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Jõgeva linnas koerte ja kasside pidamise 

e e s k i r i 

 

I   Üldsätted 

1. Käesolev koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte ja 
kasside pidamise nõuded Jõgeva linna haldusterritooriumil. 

2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle 
omandis või valduses (edaspidi omanik) on koer ja/või kass. Käesoleva eeskirja 
nõudeid tuleb täita ka kodustatud metslooma pidamisel.  

3. Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse “Loomakaitseseadusest”, “Loomatauditõrje 
seadusest”, “Veterinaarkorralduse seadusest” ja muudest loomapidamist regulee-
rivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast. 

 

II  Mõisted  

4. Omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga 
vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest. 

5. Omanikuta koer või kass – koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku 
ei ole võimalik tuvastada. 

6. Hulkuv koer või kass – omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu järelevalveta 
jäänud koer või kass.  

 

III  Koerte ja kasside pidamise kord  

7. Koera ja kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises 
või territooriumil. Territoorium (ala) peab olema piiratud selliselt, et on välistatud 
koera või kassi väljapääsemine sellest. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala 
peab vastama seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud ve-
terinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele. Koera pidamisel ketis ei ole ta-
rastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmine või inimestele või 
teistele loomadele kallaletungimise võimalus. 

8. Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses 
olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta. Omanik peab tagama ameti- 
või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse. 



 2 

9. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ja teiste isikute rahu.  

10. Jõgeva linnas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt registreeritud koeri ja 
kasse. Koerte ja kasside üle peab arvestust Jõgeva Linnavalitsusega vastava le-
pingu sõlminud juriidiline või füüsiline isik. Omanik on kohustatud koera või kassi 
registreerima hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast koera või kassi nelja-
kuuseks saamist. Hulkuva koera või kassi omandamisel või muudel juhtudel, kui 
omandatakse vanem koer või kass, tuleb koer või kass registreerida kümne töö-
päeva jooksul koera või kassi omandamisest. 

11. Koerte ja kasside omanikud on kohustatud tasuma Jõgeva Linnavalitsuse poolt 
kehtestatud korras koerte ja kasside registreerimistasu. 

12. Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu 
ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. 

13. Looma surma korral või looma müümisel (kinkimisel) väljapoole Jõgeva linna hal-
dusterritooriumit tuleb sellest teatada Jõgeva Linnavalitsusega vastava lepingu 
sõlminud isikule. Looma müümine ilma tervisekaitsekaardi või veterinaartunnistu-
seta on keelatud.  

 

IV  Koera või kassiga avalikus kohas viibimine 

14. Avalikes kohtades peab koeral olema kaelas registreerimisnumbriga varustatud 
kaelarihm. 

15. Omanik peab tagama järelevalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahti-
pääsemist. Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koera omanik tagama teiste 
inimeste ja loomade ohutuse.  

16. Omanik peab tagama järelevalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera 
üle, kusjuures sellisel koeral peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas. 
Ühistranspordis viibides peab koer olema rihma otsas ja suukorv peas.  

17. Omanik on kohustatud tagama oma koera või kassi reostuse kohese koristamise, 
kui see on reostanud üldkasutatavat ruumi, transpordivahendit, hoovi, tänavat, 
õppeplatsi, mängu- ja spordiväljakut või muud avalikku kohta.  

 

 V  Keelatud on: 

18. Võtta koeri ja kasse kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse, supluskohta (01. 
maist kuni 01. septembrini), turule, spordi- ja laste mänguväljakutele ning muu-
desse rahvarohketesse paikadesse; 

19. Lasta koertel ja kassidel reostada trepikodasid, hoove, tänavaid ja muid avalikke 
kohti. Kui koerad või kassid on reostanud avalikke kohti, on loomade omanikud 
kohustatud need korrastama ja reostuse likvideerima; 

20. Viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga.  
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VI  Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja vajadusel 
eutanaasia teostamine 

21. Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning eutanaasiat 
korraldab linnavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. 

22. Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas lin-
navalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud 
looma omanik. Loom tagastatakse omanikule, kui omanik pöördub 14 päeva 
jooksul alates looma kadumisest loomade püüdmisega tegeleva ettevõtte poole, 
kaasas looma tervisekaart, mis tõendab looma kuulumist temale (registreerimis-
kviitung) ning on nõus tasuma tema püüdmise ja ülalpidamise kulud.  

Numbriga varustatud loomad tagastatakse koheselt nende omanikele, kusjuures 
omanik tasub püüdmise kulu.  

 
 

VII  Lõppsätted  

23. Käesoleva eeskirja punkti 16 ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ning punkte 16 
ja 17 teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.  

24. Koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumide loe-
telu kinnitab linnavalitsus. 

25. Eeskirja täitmist kontrollivad, rikkumise kohta protokolli koostavad ning rikkumist 
arutavad ja karistust määravad Jõgeva Linnavalitsuse poolt volitatud isikud või 
teised väärteomenetluse seadustikus nimetatud isikud.  

 

VIII  Vastutus 

26. Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. 


