Juhend kütitud uluki esmakontrolli tulemuste kohta vormistatava deklaratsiooni
täitmiseks

1. Üldine info
1.1 Deklaratsioon täidetakse koolitatud isik poolt peale kütitud uluki kere ja sisikonna kontrolli
teostamist.
1.2 Deklaratsioon väljastatakse ühe kütitud uluki kohta st ühel deklaratsioonil esitatakse
esmakontrolli tulemused ühe kütitud uluki kohta.
1.3 Deklaratsioonil esitatakse andmed selgelt loetavas kirjas.
1.4 Deklaratsiooni ei väljastata liiklusõnnetuses viga saanud ja seetõttu surmatud uluki kohta.
1.5 Täidetud deklaratsioon saadetakse koos kütitud uluki kerega otse töötlemisettevõttesse või
läbi kogumiskeskuse töötlemisettevõttesse.
2. Täitmise juhised
2.1 Deklaratsioon nummerdatakse, eelistatult märgitakse deklaratsiooni numbriks kütitud
uluki jahiloa number. Kui tegemist on suletud territooriumil loodusliku ulukiga sarnastes
vabades tingimustes elanud ulukiga, kelle küttimiseks ei väljastata jahiluba, siis
nummerdatakse deklaratsioon koolitatud isiku poolt soovitud viisil.
2.2 Deklaratsioonil esitatakse andmed:
2.2.1 kütitud uluki kohta:
- uluki liik;
- küttimise kuupäev ja kellaaeg;
- küttimise koht –aadress küla täpsusega (nt Paevere küla, Saaremaa vald, Saaremaa);
- metssea puhul esitatakse küttimiskoha sigade Aafrika katku tsoon;
- andmed uluki kuuluvuse kohta s.o jahimehe ees- ja perekonnanimi ning jahiseltsi nimi.
2.2.2 kütitud uluki esmakontrolli tulemuste kohta:
- uluki kerele kinnitatud identifitseerimisnumber (kui lisaks uluki kerega saadetakse
ettevõttesse ka siseelundid, peavad siseelundid olema sama numbriga märgistatud).
Eelistatult on selleks numbriks uluki jahiloa number, mis märgitakse lipikule ja lipik
kinnitatakse püsivalt ulukikere külge. Uluki kerele kinnitatud identifitseerimisnumber
tagab uluki ja esmakontrolli kohta koostatud deklaratsiooni kokkuviidavuse ning
sellega tõendatakse, et kütitud ulukile on esmakontroll teostatud;
- andmed kütitud uluki veretustamise kohta, tehes kas „jah“ või „ei“ juures olevasse
kastikesse märkme;
- kirjeldatakse suuruluki tulistamisel tabatud kerepiirkonda;
- andmed seedeelundite eraldamise koha, tehes kas „jah“ või „ei“ juures olevasse
kastikesse märkme;
- andmed küttimispiirkonna keskkonnasaaste kahtluse kohta, tehes kas „jah“ või „ei“
juures olevasse kastikesse märkme. Keskkonnasaaste kahtluse esinemisel esitatakse
selle lühikirjeldus;
- andmed uluki ebahariliku käitumise kohta enne küttimist, tehes kas „jah“ või „ei“
juures olevasse kastikesse märkme. Ebahariliku käitumise esinemisel esitatakse selle
lühikirjeldus;
- uluki kere ja siseelundite kontrolli tulemused. Kui kontrollija uluki kere ja siseelundite
kontrollimisel ei tuvasta ebaloomulikke ilminguid tehakse „leiuta“ juures olevasse
kastikesse märkme. Kõrvalekallete esinemisel tehakse „leiuga“ juures olevasse
kastikesse märkme ja kirjeldatakse kõrvalekaldeid;
- andmed uluki kerega kaasasoleva pea ja siseelundite kohta, tehes kas „jah“ või „ei“
juures olevasse kastikesse märkme.
Kui enne uluki tapmist ei täheldatud looma ebaharilikku käitumist ja keskkonnasaaste
kahtlus puudub ning uluki kere ja siseelundite kontrollimisel ei leitud ebaharilikke
ilminguid, ei pea uluki pea ja sisikond uluki töötlemisettevõttesse saatmisel uluki kerega
kaasas olema. Keeritsussile vastuvõtlike loomaliikide puhul (metssiga, karu, jt) peab pea
(v.a kihvad) ja vahelihas koos kerega uluki töötlemisettevõttesse kaasa minema.

2.3 Deklaratsioonil esitatakse töötlemisettevõtte nimi ja asukoha maakond vastavalt sellele,
kuhu uluki kere töötlemisele saadetakse. Kui uluki kere saadetakse esmalt
kogumiskeskusesse, siis esitatakse kogumiskeskuse nimi ja selle asukoha maakond.
Kogumiskeskusest uluki kere töötlemisettevõttesse saatmisel kirjutatakse kogumiskeskuse
poolt deklaratsioonile töötlemisettevõtte nimi ja asukoha maakond.
2.4 Deklaratsioonil esitatakse andmed esmakontrolli teostaja kohta. Kontrolli teostaja esitab
oma ees- ja perekonnanime ning allkirja koos esmakontrolli teostamise kuupäevaga.
2.5 Kütitud uluki töötlemisettevõttesse vastuvõtmisel täidetakse ettevõtte poolt deklaratsioonil
uluki kere ettevõttesse saabumise kuupäev ja kellaaeg ning vastuvõtja ees- ja
perekonnanimi.
Töötlemisettevõttesse on keelatud vastu võtta:
- identifitseerimisnumbrita kütitud uluki keret;
- kütitud uluki keret, millele kinnitatud identifitseerimisnumber ei lange kokku
deklaratsioonil näidatud identifitseerimisnumbriga;
- deklaratsioonita või puudulikult täidetud deklaratsiooniga kütitud uluki keret.

