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Hobuslase tegevuskoha registrisse

kandmine ja asukoha teatamine



Tegevusest teavitamine

Enne tegevusalal tegevusega alustamist tuleb ettevõtjal põllumajandusloomade 

registrile esitada majandustegevusteade ja kodumajapidamises loomi pidaval 

füüsilisel isikul loomapidamisega tegelemise teade.

Igal ettevõtjal ja füüsilisel isikul tuleb enda tegevuskoha andmed registrisse 

kanda.

Olulistest muudatustest, ajutisest loobumisest, jätkamisest ning loobumisest 

registrisse kantud tegevuskohas, tuleb teavitada registrit viie tööpäeva jooksul. 

Lisainfo https://www.pria.ee/registrid/tegevuskoha-registreerimine

https://www.pria.ee/registrid/tegevuskoha-registreerimine


Majandustegevusteate, loomapidamisega 

tegelemise teate esitamine

Logi e-PRIAsse https://epria.pria.ee/login/#/login

Vali menüüpunkt „Registrid“ -> „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“ -> Alusta 

uut taotlust -> Majandustegevusteade/Loomapidamisega tegelemise teade

https://epria.pria.ee/login/#/login


Samm 1: Üldandmed



Samm 2: Tegevuskoht



Samm 3: Tegevusala andmed 1/2



Samm 3: Tegevusala andmed 2/2



Samm 4: Esitamine



Muudatustest, ajutisest loobumisest, 

jätkamisest ning loobumisest teatamine

Vali menüüpunkt „Registrid“ -> „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“ -

> valida soovitud tegevuskoht ja seejärel vastav teenus.



15 098 

Kehtivad tegevuskohad 

sh 1 253 tegevuskohas on teavitanud hobuslaste pidamisest

10 555

Loomapidajad 

Registris 18.01.2022 seisuga

https://et.world-animal.com/6332544-horse-keeping-agreement

https://et.world-animal.com/6332544-horse-keeping-agreement


Hobuslase asukoha teatamine

Hobuslase tegevuskohta kandmine ning väljakandmine 

tuleb teha otse PRIA-le (sarnaselt tegevuskoha 

teatamisega), mitte läbi aretusühingute.



Hobuslaste kandmine tegevuskohta 1/2

Millal tuleb kanda hobuslane tegevuskohta?

Kui ühes tegevuskohas peetakse hobuslast rohkem kui 30 kalendripäeva. Teavitamine 

peab toimuma 5 tööpäeva jooksul alates päevast, kui hobuslasel sai tegevuskohta 

jõudmisest 30 kalendripäeva täis (reegel on 30 päeva + 5 tööpäeva).

Millal ei tule kanda hobuslast tegevuskohta?

kuni 90-päevasel ajavahemikul võistlustel, võiduajamistel, näitustel, harjutustel või 

veokatsetel osalevad hobuslased;

aretamiseks ettenähtud isased hobuslased, keda peetakse paaritushooajal;

aretamiseks ettenähtud emased hobuslased, keda peetakse kuni 90 päeva.

Lisainfo https://www.pria.ee/registrid/hobuslased

https://www.pria.ee/registrid/hobuslased


Hobuslaste kandmine tegevuskohta 2/2

Teenuseni jõudmiseks sisene e-PRIAsse https://epria.pria.ee/login/#/login

Vali menüüpunkt „Registrid“ -> „Loomade register“.

Vajuta nupule „Alusta uut taotlust“, vali taotluse liik „Hobuslaste kandmine 

tegevuskohta“

NB! Teenus avaneb siis, kui hobuslaste pidamise tegevuskoht on registrisse 

kantud.

https://epria.pria.ee/login/#/login


Samm 1: Üldandmed



Samm 2: Detailandmed



Samm 3: Esitamine



Loomad tegevuskohas 1/2

Tegevuskohas olevate hobuslaste vaatamiseks vali e-PRIAs

„Registrid“ -> „Tegevuskohaga seotud taotlused ja 

teavitused“.  Tegevuskohtadega seotud tabelist vali 

soovitud tegevuskoha registreerimisnumber.

Avatakse tegevuskoha andmed ning lehel „Loomad 

tegevuskohas“ kuvatakse info antud tegevuskohta 

registreeritud hobuslaste kohta.



Loomad tegevuskohas 2/2



Hobuslaste tegevuskohast 

väljakandmine

Hobuslase surma või tegevuskohast välja liikumise korral, 

tuleb registrit teavitada 5 tööpäeva jooksul alates 

hobuslase surmast või välja liikumise sündmusest.

Teenuseni jõudmiseks sisene e-PRIAsse

https://epria.pria.ee/login/#/login

Vali menüüpunkt „Registrid“ -> „Loomade register“.

Vajuta nupule „Alusta uut taotlust“, vali taotluse liik 

„Hobuslase tegevuskohast väljakandmine“

https://epria.pria.ee/login/#/login


Samm 1: Üldandmed



Samm 2: Detailandmed



Samm 3: Esitamine



Aitäh!

loomade.register@pria.ee

Registrite osakonna infotelefon 731 2311

mailto:loomade.register@pria.ee

