Kehtestatud Sonda Vallavolikogu
03.03. 2003. a määrusega nr. 3
KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI
I. ÜLDSÄTTED
1. Käesolev eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi ka loom) pidamise korra
ja vastutuse korra rikkumise eest Sonda valla haldusterritooriumil.
2. Avalik koht – iga territoorium, ehitis või ruum, (kaasa arvatud liiklusvahend), mis on antud
üldiseks või avalikuks kasutamiseks või mis tegelikult on üldkasutatav.
3. Koera või kassi (edaspidi loom) omanik, samuti isik, kelle hoole all loom on (edaspidi peremees),
peab järgima loomakaitseseaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas eeskirjas sätestatut.
4. Koeraomanikud on kohustatud registreerima oma koerad vallavalitsuse poolt peetavas
koerteregistris. Register asutatakse loomakaitse seaduse, loomatauditõrje seaduse alusel volikogu
poolt ja peetakse volikogu poolt Kehtestatud korras .
II. LOOMADE PIDAMISE KORD
5. Looma on lubatud pidada kinnisel territooriumil. Peremees vastutab, et loom sealt omavoliliselt
välja ei pääseks.
6. Paljukorterilises elamus on lubatud looma pidada ainult elamu kaasomanike või majaomaniku
nõusolekul tingimusel, et loom ei häiri kaaselanikke.
7. Peremees vastutab, et loomale oleks tagatud eluks vajalikud tingimused ja et loom ei kahjustaks
teiste isikute huve.
8. Koera tuleb avalikus kohas pidada ainult rihma otsas ja kurja või kurjaks peetavat lisaks
suukorviga kaetult. Koerad (soovitavalt ka kassid) kuuluvad kohustuslikule vaktsineerimisele.
9. Ilma rihma ja suukorvita võib koera avalikus kohas pidada või välja lasta ainult
teenistusülesannete täitmiseks (politsei, piirivalve jne).
10. Looma omanik ja isik, kelle hoole all loom on, peab tagama, et:
• 10.1 loom ei pääseks inimest hammustama, ehmatama või muud kahju tegema. Inimest või
teist looma hammustanud looma tuleb hoida kümme päeva karantiinis (isoleerituna
inimestest ja teistest loomadest) ja teatada juhtunust Tervisekaitsetalitusele;
• 10.2 eraterritooriumi või muu kinnise territooriumi (tarastatud hoovid, aiad jms.) sissepääsu
juures oleks informatsioon kurja koera olemasolust (hoiatussilt tekstiga «Kuri koer») ja
oleks kindlustatud ametiülesandeid täitvate isikute ohutu liikumine;
• 10.3 loom ei reostaks ehitisi, nende ümbrust, majade koridore, trepikodasid, haljasalasid,
laste liivakaste ja muid avalikke kohti. Tekitatud reostuse on looma peremees kohustatud
kohe kõrvaldama;
• 10.4 loom (välja arvatud juht- või teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel) ei siseneks ega
viibiks ehitistes ja ruumides, mis on ette nähtud üldiseks kasutamiseks, välja arvatud
spetsiaalselt loomadele mõeldud ehitised ja ruumid;
• 10.5 loom (välja arvatud juht- või teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel) ei viibiks
supluskohas (välja arvatud selleks ettenähtud kohad), laste mängupaigas,
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toiduainetekaupluses, toitlustusasutuses ega loomade viibimist keelavalt tähistatud mis tahes
muus avalikus kohas;
10.6 koer pideva haukumise või ulgumisega või muul viisil müra tekitamisega ei häiriks
inimeste rahu;
10.7 koeral oleks kaelarihma külge Kehtestatud omaniku andmed või
identifitseerimismärgistusena tätoveering kõrvas;
10.8 koera vaktsineeritaks kolme kuu vanuselt marutaudi vastu ning korduvalt loomaarsti
määratud tähtajal;
10.9 haige või haiguskahtlane loom viidaks loomaarsti juurde uurimiseks, vajadusel raviks
või raviprofülaktikaks;
10.10 looma vedamisel ühissõidukis peetaks kinni vastavas sõidukis kehtivatest eeskirjadest,
kusjuures tuleb tagada inimeste ohutus (koerad peavad olema rihma otsas ja suukorviga,
kassid ja sülekoerad transportimiseks ette nähtud puuris, korvis või kastis);
10.11 looma tekitatud materiaalne kahju saaks kohe hüvitatud või endine olukord taastatud.

11. Omanikuta loomaks loetakse identifitseerimata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada.
Loomapidaja juurest lahti pääsenud loomaks loetakse loom, kes viibib omaniku või looma eest
vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat
territooriumi (hulkuvad loomad).
12. Vallavalitsus korraldab oma haldusterritooriumil hulkuvate loomade püüdmist, kui loomapidaja
ei täida «Loomatauditõrje seaduse» § 12 lõikest 3 tulenevat kohustust korraldada ise loomapidaja
juurest lahti pääsenud looma kinnipüüdmine. Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom
on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule. Hulkuva looma kohta teate
saamise korral tuleb see loom esimesel võimalusel kinni püüda. Looma püüdmisel ei tohi rikkuda
avalikku korda ega ohustada inimeste tervist.
13. Looma püüdmise ajal loomal ebaloomuliku käitumise või teiste loomataudile iseloomulike
tunnuste ilmnemise korral tuleb viivitamata rakendada «Loomatauditõrje seaduses» sätestatud ja
selle § 43 lõike 2 alusel kehtestatud tegutsemisjuhiseid loomataudi ennetamiseks ja tõrjeks.
14. Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb
loom kuni omanikule tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta
(edaspidi varjupaik).
15. Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, tuleb omaniku kindlakstegemist või uue omaniku
otsimist alustada looma varjupaika paigutamise hetkest. Omaniku kindlakstegemiseks või uue
omaniku leidmiseks korraldab vallavalitsus hulkuva looma kirjelduse avalikustamise veebilehel.
16. Omaniku kindlakstegemise korral korraldab vallavalitsus looma tagastamise omanikule. Kui
looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, võib varjupaik vallavalitsuse nõusolekul anda
looma uuele omanikule. Looma võib uuele omanikule üle anda pärast kahe nädala möödumist
lõikes 2 nimetatud looma kirjelduse avalikustamisest. Looma hoidmisega seotud kulud kannab
omanik või hooldaja.
17. Ajavahemik loomaomaniku kindlakstegemise algusest kuni looma hukkamiseni peab vastavalt
«Loomakaitseseaduse» § 5 lõikele 2 olema vähemalt kaks nädalat.
18. Kui ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida
ning looma ei ole võimalik eelmises punktis nimetatud tähtajast kauem varjupaigas pidada või kui
hukkamise näeb ette «Loomakaitseseadus», tuleb loom hukata.

19. Kontrolli alt väljunud ohtliku looma võib politseinik või vallavalitsuse poolt loomade
püüdmiseks määratud isik kohapeal hukata.
20. Looma hukkamiseks tuleb valida viis, mis põhjustaks loomale võimalikult vähem kannatusi.
21. Koera või kassi käest hammustada saanud isik peab sellest Tervisekaitsetalitusele teatama ja
pöörduma tervishoiuasutuse või perearsti poole.
III. VASTUTUS
22. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumine:
• 22.1 Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumisega seotud väärtegudele
kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku
(RT I 2002, 50, 313) sätteid;
• 22.2 Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest – karistatakse kuni 100
trahviühiku suuruse rahatrahviga;
• 22.3 Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, –
karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.;
• 22.4 Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumisega seotud väärtegude kohtuväline
menetleja on politseiprefektuur ja vallavalitsus.

