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  VETERINAARTEENISTUSE KORRALDUS JA SEADUSANDLUS 
(1,5 AP E) 

Õppejõud: dots. Arvo Viltrop 
 

 
Eksami küsimused 2007/2008 
 
1. Veterinaartegevuse valdkonnad. Veterinaarse rahvatervishoiu mõiste. 
2. Ülevaade veterinaarteenistuste kujunemise ajaloost ja tänapäevast maailmas ja EL-is 
3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur (üldine ülesehitus) ja üldised ülesanded 

(Veterinaarkorralduse seadus). 
4. Põllumajandusministeeriumi toidu ja veterinaaria osakond – struktuur ja ülesanded. 
5. Veterinaar- ja Toiduamet struktuur ja ülesanded (VTA põhimäärus). 
6. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium struktuur ja ülesanded. 
7. Veterinaarjärelevalve korraldus, veterinaarjärelevalve objektid Eestis (Veterinaarkorralduse 

seadus; VTA põhimäärus). 
8. Veterinaarjärelevalve söötade üle. 
9. Järelevalve loomade pidamistingimuste üle (Loomakaitseseadus, Põllumajandusministri 

määrused) 
10. Veterinaarjärelevalve loomsete kõrvalsaaduste (jäätmete) käitlemise üle (Euroopa 

parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1774/2002, 3. oktoober 2002,). 
11. Volitatud veterinaararst – staatus ja volitamine, õigused ja kohustused. 

(Veterinaarkorralduse seadus). 
12. Õigusloome põhimõtted ja protsess Eesti õigussüsteemis. 
13. Veterinaaria valdkonda reguleerivad seadusandlikud aktid Eestis (üldine ülevaade). 
14. Veterinaaria valdkonda reguleerivad põhilised seadused ja nende reguleerimisala. 
15. Euroopa Liidu peamised (3) juhtorganid – koosseis ja funktsioonid. 
16. Euroopa Liidu veterinaarjärelevalvega seotud struktuurid. 
17. Euroopa Liidu Toidu ja Veterinaaria Büroo (Food and Veterinary Office) roll ja ülesanded 

EL-i veterinaarjärelevalve süsteemis. 
18. Euroopa Liidu regulatiivsed ja teaduskomiteed – funktsioonid. 
19. Riigi keskne pädev ametiasutus veterinaaria valdkonnas, selle funktsioonid Euroopa Liidus. 
20. Riigi peaveterinaarametnik (CVO), tema funktsioonid Euroopa Liidus  
21. Riigi veterinaarteenistuse keskasutus ja regionaalne järelevalveasutus, nende funktsioonid 

Euroopa Liidus 
22. Riigi veterinaarteenistuse kohalik veterinaarjärelevalve asutus, selle funktsioonid Euroopa 

Liidus 
23. Ametlik loomaarst Euroopa Liidus 
24. Euroopa Liidu õigusaktide süsteem. 
25. Veterinaarseadusandluse areng EL-is. 
26. OIE –  eesmärgid ja tegevus. 
27. FAO –  eesmärgid ja ülesanded (pidades eriti silmas veterinaaria valdkonda). 
28. WHO – veterinaariaga seonduv tegevus. 
29. Veterinaararsti  ameti regulatsioon EL-is ja Eestis 
30. Loomaarstide erialaorganisatsioonid (rahvuslikud ja rahvusvahelised) 
31. Veterinaarpraksise korraldus Eestis (Veterinaarkorralduse seadus) 
32. Loomade ravi ja ravimite kasutamist reguleerivad aktid Eestis. 
33. Registreerimata ravimi ja humaanravimi looma raviks kasutamise võimalused ja kord. 
34. Ravimite kasutamise üle peetav arvestus (Põllumajandusministri määrus, narkootiliste 

ainete kasutamist reguleeriv seadusandlus). 
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35. Veterinaararsti ametialase tegevuse järelevalve Eestis (Veterinaarkorralduse seadus). 
36. Loomade heaolu kaitset  reguleerivad seadusandlikud aktid Eestis (ülevaade). 
37. Eestis loomataudide tõrjet reguleerivad seadusandlikud aktid (ülevaade).  
38. Loomatauditõrje situatsioonplaan ja situatsioonplaneerimine. 
39. Riiklik loomataudide tõrje strateegia Euroopa Liidus.   
40. Uus loomatervishoiu strateegia EL-is. 
41. Eriti ohtliku loomataudi tõrje põhimõtted (Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri). 
42. Endeemilise loomataudi tõrje põhimõtted (Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri). 
43. Marutaudi tõrje põhimõtted (Marutaudi tõrje eeskiri) 
44. Veterinaarjärelevalve korraldus Euroopa Liidu sisesel kauplemisel loomade ja loomsete 

saadustega. 
45. Veterinaarsertifikaat – eesmärk ja väljaandmise kord. 
46. Veterinaarsertifikaadi ülesehitus ja sisu - EL-i siseseks  kauplemiseks, rahvusvaheliseks 

kaubanduseks. 
47. Nõuded sertifikaati väljastavale loomaarstile („Kauplemise järelevalve seadus“ ja FVE 

põhimõtted) 
48. Veterinaarjärelevalve piiril („Kauplemise järelevalve seadus“ ja PM määrus: Importimisel 

tehtava veterinaarkontrolli kord, nõuded vabatsoonile, vabalaole või tollilaole, kus on 
lubatud käidelda mittenõuetekohaseks tunnistatud kaubasaadetisi, nõuded 
mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi 
vedusid teostavat laeva varustavale ettevõttele § 2 ja 3) 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=831780 ) 

49. Koerte ja kasside liikumine EL-is. 
50. Põllumajandusloomadega kauplemine  Eestis. Loomade liikumine karjast karja ja 

tapamajja. (Loomatauditõrje seadus; PM määrus: Loomade ühest karjast teise ja tapamajja 
saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=717506;  

51. Põllumajandusloomade registreerimine. Veterinaarsed registrid. (VV määrus 
Põllumajandusloomade registri asutamine; PM määrus: Identifitseerimisele kuuluvate 
põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord; 
registreerimistunnistuse ja veisepassi väljastamise kord ja veisepassi vorm ning 
põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord) 
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