KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE KOHTA NARVA LINNAS
EESKIRI
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi – Eeskiri) sätestab koerte ja kasside
pidamise nõudeid Narva linna haldusterritooriumil.
1.2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele (edaspidi
– Omanik), kelle omandis või valduses on koer ja/või kass.
1.3. Omanik käesoleva Eeskirja tähenduses, on kohustatud järgima loomakaitseseaduses (RT I 2001, 3, 4; 61, 375; 63, 387), loomastiku kaitse ja kasutamise seaduses
(RT I 1998, 107, 1763), loomatauditõrje seaduses, veterinaarkorralduse seaduses
(RT I 1999, 58, 608; 2002, 13, 79; 18, 97; 61, 375; 63, 387) ja muudes õigusaktides ning
käesolevas Eeskirjas sätestatut.
1.4. Omanik peab vastavalt koera või looma tõugule ja eale tagama piisavas koguses
sööta ja joogivett, sobivat hooldust, mikrokliimat ning ruumi või ehitist, mis rahuldab
looma iseloomulikku liikumisvajadust ning muud koera või kassi terviseks ja heaoluks
vajalikku.
1.5. Koera või kassi pidamisel on keelatud kasutada vahendeid või seadmeid, mis
võivad vigastada looma. Koerte ja kasside suhtes on lubamatu tegu nende hukkumist,
vigastumist või füüsilisi ja/või vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu sundimine üle jõu
käivatele pingutustele, koertevõitluse korraldamine, koera või kassi hülgamine või
abitusse seisundisse jätmine jms.
1.6. Koerte ja kasside registreerimine ja registri pidamine toimub Lemmikloomaregistri
põhimääruses sätestatud korras.
2. KASUTATUD MÕISTETE TÕLGENDUS
Eeskirjas on mõisteid kasutatud nende harilikus tähenduses alljärgnevalt:
2.1. Omanik on koera või kassi omanik või isik, kes on asunud looma tegelikult pidama
(toidab, ravitseb, annab ulualust jne).
2.2. Hulkuv koer või kass on järelevalveta jäetud loom.
3. ÜLDISED NÕUDED KOERTE JA KASSIDE PIDAMISELE
3.1. Üldiste nõuete eesmärk on sätestada koerte ja kasside pidamise viisid, millede
järgimisel loom ei tekitaks keskkonnale (sh inimestele) kahju ning keskkond ei muutuks
omakorda loomale ohtlikuks.
3.2. Koera ja/või kassi on lubatud pidada Omanikule kuuluvas või tema valduses olevas
eluruumis, ehitises, muus hoones, elamu teenindusmaaks oleval või ka muul tarastatud
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maa-alal, kusjuures peab maa-ala olema piiratud nii, et loom ei pääseks sealt omal tahtel
välja. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma
ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallaletungimise võimalus. Koera ja/või kassi
pidamiseks mõeldud ala peab vastama seaduses või selle alusel vastu võetud
õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.
3.3. Vajadusel on Omanik kohustatud tähistama sissepääsu tema omandis või valduses
olevale territooriumile sildiga «Kuri koer» või muu sildiga tähistamaks koera olemasolu.
Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.
3.4. Koerte arvestuse pidamist tagab Narva linnas Linnavalitsus Lemmikloomaregistris.
Lemmikloomaregistri asutab ja põhimääruse kinnitab Linnavalitsus. Koerte
registreerimine Lemmikloomaregistris on kohustuslik. Kasside registreerimine on
vabatahtlik.
3.5. Ühiselamutes ja kommunaalkorterielamutes on koera või kassi pidamine lubatud
ainult vastava trepikoja või kommunaalkorterielamu korterivaldajate ja omanike kirjalikul
nõusolekul.
3.6. Omanik peab tagama oma naabritele, et tema koer või kass ei häiri ega ohusta
neid.
3.7. Omanik kannab täielikku vastutust koera või kassi poolt tekitatud kahju eest.
3.8. Omanik on kohustatud laskma vaktsineerida koera või kassi marutaudi vastu.
3.9. Inimest või teist kodulooma hammustanud koer tuleb eraldada kõigist inimestest ja
teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.
4. ERINÕUDED KOERAOMANIKULE
4.1. Kodustatud koera omanik peab oma koera varustama kaelarihmaga, mille külge on
kinnitatud lipik omaniku nime ja telefoninumbri või aadressiga.
4.2. Koera tohib viia avalikku kohta rihma, keti jms otsas, mille pikkus peab olema
vähemalt 1,5 m, vajadusel suukorviga, ning üksnes täiskasvanud perekonnaliikmete
poolt, v.a pimedate juhtkoerad ja ametis olevad teenistuskoerad, tagades kaaskodanike
ja teiste loomade ohutust. Alaealised perekonnaliikmed võivad koera viia avalikku kohta
juhul, kui see ei ohusta kaaskodanike, arvestades koera tõugu ja suurust.
4.3. Koera on lubatud rihmast või ketist vabaks lasta ainult Narva Linna haldusaktidega
sätestatud kohtades.
4.4. Koeraomanik peab hoidma koera vähemalt 1 m kaugusel avalikest (kõnni) teedest.
5. OMANIKU KOHUSTUSED
Omanik on kohustatud:
5.1. jälgima, et koera või kassi pidamine (haukumine, ulgumine, näugumine jms) ei
häiriks avalikku korda ega kaaskodanike rahu;
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5.2. koristama kohe koera või kassi poolt reostatud trepikoja, tänava, pargi, haljasala või
muu avaliku koha pinna;
5.3. vaktsineerima oma koera või kassi marutaudi vastu neljandaks elukuuks ning
edaspidi tagama korduvvaktsineerimisi kord aastas;
5.4. registreerima oma koera kümne päeva jooksul pärast vaktsineerimisealiseks
saamist või täiskasvanud koera soetamist;
5.5. teatama kümne päeva jooksul Lemmikloomaregistri pidajale koera surmast,
kaotsiminekust või võõrandamisest;
5.6. tasuma registreerimiskulud;
5.7. isoleerima viivitamatult inimesi või teisi loomi hammustanud koera või kassi ning
kohale kutsuma loomaarsti ja kindlaks tegema agressiivsuse põhjuse;
5.8. teatama koheselt loomaarstile metslooma rünnakust tema koerale või kassile;
5.9. teatama loomaarstile koheselt oma koera või kassi haigestumisest või äkksurmast;
5.10. hüvitama kõik oma koera püüdmise, transportimise ja koerte varjupaigas
pidamisega ning veterinaarse ülevaatusega seotud kulud.
6. OMANIKUL ON KEELATUD
6.1. viia koera või kassi üldkasutatava asutuse ruumi (kauplus, lasteraviasutus jms),
üldkasutatavale maa-alale (supelrand, spordiplats, laste mänguväljak jms) või kalmistule,
kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumile ja ruumi, turule ning avalikele
kultuuriüritustele ilma vastava ruumi või maa-ala valdaja loata, v.a pimeda juhtkoer ja
ametis olev teenistuskoer;
6.2. koera või kassi ujutamine purskkaevus;
6.3. viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga.
7. JÄRELEVALVE KOERTE JA KASSIDE ÜLE
7.1. Järelevalveta koer või kass, loetakse hulkuvaks, ning teda tuleb kinni püüda või
äärmisel juhul hukata.
7.2. Hulkuva koera või kassi hukkamine ei vabasta Omanikku vastutusest.
7.3. Hulkuvate koerte või kasside kinnipüüdmist, erivajadusel pidamist ja hukkamist,
korraldab Narva Linnavalitsus, vastavalt käesolevale Eeskirjale ja loomakaitseseadusele.
7.4. Kui hulkuva koera või kassi omanikku ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle
uut omanikku, tuleb loom hukata. Omaniku kindlakstegemise alguse ja hukkamise
korraldamise vahel peab olema vähemalt kaks nädalat aega, mille jooksul tuleb tagada
koera või kassi nõuetekohane pidamine ja vajadusel ravi.
7.5. Kinnipüütud koera või kassi tagasi saamiseks tasub Omanik püüdmis- ja
hoidmiskulud.
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7.6. Koera, kes on pääsenud Omaniku kontrolli alt ning sellest tingitud oht ähvardab
inimeste elu ja tervist, ning ainult juhul kui seda ohtu pole võimalik vältida kohapeal, võib
hukata politseiametnik või Narva Linnavalitsuse poolt määratud isik.
8. OMANIKU VASTUTUS
8.1. Eeskirja rikkumisel kannab rikkuja vastutust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele
õigusaktidele.
8.2. Eeskirja
rikkumise korral kohaldatakse
karistusseadustiku
üldosa
ja
väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväliseks menetlejaks on Narva
Linnavalitsus ja Politseiprefektuur.
9. RAKENDUSSÄTTED
9.1. Eeskirja punktid 5.4., 5.5. ja 5.6. rakenduvad pärast Narva Lemmikloomaregistri
asutamist.
Looma pidamise tasud Narva Lemmikloomaregistris kinnitab Narva Linnavalitsus.

_____________

