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KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI VILJANDI LINNAS 
 

 

I ÜLDSÄTTED  

 

1.1 Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Viljandi linna haldusterritooriumil. 

1.2 Koera või kassi omanik peab järgima loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, muudes 

õigusaktides ja käesolevas eeskirjas sätestatut. 

1.3 Koerte registrit peetakse registri põhimääruses kinnitatud korras. 

 

 

II MÕISTED 

 

2.1 Käesolevas eeskirjas on: 

2.1.1 avalik koht – iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks 

või mis tegelikult on üldkasutatav, samuti ühissõiduk; 

2.1.2 omanik – loomapidaja, kellele koer või kass kuulub või isik (isikud), kelle hoole all 

loom on. 

 

 

III KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE KORD 

 

3.1 Koeri ja kasse on lubatud pidada hoones ja kinnisel territooriumil, kusjuures territoorium peab 

olema piiratud nii, et koer sealt omal tahtel välja ei pääseks ja oleks välistatud kaaselanikele ning 

teistele loomadele kallaletungimise võimalus. 

3.2 Koera ja kassi suhtes on lubamatu tema vigastamine, omaniku poolt hülgamine, abitusse 

seisundisse jätmine, piinamine jms. 

3.3 Avalikus kohas viibides peab omanik kasutama koeral jalutusrihma ja vajadusel suukorvi. 

3.4 Omanik peab tagama, et tema koer või kass ei häiriks ega ohustaks inimesi ja loomi. 

3.5 Koerad peavad kandma registreerimistunnust, milleks on kas registreerimisnumber 

kaelarihmal või mikrokiip või tätoveering. 

 

 

IV OMANIK ON KOHUSTATUD: 

 

4.1 koristama koheselt koera või kassi poolt reostatud trepikoja, tänava, pargi, haljasala või muu 

avaliku koha; 

4.2 paigaldama kurja koera olemasolust informeerimiseks territooriumi sissepääsudele hoiatava 

märgistuse; 

4.3 laskma vaktsineerida oma koera või kassi marutaudi vastu neljandaks elukuuks ja 

korduvvaktsineerida kord aastas; 

4.4 registreerima oma koera 10 päeva jooksul peale vaktsineerimisealiseks saamist või uue 

täiskasvanud koera kojutoomist, samuti teatama registripidajale oma koera surmast, 

kaotsiminekust või võõrandamisest; 

4.5 esitama koera registreerimiseks vaktsineerimistõendi; 

4.6 kandma registreerimis- ja vaktsineerimiskulud; 

4.7 teatama koheselt: 



4.7.1 Viljandimaa Tervisekaitsetalitusse juhtumist, kui koer või kass on hammustanud 

inimest; 

4.7.2 Viljandimaa Veterinaarkeskusesse, kui koer või kass on hammustanud inimest või 

teist looma, samuti metslooma rünnakust talle kuuluvale koerale või kassile; 

4.7.3 veterinaararstile koera või kassi haigestumisest või äkksurmast; 

4.8 hüvitama kannatanule koera või kassi ründest tekitatud materiaalse ja moraalse kahju; 

4.9 pidama kinni koera või kassi vedamisel ühissõidukis vastavas sõidukis kehtivast eeskirjast; 

4.10 laskma koera tühermaale või koerte õppeplatsile omapead jooksma ainult enda juuresolekul 

kui läheduses pole teisi inimesi. Kutsuma inimeste lähenemisel koera enda juurde ja panema rihma 

otsa. 

 

 

V OMANIKUL ON KEELATUD KOOS KOERA VÕI KASSIGA  
(välja arvatud pimeda juhtkoer ja ülesannet täitev teenistuskoer): 

 

5.1 viibida mistahes avalikus kohas, kus loomade viibimist on keelavalt tähistatud; 

5.2 viibida supelrannas, lasteasutuste ja koolide territooriumitel ning avalikel üritustel; 

5.3 kasutada inimeste suplemiskohti. 

 

 

VI KOERTE JA KASSIDE JÄRELEVALVE 

 

6.1 Kõik järelevalveta koerad ja kassid loetakse hulkuvateks ja kuuluvad kehtestatud korras 

püüdmisele. 

6.2 Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine toimub linnavalitsuse poolt määratud isiku (isikute) 

poolt. 

6.3 Kinnipüütud koeri ja kasse hoitakse 14 ööpäeva. Sama tähtaja jooksul võetakse vastu 

sooviavaldusi hoiul olevate koerte ja kasside omandamiseks. Peale hoiutähtaja möödumist, kui 

omanik ei ole koerale või kassile järele tulnud ning ei ole leitud ka uut omanikku, siis loom 

hukatakse. Kinnipüütud koera või kassi kättesaamiseks tasub omanik püüdmise ja hoidmise kulud. 

6.4 Hukkamiseks tuleb valida viis, mis valmistaks loomale võimalikult vähem kannatusi. 

 

 

VII VASTUTUS 

 

7.1 Käesoleva eeskirja rikkumisel kohaldatakse vastutust Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse § 66
3 

 alusel ning Väärteomenetluse seadustikus sätestatud korras. 


