PRIA ja JKK koostöö tulemusena saab elektrooniliselt esitada nii piimaveiste poegimise,
märgistamise kui väljamineku andmeid. Esitada ei saa loomade liikumisi ehitiste vahel.
Andmete edastamiseks JKKst PRIAsse peab andmete esitaja olema sõlminud lepingu PRIAga ePRIA kasutamiseks või olema volitatud selleks ning kasutama ID-kaardi rakendusi. Andmeid
saab Vissukeses registreerida ka kasutajanimega sisse logimisel, kuid andmete saatmiseks
PRIAsse tuleb Vissukesse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil. Kindlasti tuleb andmed peale
PRIAsse edastamist ka e-PRIAs kinnitada.
I. POEGIMINE

Abitabelisse – registreeritud sündmused kajastuvad andmebaasis paaritunnise või kuni päevase
viivitusega. See on seotud andmete töötlemise tehnoloogilise skeemiga.
Kõik, mis esitad, salvestatakse abitabelis ja hiljem tehakse selle põhjal andmete üksikasjalik
kontroll. Kui sündmust on korduvalt esitatud (sama sündmus samal kuupäeval!), tuleb abitabelis
sellekohane hoiatus.
JKK+PRIA – samaaegselt saab poegimise andmed esitada Vissukese kaudu JKKsse ja
märgistamise andmed e-PRIAsse. Registreeritud sündmused kajastuvad JKK andmebaasis kohe
Kui sündmust on korduvalt esitatud, saab klient hoiatuse:

Poegimise ja/või märgistamise andmete teatamise tabel koosneb vasak- ja parempoolsest aknast
millest vasakpoolsel toimub poegimise andmine ning parempoolsel moodustatakse märgistamise
andmete tabel (PRIA märkmik).
Vaade 1: Poegimise ja/või märgistamise andmete teatamise tabel
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Kohustuslike väljade lühitutvustus.
Ehitis – PRIAs registreeritud ehitise number ja hoone nimi. Kui kliendil on registreeritud mitu
ehitist, saab sobiva valida rippmenüüst.

Märgistamise kuupäev – vaikimisi on alati tänane kuupäev. Kui märgistamine on toimunud
varem, valida sobiv kuupäev (vajuta välja kõrval asuvale ikoonile).
Soovin anda ...
Poegimist – sündmus kajastub ainult JKK andmebaasis.
Märgistamist – andmed ainult e-PRIAsse.
Mõlemaid – poegimise andmed nii JKKsse kui märgistamise andmed e-PRIAsse. Vaikimisi on
alati nupp “mõlemaid”.

Sündmus
Lehma/lehmiku poegimine – veise poegimine 280±17 tiinuspäeval. Veise tiinuse katkemist
alates 211. tiinuspäevast loetakse uue laktatsiooni alguseks.
Lehma/lehmiku abort – veise tiinusperioodi katkemine enne 211. tiinuspäeva.
Lehmiku abort+lakt – lehmiku laktatsiooni alustav abort.
Inv. nr mullikana – esmaspoeginud lehma endine inventarinumber.
Kulg – vaikimisi on alati normaalne. Vajadusel saab sobiva valida rippmenüüst.
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Poegiva lehma/lehmiku numbri
valik nimekirjast

*

Inv. või reg. number – poegiva lehma/lehmiku saab ise sisestada või valida nimekirjast. * looma
registrinumbri järel nimekirjas ütleb, et loom on ka loodetavate poegimiste nimekirjas. Lehma
poegimise registreerimisel näidatakse registrinumbrit. Lehmiku poegimise registreerimisel ilmub
mõlemasse lahtrisse (inv. või reg nr ning inv. nr mullikana) inventari number. Lehmiku
olemasolevat inv. numbrit saab muuta inv. või reg. numbri lahtris.
1.pg kaal – 1. poegimisel ja laktatsiooni alustaval abordil saab anda 1. poegimise kaalu. See ei
ole kohustuslik kui reaalselt loomi ei kaaluta.
Poegimise andmete esitamisel abitabeli kaudu 1. poegimise kaalu ning lehmiku abort+lakt
kasutada ei saa!
Poegimise kuupäev – vaikimisi on alati tänane kuupäev. Kui poegimine on toimunud varem,
valida sobiv kuupäev (vajuta välja kõrval asuvale ikoonile).
Farm, grupp – siin saab muuta ka looma asukohta farmide vahel kui kliendil on mitu farmi.

Sugu – lehmik/pullik, surnultsündinud lehmik/pullik. Vasika sugu registreeritakse ka
surnultsünni puhul. Surnultsündinuks loetakse vasikas, kes sündis surnult või suri 24 tunni
jooksul pärast sündi.
Mitmikute sünnil registreeritakse iga vasika sugu, number ning suurus või mass ning vajadusel
lisatakse märge väärarendi kohta.
Inv. nr. – sisestada vasika number.
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Täielik reg. number

Osaline reg. number

Reg. nr. – koosneb kahest väljast. Sisestades osa reg. numbrist esimesele väljale (nt. viis viimast
numbrit), ilmub teisele väljale täielik reg. number (EE…). Reg. number võetakse nende numbrite
seast, mis on müüdud konkreetsele kliendile. Kui teisele väljale ilmub kiri “mitu sobivat”, tuleb
lisada täiendavad numbrid esimesele väljale.
Väärarendid – vajadusel teha märge (ei/jah). Vaikimisi on alati “ei”. Väärarengut ning vasika
suurust on võimalik registreerida ka surnultsünni puhul.
Suurus/kaal – registreerida kas vasika suurus või mass (mitte mõlemad!). Sünnimassi
registreerimine annab edaspidi võimaluse juurdekasvu arvutamiseks. Kui vasikal on
registreeritud suurus, ei saa JKK juurdekasvu arvutada.

Poegimise ja/või märgistamise andmete edastamine.
Kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud, tuleb vasakpoolses aknas vajutada nupule “Salvesta”.

Peale kinnitamist ilmub parempoolsesesse aknasse järgmine rida:

Võimalus parandada kuupäeva
või ehitise numbrit

Märgi linnukesega read, mida soovid saata PRIAsse ning vajuta nuppu “PRIAsse”.
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“Kustuta” – vea esinemisel andmete sisestamisel. Märkige linnukesega rida, mida soovite
kustutada ning vajutage nupule “Kustuta”. Kui olete eksinud kuupäeva või ehitise numbriga,
vajutada “Sündmused” – sisestada õige ehitis või valida sobiv kuupäev. Kui viga on tekkinud
teistel andmeväljadel, siis sisestada poegimine uuesti “Poegimise ja/või märgistamise andmete
teatamise tabeli” kaudu, kuid soovite anda ainult “märgistamist”.
JKK andmebaasis juba registreeritud sündmustes esinevaid vigu saab parandada, kui helistate
oma piirkondlikule peaspetsialist-vahendajale. Juba registreeritud poegimist ise õigeks
parandada ei saa.
Seejärel küsitakse veelkord kinnitust:

Vajutades “OK”, saadetakse andmed e-PRIAsse ning ekraanile ilmub rida:

“Uuenda märkmik” – võimalus kontrollida, kas märgistamise andmed on esitatud e-PRIAsse.
Vajutades nupule ilmub rida “Märgistamise andmete tabel on tühi”. Kui ilmub uuesti tabel
“PRIAsse saatmiseks ootel andmed”, siis andmevahetust ei ole toimunud ning mõne aja pärast
proovige uuesti saata andmeid (vajutades nupule PRIAsse).

Kinnita andmed peale PRIAsse edastamist ka e-PRIAs!
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II. VÄLJAMINEK

JKK+PRIA – väljamineku andmeid saab samaaegselt esitada JKK-sse ja e-PRIAsse. Sõltuvalt
jõudluskontrolli väljamineku põhjusest tekitatakse e-PRIAs liikumise, tapmise või kadumise
dokument.
Otse – sündmused saadetakse vaid JKK andmebaasi.
Abitabelisse – sündmused salvestatakse JKK andmebaasi ning kajastuvad paaritunnise või kuni
päevase viivitusega.

Pullide ja lehmikute elusmüügi (põhjus 51) andmete JKK ja PRIAle koosesitamine.

Vaade 2: Pullide/ lehmikute elusmüügi andmete teatamise tabel

Vastuvõtja
ehk uue loomaomaniku kood JKK-s
Vastuvõtja
ärikood
Vastuvõtja ärikood

Loomade vastuvõtja
Vastuvõtja PRIA ehitise
kood EE

Siin on * tähistatud väljad täitmiseks kohustuslikud.
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Kohustuslike väljade lühitutvustus.
Kuupäev – vaikimisi on alati tänane kuupäev. Kui elusmüük on toimunud varem, valida sobiv
kuupäev (vajuta välja kõrval asuvatele noolekestele).
UueL – loomade vastuvõtja ehk uus loomaomanik.
Vali ehitis – kui ostjal on registreeritud mitu ehitist, saab valida rippmenüüst sobiva. Kui
nimekirjas on loom, kelle asukoht on teadmata, blokeeritakse kogu nimekirja andmete
töötlemine.
Kaal – ei ole kohustuslik kui loomi reaalselt ei kaaluta.

Elusmüügi andmete edastamine.
Kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud, siis vajutada nuppu “Pane serverile”. Sellega
salvestatakse andmed koheselt JKK andmebaasi ning tekivad read PRIA märkmikku.

1. Pane serverile.

2. Ava PRIA märkmik.

.

3. Märgi linnukesega read
millised soovid saata e-PRIAsse.

Võimalus parandada kuupäeva
või ehitise numbrit

“Kustuta” – vea esinemisel andmete sisestamisel. Märkige linnukesega rida, mida soovite

kustutada ning vajutage nupule “Kustuta”. Kui olete eksinud kuupäeva või ehitise numbriga,
vajutage koheselt “Sündmused” – ning sisestage õige ehitis või valige sobiv kuupäev. Kui viga
on tekkinud teistel andmeväljadel, siis PRIA märkmikus seda parandada ei saa (ainult e-PRIAssisestades kõik elusmüügi andmed uuesti).
JKK andmebaasis juba registreeritud sündmustes esinevaid vigu saab parandada, kui helistate
oma piirkondlikule peaspetsialist-vahendajale. Uuesti sisestades juba registreeritud elusmüüki ise
õigeks parandada ei saa.
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4. Kinnita andmed.

5. PRIA protokoll.

“Uuenda märkmik” – võimalus kontrollida, kas elusmüügi andmed on esitatud e-PRIAsse. Kui
ilmub uuesti tabel “PRIAsse saatmiseks ootel andmed”, siis andmevahetust ei ole toimunud ning
mõne aja pärast proovige uuesti saata andmeid (vajutades nupule PRIAsse).

Lehmad/ lehmikud/ pullid väljamineku andmete JKK+PRIA koosesitamine JKK väljamineku
põhjuse järgi (tapmine kohapeal või tapamajas).
Lehmade/ lehmikute/ pullide müügil teise karja ehk Eesti- sisese liikumise korral tuleb esitada
JKK-le paberil vorm “Veiste liikumine” (endine vorm ost-müük).

Lisaks tapmisele kohapeal või tapamajas on võimalus müüa loom PRIA mõistes vahendajale.
Selleks tuleb andmete esitamisel märkida linnuke “Loom liigub vahendaja juurde”.
1. Sisesta inv/reg. number.
2. Vali väljamineku põhjus.
Vaade 3: Lehmad/ lehmikud/ pullid väljamineku andmete teatamise tabel
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3. Vali sobiv kuupäev
(vaikimisi on tänane).

4. Vajuta nuppu “JKK+PRIA”.

5. Kinnita.

Tapmine või hukkumine
(vaikimisi on “tapmine”)

Sobiv asukoht/ehitis
teadaolevate ehitiste nimekirjast
Kohapeal või tapamajas
Tapmine lihaks/hädatapmine/
tapmine taudi tõkestamiseks/
kontrolltapmine

Siin on * tähistatud väljad täitmiseks kohustuslikud.

Väljamineku andmete edastamine.
Täida kohustuslikud väljad ning vajuta nuppu “Märkmikku”. Sellega salvestate andmed koheselt
JKK andmebaasi ning tekib rida PRIA märkmikku.
Kui karjast väljaviimisele kuulub rohkem kui üks loom, siis tuleb vajutada nuppu “Tagasi”.
Olles sisestanud kõik väljaminekud, märgi linnukesega vajalikud read ning saada e-PRIAsse.

Võimalus parandada kuupäeva
või ehitise numbrit
Võimalus parandada kuupäeva
või ehitise numbrit
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“Kustuta” – vea esinemisel andmete sisestamisel. Märkige linnukesega antud rida ning
kustutage. Kui olete eksinud kuupäeva või ehitise numbriga, vajutada koheselt “Sündmused” –
sisestada õige ehitis või valida sobiv kuupäev. Kui viga on tekkinud teistel andmeväljadel, siis
PRIA märkmikus seda parandada ei saa (ainult e-PRIAs, sisestades kõik väljamineku andmed
uuesti).
JKK andmebaasis juba registreeritud sündmustes esinevaid vigu saab parandada, kui helistate
oma piirkondlikule peaspetsialist-vahendajale. Uuesti sisestades juba registreeritud väljaminekut
ise õigeks parandada ei saa.
Lõplik kinnitus, et andmed on edastatud e-PRIAsse:

“Uuenda märkmik” – võimalus kontrollida, kas väljamineku andmed on esitatud PRIAsse. Kui
ilmub uuesti tabel “PRIAsse saatmiseks ootel andmed”, siis andmevahetust ei ole toimunud ning
mõne aja pärast proovige uuesti andmeid saata (vajutades nupule PRIAsse).

Kinnita andmed peale PRIAsse edastamist ka e-PRIAs!
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