
 

 

 

KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI ORAVA VALLAS 

 

I ÜLDSÄTTED  

 

1. Käesolev «Koerte ja kasside pidamise eeskiri Orava vallas» sätestab koerte ja kasside 

pidamise korra Orava valla haldusterritooriumil (edaspidi eeskiri).  

 

2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile vallas elavatele, tegutsevatele ja viibivatele 

juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer ja/või kass.  

 

3. Eeskirja rakendatakse kõigi valla territooriumil viibivate kasside ja koerte kohta.  

 

4. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:  

 

avalik koht – ühissõiduk ning iga territoorium, ehitis või hoone, mis on või on antud 

üldiseks kasutamiseks;  

 

omanik – füüsiline või juriidiline isik/isikud, kellele koer või kass kuulub või kelle hoole 

all loom on;  

 

järelevalveta koer – koer, kelle kaelarihmal on omaniku andmed, kuid kelle omanik oma 

tegevusetuse või tegevusega rikub käesolevat eeskirja ja mille tagajärjel koer pääses 

hulkuma või ründas inimest või looma;  

 

hulkuv koer – koer, kelle omanikku on võimalik kindlaks teha, kuid kelle omanik on 

korduvalt rikkunud käesolevat eeskirja, mille tagajärjel koer hulgub pidevalt;  

 

omanikuta koer – koer, kellel puudub kaelarihm ja kelle omanikku ei ole võimalik 

kindlaks teha.  

 

5. Koerte ja kasside pidamisel peab omanik järgima loomakaitseseaduses, 

veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, põllumajandusministri 20. 

novembri 2000. a määrusega nr 67 kehtestatud «Marutaudi tõrje eeskirjas» ning muudes 

kehtivates õigusaktides ja käesolevas eeskirjas sätestatut.  

 

 

II KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE ÜLDNÕUDED  

 

1. Koeri ja kasse võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või 

territooriumil. Territoorium (ala) peab olema piiratud nii, et oleks välistatud koera või 

kassi oma tahtel välja pääsemine ning oleks välistatud kaaselanikele ning teistele 

loomadele kallaletungimise võimalus.  
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2. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel 

vastuvõetud õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.  

 

3. Koera omanik on kohustatud vajadusel tähistama tema omandis või valduses oleva 

territooriumi sildiga «KURI KOER» või muu sildiga, mis informeerib koera olemasolust. 

Koera omanik peab tagama operatiivtalituste ja postiljonide ohutu tööülesannete täitmise.  

 

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

 

5. Avalikus kohas viibides peab koera omanik kasutama koeral jalutusrihma vms ning 

vajadusel suukorvi.  

 

6. Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihmata vms ainult eriotstarbeliseks 

kasutamiseks vastavate õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks 

õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamukvartalist ja autoteest 

eemalasuval maa-alal, kui sellega ei ohustata kaaskodanikke ja teisi loomi.  

 

7. Koera ja kassi suhtes on lubamatu omaniku poolt vigastamine, hülgamine, abitusse 

seisundisse jätmine ja piinamine või teha tegusid, mis põhjustavad looma hukkumise.  

 

8. Koera või kassi omanik vastutab oma looma tekitatud varalise kahju või 

tervisekahjustuse eest, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest, v.a juhul, kui koera 

kasutatakse kuritegeliku tegevuse tõkestamiseks.  

 

9. Koerte ja kasside viibimine üldkasutatavates hoonetes on keelatud, välja arvatud 

pimeda juhtkoer või teenistuskoer.  

 

10. Koeri on keelatud ujutada suplemiseks kasutatavates kohtades.  

 

III OMANIKU KOHUSTUSED  

 

1. Omanik peab koera või kassi laskma vaktsineerida kolme kuni nelja kuu vanuselt ja 

edaspidi vaktsineerima veterinaararsti määratud tähtajal ning pädeva ametiisiku 

nõudmisel esitama koera või kassi vaktsineerimist tõendava dokumendi.  

 

2. Koera või kassi omanik on kohustatud looma haigestumise või teadmata põhjusel 

hukkumise korral pöörduma loomaarsti poole haigestumise või hukkumise põhjuste 

väljaselgitamiseks.  

 

3. Koera või kassi omanik on kohustatud teatama kohe loomaarstile ning seejärel täitma 

tema ettekirjutusi looma seisundi jälgimisel, kui: 

3.1. koer või kass on hammustanud inimest; 

3.2. koer või kass on hammustanud teist looma; 

3.3. metsloom on rünnanud omanikule kuuluvat looma.  
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4. Koera või kassi omanik peab jälgima, et tema loom ei reostaks avalikke kohti, ning 

peab oma looma tekitatud reostuse kohe likvideerima.  

 

5. Koera või kassi pidamine korterelamus ei või häirida teiste elanike rahu. Korterelamus 

võib koera või kassi pidada ühistrepikoja elanike enamuse (vähemalt 2/3) nõusolekul. 

 

 

IV JÄRELEVALVETA, HULKUVAD JA OMANIKUTA KOERAD  

 

1. Järelevalveta, hulkuva või omanikuta koera või kassi püüdmist ja/või hukkamist 

korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, lepingute alusel vastavaid 

teenuseid osutavate ettevõtete või ettevõtjatega.  

 

2. Järelevalveta või hulkuv koer püütakse võimalusel omaniku kulul kinni või 

informeeritakse omanikku, et ta võtaks oma koera kontrolli alla, ning väärteo 

toimepannud isikut karistatakse seadusandlusega ettenähtud korras.  

 

3. Omanikuta koerad kuuluvad kinnipüüdmisele ja hukkamisele, kui neile ei leita 

omanikku.  

 

4. Järelevalveta või omaniku kontrolli alt väljunud koera, kes on rünnanud inimest või 

marutaudi kahtlusega haiget koera või kassi võib hukata kohapeal.  

 

5. Järelevalveta, hulkuva või esialgu omanikuta koera hukkamine ei vabasta 

koeraomanikku käesoleva eeskirja rikkumise puhul väärteokaristusest.  

 

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

 

V VASTUTUS JA KONTROLL  

 

1. Käesoleva eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse § 66
3
 alusel, karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätete 

järgi. 

 

2. Eeskirja täitmist kontrollivad ja eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja 

on Orava Vallavalitsuse vallasekretär ja Põlva Politseiprefektuur.  

 

  

  

  

 

 

 

  


