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Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse konalduse seaduse g 22 l6ike

1

punkti 362 , alusel.

$ 1. Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmflrk
(1) Kiiesolev eeskiri sdtestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise n6uded
haldusterrito oriumil.

6ru valla

(2) Eeskiri on kohustuslik tiiitmiseks kdigile juriidilistele ja fiiiisilistele isikutele (edaspidi

loomapidaja), kelle omandis vdi valduses on loom.
(3) Eeskirja tiiidetakse koosm6jus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse,
loomataudit6rje seaduse ja teiste loomapidamist reguleerivate 6igusaktidega.
$ 2. M6isted
Eeskirj as kasutataks e mdi steid allj iirgnevas trihendus

es

:

loom - omanikuta loom, kelle omanikku ei ole v6imalik tuvastada, v6i kes on

1) hulkuv
loomapidaja juurest

lahti

pddsenud

ning viibib loomapidaja juuresolekuta

viiljaspool

loomapidajale kuuluvat v6i tema kasutuses olevat territooriumi.
2) avalik koht - igasugune territoorium, rajatis, hoone vdi ruum,

mis on antud iildiseks
kasutamiseks v6i on rildkasutatav (tiinav, tee, park, haljasala, kalmistu, spordivdljak,
suplemiskoht v6i muu puhkeala, aga samuti hoov, hoone, rajatis, toitlustusettevdte, baar,
kauplus, vdimla, kiiimla, ettev6te, elamu, trepikoda, iihiss6iduk jms).
3) hiiirimine - inimeste igapiievaseid ktiitumisharjumusi takistav tegevus.
4) ohustamine - vara, inimeste elu v6i tervist ohtu asetav tegevus.
$ 3. Loomapidamise nduded

(1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas v6i tema valduses olevas ehitises v6i
territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks viilistatud looma omal tahtel vtilja
piiiisemine ja inimestele v6i teistele loomadele kallaletungimise vdimalus.
(2) Mitmekorterilises elamus tuleb liihtuda loomapidamisel lisaks kiiesolevale eeskirjale ka
korteriiihistu p6hikirjast, kodukorrast, iihise tegevuse lepingust ja teistest elamu rihist haldamist
kbsitlevatest dokumentidest.
(3) Korterelamu iildkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja
kohustatud jiirgima korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.
(a) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus mddrata looma heaolu eest vastutav
isik.
(5) Loomapidamisega ei tohi rikkuda avalikku korda.
(6) Looma poolt inimeste ja teiste loomade hiiirimine, ohustamine vdi neile kahju tekitamine on

keelatud.
(7) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul,

digusvastase tegevuse takistamiseks, viilja arvatud
hddakaitseseisundis vdi hbdaseisundis olles.

kui looma

juhul, kui looma

kasutatakse
kasutatakse

(8) Loomapidaja on kohustatud:

paigaldama territooriumi sissepiitisule ja k6igile
tdnavagalteega krilgnevatele piirdeaedadele koera olemasolustteatava hoiatussildi;
2) tagama ametiiilesannet tiiitvate isikute ohutu liikumise loomapidaja territooriumil;
3) tagama ametiiilesannet tiiitvatele isikutele vdimaluse kutsuda hoonest viilja loomapidaja.
(9) Loomaomanikul on soovitatav loom miirgistada tegevusluba omava veterinaararsti poolt
paigaldatava mikrokiibi ga.
(10) Loomapidaja peab tagarna looma vaktsineerimise loomataudi vastu ning jlirgima
loomataudist teatamise n6udeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada hiljemalt 3 kuu vanustel
loomadel ja hilisemad vaktsineerimised viimasest vaktsineerimisest 12 kuu moodumisel.
(11) Loomapidaja on kohustatud jiirgima sanitaar- ja hrigieenindudeid, sealhulgas koristama oma
looma viiljaheited.
(12) Looma on keelatud hiiljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jiitta, tekitada valu ja
viilditavaid fliiisilisi ja vaimseid kannatusi, pdhjustada looma hukkumise v6i panna toime muu

1) kiiitumiselt ohtliku koera pidamisel

looma suhtes lubamatu tegu.
(13) Loomapidaja peab loomateadmata pdhjusel sufina korral poorduma veterinaararsti poole
pdhjuse vrilj aselgitamiseks.
$ 4. Loomapidamise nduded avalikus kohas

(1) Looma jiitmine jiirelevalveta avalikku kohta on iildjuhul keelatud. Koera tohib jiitta avalikku
kohta mitte kauemaks kui pooleks tunniks suukorviga ja lahtipaasemist vdlistaval viisil, kui ei
ohustata koera telist, avalikku korda, inimesi ja loomi.
(2) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga vdi kandmisvahendis, tagades inimeste ja
loomade ohutuse. Loomapidaja peab tagarnajiirelevalve kriitumise poolest ohtliku koera iile, kes
peab avalikus kohas viibimisel kandma suukorvi.
(3) Loomapidaja on kohustatud jiilgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta. Looma
viiljaheited tuleb koheselt koristada.
(4) Loomapidajal on keelatud ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades.
(5) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.
$ 5. Hulkuvate loomade piiiidmine ja hukkamine
(1) Hulkuvate loomade ptitidmist korraldab 6ru Vallavalitsus.
(2) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole v6imalik kohe tagastada loomapidajale,
tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks
ettendhtud kohta (varju- v6i hoiupaika). Piiiitud loomi hoitakse varju- vdi hoiupaigas 14 piieva
arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varju- v6i hoiupaiga lntemeti kodulehekiiljel
ja 6ru valla kodulehekiiljel. Nimetatud aja jooksul v6ib loomapidaja looma tagasi n6uda, kui ta
tasub looma piiiidmis-, mdrgistamis-, registreerimis- ja iilalpidamiskulud. Pdrast eelnimetatud aja
moodumist antakse loom uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole vdimalik hulkuva looma
loomapidajat kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse liibi looma eutanaasia
loomakaitseseadusega sdtestatud korras.
(3) Ohtliku looma v6ib hukata enesekaitseks, kui looma riinnak ohustab inimese elu v6i tervist ja
rtinnakut ei ole vdimalik teisiti viiltida vdi t6rjuda.

ja kasside pidamise eeskirja rikkumine
(1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nduete rikkumise eest karistatakse kohaliku
$ 6. Koerte

omavalitsuse korralduse seaduse g 663 alusel $ 664 ldikes 2 nimetatud isikute poolt.
(2) Jiirelevalvet eeskirja triitmise iile teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma
pddevusele.

$ 7. Rakendussiitted

(1) Oru Vallavolikogu 7.veebruan 2003 a. miiiirus nr 8 "Koerte ja kasside pidamise eeskirja
|ehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.
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