
DEKLARATSIOON ULUKI ESMAKONTROLLI KOHTA 
Number: 
(kütitud uluki jahiloa number)…………………………………………………………………………………………… 

ANDMED KÜTITUD ULUKI KOHTA 

Uluki liik: 

Küttimise kuupäev: Kellaaeg: 
Küttimise koht 
(aadress küla täpsusega): 
Küttimiskoha SAK (1) 
tsoon (metssea puhul): 

Uluk kuulub (2): 

ANDMED KÜTITUD ULUKI ESMAKONTROLLI KOHTA 

Uluki kerele kinnitatud  
identifitseerimisnumber (3): 

Kütitud uluk on veretustatud: jah ei

Suuruluki tulistamisel tabatud kerepiirkond: 

Seedeelundid on eraldatud viivituseta: jah ei 

Esineb keskkonnasaaste kahtlus (esinemise 

korral kirjelda):      
jah ei

Enne küttimist täheldati looma ebaharilik 
käitumine (esinemise korral kirjelda): 

jah ei

Uluki kere ja siseelundite kontrollimise 
tulemused (leiu korral kirjelda): 

leiuga leiuta

Uluki kerega on pea ja siseelundid (va magu, 

sooled) kaasas: 
Pea: 
        jah 

Siseelundid:      
jah ei

ANDMED KÜTITUD ULUKI KERE LIIKUMISE KOHTA 
Uluki kere saadetakse töötlemisettevõttesse: 

Uluki kere saadetakse kogumiskeskusesse: 

Uluki kere saadetakse kogumiskeskusest 
töötlemisettevõttesse (4): 

.............................................................. 
(töötlemisettevõtte nimi ja maakond) 

……………………………………….. 
(kogumiskeskuse nimi ja maakond) 

……………………………………….. 
(töötlemisettevõtte nimi ja maakond)

ANDMED ESMAKONTROLLI TEOSTAJA KOHTA 
Kontrolli teostaja ees- ja perekonnanimi: 

Kontrolli teostaja allkiri: 

Kontrolli teostaja telefoni number: 

Kontrolli teostamise kuupäev: 

ANDMED ULUKI KERE TÖÖTLEMISETTEVÕTTESSE VASTUVÕTMISE KOHTA (5) 

Töötlemisettevõttesse saabumise kuupäev ja 
kellaaeg:  
Vastuvõtja ees-ja perekonnanimi 

(1) Sigade Aafrika katk
(2) Jahimehe ees- ja perekonnanimi ning jahiseltsi nimi
(3) Uluki kerele kinnitatud identifitseerimisnumber (eelistatult uluki jahiloa number) tagab uluki kere ja

esmakontrolli kohta koostatud deklaratsiooni kokkuviidavuse
(4) Täidetakse kogumiskeskuse poolt, kui uluk liigub läbi kogumiskeskuse töötlemisettevõttesse
(5) Täidetakse töötlemisettevõttes uluki vastuvõtmisel

ei
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