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KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI  

 

I ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Pajusi valla 
haldusterritooriumil. 

1.2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, 
kelle omandis või valduses on koer ja/või kass. 

1.3. Koera ja/või kassi pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest (RT I 2001, 
3, 4; 93, 566; 2002, 61, 375; 63, 387) ning teistest Eesti Vabariigi  
õigusaktidest. 

 

II KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE KORD 

2.1. Koera ja/või kassi on lubatud pidada elamus, kinnisel, piiratud või tähistatud 
territooriumil või ketis nii, et oleks välditud nende lahtipääsemine ja inimestele 
ja teistele loomadele kallaletungimise võimalus. 

2.2. Asutuses ja ettevõttes tohib looma pidada, kui looma pidamiseks on loodud 
vastavad tingimused. 

2.3. Korterelamutes on koerte või kasside pidamine lubatud ainult trepikotta 
kuuluvate korterivaldajate (omanike) kirjalikul nõusolekul. 

2.4. Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks inimesi ja teisi 
loomi. Omanik kannab täielikku vastutust kõigi tagajärgede eest, välja arvatud 
juhul, kui koera kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks. 

2.5. Koera võib viia avalikku kohta rihma või keti otsas ja suukorviga. 

2.6. Koera omanik on kohustatud: 

2.6.1. laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse koera, 
edaspidised vaktsineerimised tegema veterinaararsti määratud tähtajal; 

2.6.2. paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatuse kurja koera olemasolust ja 
kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu; 

2.6.3. varustama koera kaelarihmaga, millel on omaniku nimi ja aadress. 

2.7. Inimest või looma hammustanud koera või kassi omanik on kohustatud: 

2.7.1. kohe sellest teatama perearstile ja veterinaararstile; 

2.7.2. vajadusel hoidma koera või kassi kümme päeva karantiinis (isoleeritult 
inimestest ja teistest loomadest), seejärel teatama tervislikust seisundist 
veterinaararstile. 

 



2.8. Koera ja/või kassi omanikul on keelatud: 

2.8.1. viia looma üldkasutatava asutuse ruumi (kauplus, lasteasutus, kool jms) või 
üldkasutatavale territooriumile (supelrand, spordi- ja laste mänguväljak jms) 
ilma ruumi või territooriumi valdaja loata, välja arvatud pimeda juhtkoer ja 
teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel; 

2.8.2. ujutada koera või kassi supelrannas; 

2.8.3. lasta koeral või kassil reostada koridori, treppi, hoovi, tänavat ja muud 
avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui koer või kass on reostanud 
eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud selle koha koristama; 

2.8.4.  looma vigastamine, piinamine või abitusse seisundisse jätmine. 

2.9. Tiheasustusalal on koeraomanik kohustatud pidama oma koeri selliselt, et 
koerte haukumisega ei rikutaks kaasinimeste öörahu. 

2.10.  Kõik järelvalveta koerad ja kassid, kelle pidamisel rikutakse käesolevat 
eeskirja, loetakse hulkuvateks ning kuuluvad püüdmisele ja hävitamisele 
vastavate asutuste kaudu. 

 

III  VASTUTUS 

3.1. Koerte ja kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest karistatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 
51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 
58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407) paragrahvi 663 järgi.  

3.2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 663  sätestatud 
väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse 
seadustiku sätteid.  

3.3. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 663  sätestatud 
väärtegude kohtuväline menetleja on: 

3.3.1. Pajusi Vallavalitsus; 

3.3.2. Politseiprefektuur. 
 


