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Koerte ja kasside pidamise eeskiri 
 

 I. Üldsätted 

 1. Käesolev eeskiri (edaspidi: eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Maardu 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. Koera ja/või kassi pidamisel tuleb lähtuda Loomakaitseseadusest, Veterinaarteenistuse 

seadusest, muudest riigi ja Maardu õigusaktidest ning käesolevast eeskirjast. 

4. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. 

6. Koer tuleb registreerida Maardu linna koerte registris, mille vastutav töötleja on Maardu 

Linnavalitsus ja volitatud töötlejad on Maardu linna territooriumil tegutsevad veterinaarteenust 

osutavad ettevõtjad. 

 II. Koerte ja kasside pidamise kord 

 7. Koera ja/või kassi on lubatud pidada elamus ja kinnisel territooriumil selle territooriumi 

omaniku loal, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei 

pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma 

ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus. 

8. Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke. Omanik 

kannab täielikku vastutust kõigi tagajärgede eest, välja arvatud juhud, kui koera kasutatakse 

kuritegeliku tegevuse takistamiseks. 

9. Ühiskorteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. 

10. Asutuses tohib looma pidada, kui see ei ole vastuolus asutuse töö sisekorra eeskirjaga ning 

on loodud loomale vastavad tingimused. Seejuures ei tohi loom ohustada seal viibivaid inimesi. 

11. Looma pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine ja abitusse seisundisse 

jätmine. 

12. Koera tohib viia avalikku kohta rihma, keti jms otsas ja vajadusel suukorviga, tagades 

kaaskodanike ja loomade ohutuse. Koeral peab olema registreerimistunnus. 

 

13. Koera on lubatud rihmata, ketita jms välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks 

vastavate riigi või Maardu õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks 

õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamu-kvartalist ja autoteest eemalasuval 

maa-alal, kui sellega ei ohustata kaaskodanikku ja teist looma. 

14. Koera omanik on kohustatud: 

14.1 laskma marutaudi vastu vaktsineerida 3 kuu vanuse koera, hilisemad vaktsineerimised 

tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal; 

14.2 paigaldama territooriumi sissepääsule hoiatuse kurja koera olemasolust ja kindlustama 

ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu. 

15. Koera ja/või kassi hukkumisel teadmata põhjusel tuleb omanikul pöörduda 

veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks. 

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



16.1 koheselt sellest teatama antiraabilisse kabinetti või veterinaarasutusse; 

16.2 vajadusel hoidma koera või kassi 10 päeva karantiinis (isoleeritud inimestest ja teistest 

loomadest), seejärel teatama tema tervislikust seisundist veterinaarasutusele. 

17. Koera ja/või kassi omanikul on keelatud: 

17.1 viia looma üldkasutatava asutuse ruumi (kauplus, lasteasutus, kool jms) või 

üldkasutatavale territooriumile (supelrand, spordi- ja lastemänguväljak jms) ilma ruumi või 

territooriumi valdaja loata, välja arvatud pimeda juhtkoer ja teenistuskoer teenistusülesannete 

täitmisel; 

17.2 ujutada koera või kassi supelrannas; 

17.3 lasta koeral või kassil reostada koridori, trepikoda, treppi, lifti, hoovi, tänavat ja muud 

avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatud kohti, on looma 

omanik kohustatud selle koheselt koristama. 

18. Järelevalveta koer või kass loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele linnavalitsuse 

poolt selleks määratud ettevõtja poolt. 

19. Püütud looma hoitakse neliteist päeva, mille kestel omanik võib oma looma tagasi saada, 

kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse 

loom uuele omanikule või hukatakse. 

 

20. Ohtliku koera, kes on väljunud omaniku kontrolli alt, võib politseiametnik või 

linnavalitsuse poolt koerte püüdmisega tegelemiseks määratud isik kohapeal hukata. 

  

III Koerte registreerimine 

 

 21. Omanik peab koera registreerima viie päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai 

kolmekuuseks. 

 

22. Soetatud täiskasvanud koer tuleb registreerida viie päeva jooksul arvates soetamise päevast. 

 

23. Koera registreerimisel esitab omanik koera vaktsineerimistõendi või laseb koera 

vaktsineerida kohapeal. 

 

24. Koera registreerimisel esitab koera omanik järgmised andmed: 

24.1 omaniku nimi, elukoht, telefoninumber; 

 

24.2 koera nimi, asukoht. 

 

25. Koera registreerimisel väljastatakse koera omanikule registreerimistunnistus. 

 

26. Koera registreerimise tunnusteks on: 

 

26.1 registreerimisnumber kaelarihmal või 

26.2 mikrokiip või 

26.3 tätoveering. 

 

27. Koera kadumisel peab omanik kahe päeva jooksul teatama sellest registripidajale või 

volitatud töötlejale. 

 

29. Koera surma korral peab omanik 10 päeva jooksul teatama sellest registripidajale või 

volitatud töötlejale koera registrist kustutamiseks. 

 

 


