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KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI VIRU-NIGULA VALLAS
1. Üldsätted
1.1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõude Viru-Nigula valla haldusterritooriumil.
1.2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi omanik) on koer ja/või kass.
1.3. Koera ja/või kassi pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, teistes loomapidamist
reguleerivates õigusaktides ning käesolevas eeskirjas sätestatust.
2. Koera või kassi pidamine
2.1. Koera ja/või kassi on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil. Ala peab olema piiratud selliselt, et on
välistatud looma väljapääsemine. Koerapidamiseks mõeldud ruum(id) või territoorium peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele.
2.2. Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga «Kuri koer» või muu sildiga
tähistamaks koera olemasolu. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate inimeste ohutuse.
2.3. Koerte üle arvestuse tagab Viru-Nigula Vallavalitsus. Omanik on kohustatud koera registreerima hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast koera
neljakuuseks saamist. Hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel kui omandatakse vanem koer, tuleb koer registreerida kümne tööpäeva jooksul
koera omandamisest.
2.4. Koera registreerimisel esitab koera omanik järgmised andmed:
2.4.1. omaniku nimi, elukoht ja telefoninumber;
2.4.2. koera nimi ja asukoht;
2.4.3. koera vaktsineerimist tõendav dokument.
2.5. Koera registreerimisel väljastatakse koera omanikule registreerimisnumber ja registreerimistunnistus.
2.6. Koera kadumisel või koera surma korral peab omanik sellest teatama kahe nädala jooksul vallavalitsuse kantseleisse looma registrist
kustutamiseks.
2.7. Kasside registreerimine on vabatahtlik.
3. Koera või kassi omaniku kohustused
3.1. Koera või kassi omanik on kohustatud:
3.1.1. jälgima, et koera või kassi pidamine (haukumine, ulgumine, näugumine jms) ei häiriks avalikku elu ja teiste inimeste rahu;
3.1.2. koristama koera või kassi reostatud trepikoja, tänava, pargi, haljasala või muu avaliku koha;
3.1.3. vaktsineerima oma koera või kassi marutaudi vastu neljandaks elukuuks ja tagama korduvvaktsineerimise kord aastas;
3.1.4. viivitamatult isoleerima inimesi või teisi loomi hammustanud koera või kassi ning kindlaks tegema koera või kassi agressiivsuse põhjuse ja kutsuma
kohale veterinaararsti;
3.1.5. teatama kohe veterinaararstile metslooma rünnakust tema koerale või kassile;
3.1.6. teatama veterinaararstile koera või kassi haigestumisest või äkksurmast;
3.1.7. tagama avalikus kohas pideva järelevalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle, kusjuures avalikus kohas viibimisel peab koeral
olema suukorv peas;
3.1.8. viibima avalikus kohas vaid rihma, keti vms otsas oleva koeraga, kusjuures keti, rihma vms olemasolu peab tagama teiste isikute ja loomade
ohutuse ja heaolu.
3.2. Keelatud on:
3.2.1. koera või kassi ujutamine avaliku supelranna ujumistsoonis;
3.2.2. viibida avalikus kohas, kus loomadega viibimine on keelavalt tähistatud, samuti kaubandus- toitlustusettevõtte territooriumil, spordi- või
mänguväljakul, haridusasutuse territooriumil või avalikel kultuuriüritustel, v.a selleks ettenähtud kohad ja üritused.
3.2.3. Viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga.
4. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine
4.1. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, ostes
teenust vastavatelt ettevõtetelt või asutustelt.
4.2. Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega
seotud kulud loomaomanik.
5. Vastutus
5.1. Käesoleva eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga, sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või
inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.
5.2. Käesoleva eeskirja rikkumise korral kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväliseks
menetlejaks on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

