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SISSEJUHATUS 

AS Vireen on riigi äriühing, mille aktsiad kuuluvad 100% Eesti Vabariigile ja on 

Põllumajandusministeeriumi valitsemisel. Aktsionäride üldkoosolekul esindab riiki 

maaeluminister.  

AS-i Vireen juhib alates 17.11.2012. a Rait Persidski. 

Ainuaktsionäri 19.08.2015. a otsuse nr 12 alusel teostasid Põllumajandusministeeriumi 

siseauditi osakonna siseaudiitorid AS Vireen juhtimisega seotud erikontrolli 

kontrollitoimingud, et saada vastused küsimustele, mis hõlmavad mobiilse põleti kasutamist ja 

sellega seotud asjaolusid sigade aafrika katku tõttu hukatud sigade kahjutustamisel. 

Kontrollitav periood oli 01. juuli – 19. august 2015. a. Kontrollitava perioodi ulatus oli piiratud 

Heko Põld OÜ farmis sigade aafrika katku tõttu hukatud sigade kahjutustamisega perioodil 31.07 

– 01.08.2015. a.  

Kontrolli käigus hinnati, kas AS-i Vireen poolt Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) 

esitatud arve aluseks olevad andmed mobiilse põleti kasutamise kohta on tõesed.  

Erikontrolli viisid läbi siseauditi osakonna juhataja Margit Krieger ja siseaudiitor Urmas Mets 

ajavahemikul 20. august – 25. august 2015. a. 

Kokkuvõtte läbiviidud kontrollitoimingutest on järgmine: 

 Kontrolli käigus küsitleti AS Vireen juhatust ja töötajaid ning tutvuti asutuse 

dokumentatsiooniga. Lisaks võeti selgitused OÜ Heko Põld juhatuse liikmelt ja 

Tartumaa Veterinaarkeskuse juhatajalt.  

 

Kontrollitoimingute teostamisel tuginesime meile kättesaadavale dokumentatsioonile. 

Täiendava, meile mitteesitatud / mitteteadaoleva informatsiooni korral oleksid meie vastused 

esitatud küsimustele võinud olla teistsugused. 
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TULEMUSED 

Kontrolli tulemusel selgusid järgmised asjaolud: 

1. AS Vireen ja VTA vahel on 22.07.2015 sõlmitud töövõtuleping nr 46, sigade aafrika 

katku nakatunud loomsete kõrvalsaaduste äraveoks ja kahjutustamiseks AS-s Vireen. 

Teenuse maksumus arvutatakse järgmiselt: 

a. Loomsete kõrvalsaaduste äraveo teenuse maksumus ühe (1) km eest ilma 

käibemaksuta 1,2 eurot. Hinnale lisandub käibemaks. 

b. Loomsete kõrvalsaaduste kahjutustamise teenuse maksumus ühe (1) 

kahjutustatud tonni eest 166,17 eurot (sisaldades ka veovahendite/veokite 

puhastamis-, pesemis- ja desinfitseerimisteenuse maksumust). Hinnale 

lisandub käibemaks. 

 

2. AS Vireen ja VTA vahel on 31.07.2015 sõlmitud töövõtuleping nr 50 mobiilse põleti 

kasutamiseks taudipiirkonnas aafrika sigade katku nakatunud loomsete kõrvalsaaduste 

kahjutustamiseks. Teenuse maksumus arvutatakse järgmiselt: 

a. Mobiilse põleti taudipiirkonda transportimise teenuse maksumus ühe (1) 

kilomeetri eest on 1,20 eurot. Hinnale lisandub käibemaks. 

b. Loomsete kõrvalsaaduste mobiilses põletis kahjutustamise teenuse maksumus 

ühe (1) kahjutustamise tsükli eest on 969,15 eurot (sisaldades ka 

veovahendite/veokite puhastamis-, pesemis- ja desinfitseerimisteenuse 

maksumust, kütuse, puhastamis-, pesemis- ja desinfitseerimisvahendite 

maksumust, ekspluatatsioonikulusid, tööjõukulusid ja üldkulusid). Hinnale 

lisandub käibemaks. 

 
3. Mobiilne põleti Hurican 1000E transporditi 31. juulil 2015. a OÜ-sse Heko Põld (Puhja 

vald, Rämsi küla), kus oli eutaneerimisel 1186 siga seoses sigade aafrika katku positiivse 

diagnoosiga.  

4. Mobiilne põleti Hurican 1000E transporditi tagasi AS-i Vireen 01. augustil 2015, kuna 

tehnilise rikke tõttu ei osutunud võimalikuks eutaneeritud sigade kahjutustamine 

mobiilses põletis.   

5. Kõik OÜ Heko Põld farmis eutaneeritud sead veeti 31. juulil ja 01. augustil 2015 a 

kahjutustamiseks AS-i Vireen kokku koguses 58 148 kg.  

6. AS Vireen esitas VTA-le töövõtulepingu nr 50 (mobiilse põleti kasutamine) alusel 

31.07.2015 arve nr M02855 kokku summas 6598,26 eurot koos käibemaksuga, 

millest mobiilse põleti transport oli 783,36 eurot ja kahjutustamise teenus 5814,90 

eurot.  

AS-i Vireen poolt koostatud kuluaruandes kajastati, et mobiilses põletis kahjutustati 5 

töötsükli jooksul 23 228 kg loomseid kõrvalsaadusi. Arve on VTA poolt seisuga 

25.08.2015 tasumata. 
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7. AS Vireen poolt VTA-le esitatud arve ei ole tõene, kuna see ei kajasta tegelikku 

olukorda. Arve aluseks oleval kuluaruandel näidatud kogus 23 228 kg on korrektne. 

Arvestades, et hukatud sigade kahjutustamine toimus AS-s Vireen, oleks tulnud arve 

esitada vastavalt lepingule 46. 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/ 

Margit Krieger        Urmas Mets 

siseauditi osakonna juhataja       siseaudiitor 


