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Seletuskiri Elva Vallavallavolikogu määruse eelnõu
„Elva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“ juurde

Vajadus koostada uus koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) tuleneb eelkõige asjaolust,
et ühtlustada Elva vallaks ühinenud omavalitsuste koerte ja kasside pidamise eeskirjad. Eeskirja
kehtestamise kohustus tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362.
Loomatauditõrjeseaduse § 11 lg 1 kohaselt korraldab kohalik omavalitsus koerte ja vajaduse korral
teiste lemmikloomade üle arvestuse pidamist. Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning
koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Elva valla haldusterritooriumil. Eeskiri on kohustuslik
täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koera, kassi või teisi lemmikloomi.
Eelnõu eesmärk on ajakohastada kehtivaid eeskirju ja viia need vastavusse kehtiva õigusega.
Vallas peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Muude
lemmikloomade märgistamine mikrokiibiga on soovituslik. Eeskirja kohaselt on ainsaks
identifitseerimise tunnuseks veterinaararsti poolt paigaldatav mikrokiip, mille paigaldamise
protseduur on loomale kiire ja valutu. Kiibi numbrit kontrollitakse spetsiaalsete kiibilugejatega, mida
kasutavad loomaarstid ja koerte varjupaiga töötajad, samuti vallavalitsuse ametnik korraldamaks
eeskirja punktide täitmise järelevalvet. Vastavalt Euroopa Liidu otsusele 2003/803/EC peab koer olema
identifitseeritav elektroonse identifikaatoriga (mikrokiip). Valla haldusterritooriumi peetav koer ja kass
tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 3 kuu jooksul koera ja kassi sündimise päevast või 1 kuu jooksul
koera või kassi omandamise või valdusse saamise päevast, juhul kui ta ei ole märgistatud mikrokiibiga.
Eeskirja kohaselt peetakse Elva vallas koerte, kasside ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle
arvestust pidamist lemmikloomaregistris www.llr.ee ning selleks asutatakse vallas vastav andmekogu.
Enne eeskirja kehtima hakkamist vallas peetud koerad ja kassid tuleb registreerida
lemmikloomaregistris hiljemalt 3 kuu jooksul arvates eeskirja kehtima hakkamisest. Kui koer või kass
on registreeritud mõnes teises registris peab omanik oma looma registreerima valla
lemmikloomaregistris hiljemalt 3 kuu jooksul eeskirja kehtima hakkamisest. Valla territooriumil
peetavad kassid ja koerad tuleb märgistada mikrokiibiga hiljemalt 1.07.2020. Looma saab registreerida
tasuta kohaliku omavalitsuse poolt kasutatavas lemmikloomaregistris www.llr.ee , lisaks saab antud
toimingut teostada ka www.eesti.ee keskkonnas ID-kaartiga sisse logides. Vajadusel saab ka andmete
muutmiseks (nt loomaomaniku vahetamiseks) pöörduda enda omavalitsuse või mõne registrit kasutava
veterinaari või varjupaiga poole - nemad saavad andmeid muuta. Mõningaid andmeid saavad ka
loomaomanikud ise muuta (kontakttelefon, e-post, looma asukoha aadress).
Määruse vastuvõtmisega kaotavad kehtivuse Elva Linnavolikogu 29.10.2012 määrus nr 30 „Koerte,
kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri“, Puhja Vallavolikogu 30.06.2010 määrus nr 11
„Koerte ja kasside pidamise eeskiri“, Rõngu Vallavolikogu 29.05.2003 määrus nr 11 „Rõngu valla
koerte ja kasside pidamise eeskiri“, Rannu Vallavolikogu 17.12.2013 määrus nr 4 „Koerte ja kasside
pidamise eeskiri“ ja Konguta Vallavolikogu 18.06.2013 määrus nr 44 „Koerte ja kasside pidamise
eeskiri“.

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu liikmete häälteenamus ehk otsuse poolt on rohkem kui
vastu.
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