 
konteinerite äraveo ja nende sisu hävitamise ning konteinerite ja konteinerite äraveoks kasutatavate 
veokite puhastamise, pesemise ja desinfitseerimise. 

2. AS Vireen paigutab maakondadesse sigade aafrika katkuga seotud metssigade rümpade/korjuste  
kogumiseks mõeldud konteinerid (660 l), mis on vastavalt markeeritud („I kat üksnes 
kõrvaldamiseks“) ja lukustatavad. Konteinerite esialgsed asukohad on Veterinaar-ja Toiduameti ja AS-
i Vireen poolt kokku lepitud (vaata Lisa nr 2). Uute konteinerite vajadusest ja olemasolevate 
konteinerite asukohtade muutmise vajadusest teavitab Jahiseltsi esindaja Veterinaar- ja Toiduameti 
kohalikku asutust, kohalik asutus keskasutust ja AS-i Vireen.  

3. Lukustatud konteineri üks võti asub AS-i Vireen valduses ja teine võti on konteineri paiknemiskoha 
Jahiseltsi esindaja käes. Jahiseltsi esindaja hoiab võtit hoolikalt ja avab vajadusel konteineri 
metssigade korjuste/rümpade paigutamiseks konteinerisse. Jahiselts tagab, et kõik jahiseltsi liikmed 
oleksid teadlikud konteineri võtit omavast Jahiseltsi esindajast ja tema kontaktandmetest. 

4. Jahiseltsi esindaja tagab, et konteinerisse pannakse ainult metssigade korjuseid/rümpasid. Muude 
jäätmete konteinerisse panemine on rangelt keelatud. Metsigade korjuseid/rümpasid võib konteinerisse 
panna koos kilekotiga (võib kasutada ka pakse ehitusmaterjalide jääkide jaoks mõeldud prügikotte). 

5. AS Vireen korraldab konteineri äraveo vastavalt tekkinud vajadusele (konteineri täitumisel). 
Täitunud konteineri äraveo ning täitunud konteineri asemele uue tühja konteineri paigutamise 
tellitakse AS-ilt Vireen Jahiseltsi esindaja poolt. Jahiseltsi esindaja teavitab esimesel võimalusel AS-i 
Vireen täitunud konteinerist ja lepib kokku täpse äraveo aja (AS-i Vireen kontaktid: Raul Joosing, e-
post: raul.joosing@vireen.ee, tel 53 471 372). Täis konteineri küljest võetakse ära olemasolev lukk ja 
pannakse uue tühja konteineri külge. Seega jääb Jahiseltsi esindaja käes olev võti kogu aeg samaks. 

6. Täitunud konteineriga peab kaasas olema volitatud veterinaararsti või järelevalveametniku poolt 
väljastatud veterinaartõend 5T. Tõendi peab Jahiseltsi esindaja enne konteineri äravedu küsima 
Veterinaar- ja Toiduameti kohalikust asutusest (vaata üldkontakte Lisast nr 1). 

7. Jahiseltsi esindaja tagab AS-i Vireen veoki takistuseta juurdepääsu konteineri juurde (sh hoitakse 
ligipääsutee puhtana ja lumevabana). Konteineri ümber peab olema piisavalt vaba ruumi teenindava 
veokiga manööverdamiseks.  

 

Pooltevaheline suhtlus: 

1. Kiireloomulised teated tuleb edastada telefoni teel Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele 
tööpäevadel 08.00 – 16.00ni. 
 

2. Jahiseltsi esindaja teavitab kõikvõimalikest takistustest ja asjaoludest, mis takistavad metssigade 
korjuste/rümpade konteinerisse kogumist ja/või konteinerite äravedu, koheselt vähemalt 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust ja  
Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna osakonnajuhatajat 
Maarja Kristianit (e-post: maarja.kristian@vet.agri.ee, tel 605 1731/ 529 7324). 

 
3. Jahiseltsi esindaja kontaktandmete muutmisest teavitatakse koheselt vähemalt kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis AS-i Vireen, Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust ja 



Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna osakonnajuhatajat 
Maarja Kristianit (e-post: maarja.kristian@vet.agri.ee, tel 605 1731/ 529 7324).  

 
 
 



Lisa nr 1 

 

Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste (VK) kontaktid 

Harjumaa VK  tel 6580420 

Hiiumaa VK  tel 46 22030 

Ida-Virumaa VK tel 33 66774 

Jõgevamaa VK tel 77 20201 

Järvamaa VK tel 3854520 

Läänemaa VK tel 47 24  791 

Lääne-Virumaa VK tel 32 32050 

Pärnumaa VK tel 44 71614 

Põlvamaa VK tel 799 4413 

Raplamaa VK tel 489 2590 

Saaremaa VK tel 45 31403 

Tartumaa VK tel 740 1208 

Valgamaa VK tel 76 66 712 

Viljandimaa VK tel 435 0020 

Võrumaa VK tel 78 24051 

 

Veterinaar- ja Toiduameti kodulehekülg, kus on kättesaadavad kõik kontaktid: 
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa nr 2 

 

Konteinerite paiknemise kohad 

 

 

 

 

 

  

Maakond  Aadress/asukoht Jahiseltsi esindaja, 
kontakt 

Ida-Virumaa  Roodu küla, Vanajõe maaüksus 
(32003:001:0007) 

Toomas Kriisa 
tel 566 41851 

Viljandimaa Roosilla endise laudahoone 
territoorium,  Roosilla küla, 
Tarvastu vald 
 

Enno Feldveber  
(Suislepa JS)  
tel 522 9461 

Valgamaa  Ruusa talu, Kulli küla, Hummuli 
vald 

Tõnu Stogov  
tel 533 07161 

Jahiseltsi maja, Õru alevik, Õru 
vald 

Aivar Püvi  
tel 502 6055 

Võrumaa  Varstu Jahiseltsi maja, Teeääre, 
Punsa küla,  Varstu vald  66107 
 
 

Evar Illisson  
tel 520 0987 


