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§ 2.  Loom 
 
LISADA: 
Loomadel on iseeneslik väärtus, mis ei ole sõltuvuses sellest väärtusest, mis neil on             
inimese jaoks. 
 
SELETUS: Kehtiva õiguse järgi on looma defineeritud pigem kui omandit, kedagi, kelle pidamisel on                          
majanduslik eesmärk, sotsiaalne eesmärk vms ja ei ole kehtestatud, et loomal on väärtus ka ilma                             
selleta, mis eesmärgil teda peetakse. Loomal peaks meie hinnangul olema ka iseeneslik väärtus. 
 
2. Peatükk 
LOOMAPIDAMISNÕUDED  
 

§ 3.  Loomapidamine 
  (2) Loomapidaja peab loomale võimaldama vastavalt looma liigile ja eale: 

1) kohases koguses sööta ja joogivett; LISADA: 1) kohases koguses kvaliteetset sööta ja             
joogivett; 
  2) sobiva hoolduse; 

3) sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust;              
LISADA: 3) sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku            
liikumisvajadust, puhkamist, võimaldab stimuleerivaid tegevusi ja loomulikku käitumist. 
  4) muu looma terviseks ja heaoluks vajaliku. 

LISADA: 

5) vajaliku treeningu või koolituse, mis aitab loomal harjuda tema pidamiseks vajalike              
toimingute ja tegevustega. 
  

§ 3.  Loomapidamine 
LISADA: 
Loomapidaja on kohustatud piirama nakkushaiguste levikut. 
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§ 31.  Loomapidamisalased teadmised 
LISADA: 
Keelatud on anda looma isiku valdusesse, kelle puhul on kahtlus, et isik võib looma              
kohelda selleks mitte sobival viisil. 

§ 4.  Looma suhtes lubamatu tegu 

(1) Looma suhtes lubamatu tegu on looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid               
füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu looma sundimine talle üle jõu käivatele             
pingutustele, loomavõitluse korraldamine, looma hülgamine või abitusse seisundisse jätmine,         
loomale kannatusi põhjustav aretustegevus ja muu sarnaste tagajärgedega tegu, mis ei ole tingitud             
looma ravimisest, muust veterinaarsest menetlusest ega hädaolukorrast, välja arvatud käesoleva          
seaduse § 10 lõikes 1 nimetatud juhud ja käesoleva seaduse nõuetele vastavad loomkatsed. 

 

LISADA:  

Keelatud on elusloomade kasutamine tulistamise harjutamise või võistluste sihtmärgina;         
ogadega kannuste, suuliste, kaelarihma kasutamine; elus kala soolamine, rookimine ja          
puhastamine või elusa looma nülgimine ja kitkumine; loomale elusa linnu, imetaja või            
selgroogse looma söötmine v.a kui see on vajalik loodusesse tagasi laskmiseks või kui             
see muul põhjusel on vältimatult vajalik; kasutada elusloomi peibutisena; ebamõistliku          
jõu kasutamine looma sünnitustegevusel loote välja tõmbamiseks; looma transportimine         
viisil, et loom on mingit kehaosa pidi üles riputatud; looma saba, kõrvade või muude              
kehaosade lõikamine juhul kui see ei ole looma enda tervise huvides; loomi lüüa ja              
ajada vahenditega, mis võivad põhjustada valu või vigastusi; loomade treenimine viisil,           
mis võib põhjustada hirmu, vigastusi, mittevajalikku stressi ja kannatusi; astuda          
suguühendusse või läbi viia seksuaalseid toiminguid loomadega. 
 
Loomi ei tohi lüüa, pigistada, tirida, lükata ja kohelda muul moel, mis põhjustab loomale              
põhjendamatuid kannatusi. 
 
Looma on keelatud pidada kinniseotuna. Looma võib kinni siduda ja ketis hoida            
ajutiselt. Transpordipuuris või muus väikeses konteineris või ruumis tohib looma hoida           
ainult transportimiseks või veterinaarse ravi tõttu. Ajutiselt ketis või muul moel            
kinniseotud loomal peab olema tagatud piisavalt liikumisruumi, ligipääs puhkamiseks         
sobivale ruumile, ehitisele, kus tal on piisavalt varju ilmastikutingimuste eest.  
 

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille            
missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise            
ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise ja inimeste           
koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel. 



 
Loomi ei tohi pidada viisil, kus looma heaolu ei kontrollita vähemalt iga 24 tunni              
möödudes. 
 
Iga isik, kellel on alust uskuda, et looma väärkoheldakse või on jäetud tõsisesse             
hooletusse, peab esimesel võimalusel teavitama vastavaid ametkondi.  
 
LISADA § Paaritamine ja poegimine 
 

(1) Emasel loomal peab olema võimalus rahulikult poegida selleks sobivas kohas, mis            
on loomale tuttav või millega ta on saanud tutvuda varakult enne poegimist.            
Poegimiseks valmistuvale või imetavale emasele loomale peab olema tagatud rahulik          
keskkond. Poeginud loomal peab olema võimalus poegade juurest ilma takistuseta ära           
käia. 

(2) Aretuseks kasutatavat emast looma ei tohi liiga sageli paaritada. Paarituse           
sageduse määramisel tuleb tagada looma tervis ja heaolu, arvestades looma vanust,           
liiki, tõugu, tervislikku seisundit ja eelmise pesakonna seisukorda. Vajaduse korral tuleb           
konsulteerida paaritamiseks sobivaima aja määramiseks veterinaararstiga. 

(3) Aretustegevus ei tohi põhjustada valu, kannatusi, kahju või käitumuslikke häireid           
vanemal või järglastel. 

(4) Keelatud on ravimite või muude sarnaste ainete kasutamisega suurendada loomade           
paljunemisvõimet. 

 

LISADA § 5.   Loomade registreerimine 

(1) Lemmikloomale peab olema paigaldatud mikrokiip või olema muul viisil märgistatud           
ning olema registreeritud üleriigilises registris. Registreeritud peavad olema ka muud          
lemmikloomad ning koerad ja kassid, kellele tervislikul põhjusel ei ole võimalik           
paigaldada mikrokiipi. Põllumajandusloom peab olema märgistatud ja registreeritud        
põllumajandusloomade registris. 

 

SELETUS: Soovime, et loodaks üleriigiline lemmikloomade register. 

21. peatükk 
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LEMMIKLOOMADE KAITSE  
 

§ 52.  Lemmiklooma pidamise ruum või ehitis ning vahendid ja seadmed 
MUUTA: 
(4) Lemmiklooma pidamise ruumis või ehitises peab olema loomaliigile sobiv sisustus. Loom peab             
saama rahuldada liigiomaseid käitumisharjumusi, nagu kraapimine, kaevamine,       
närimine, peitumine, kümblemine, sukeldumine ja pesa ehitamine. 
 
 

5. peatükk 

LOOMA KAITSE TAPMISEL JA HUKKAMISEL  

§ 10.  Looma lubatud hukkamine 

  (1) Looma lubatud hukkamine on: 

  1) põllumajanduslooma tapmine või hukkamine; 

  2) ühepäevaste tibude ja haudejäätmetes embrüote hukkamine; 

  3) põllumajanduslooma hädatapmine; 

  4) abitusse seisukorda sattunud looma hukkamine; 

  5) looma tapmine religioossel eesmärgil; LISADA:  5) punkt loetelust eemaldada. 
  6) looma eutanaasia; 

  7) püütud kala tapmine; 

  8) uluki küttimine; 

  9) selgrootute, muttide ja näriliste hävitamine vara või tervise kaitseks; 

[RT I, 18.12.2012, 2 - jõust. 01.01.2013] 

10) loomatauditõrje seaduses ettenähtud loomade kontrolltapmine ja hukkamine loomataudi leviku           
tõkestamiseks; 

  11) looma hukkamine enesekaitseks; 

  12) katselooma hukkamine. 

[RT I, 18.12.2012, 2 - jõust. 01.01.2013] 
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https://www.riigiteataja.ee/akt/118122012002


 
 

7. peatükk 

LOOMADE VÕISTLUSED, AVALIK NÄITAMINE JA MÜÜK  
 
 

§ 33.  Tehingud loomadega 
LISADA: 
Looma müümisel või üleandmisel tuleb anda isikule vajalikku teavet sobivate          
loomapidamise tingimuste ja tervisliku seisundi kohta 
 
Isik, kes tegeleb lemmikloomade aretustegevusega, paljundamisega, tarnimise või        
müügiga majanduslikul eesmärgil, lemmikloomade majutusteenusega, loomade      
varjupaigaga pidamisega, võtavad loomi vastu nende hoidmise või toitlustamise         
eesmärgil, peab registreerima ennast füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühinguna         
äriregistris. 
 

§ 331.  Lemmikloomade pidamine kaupluses 
LISADA: 
Kaupluses, laadal, turul või mujal müüdavatele loomadele tuleb tagada sobiva          
mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust,          
puhkamist, võimaldab stimuleerivaid tegevusi ja loomulikku käitumist. 
 
 
 
 
 
Järelevalve, karistused 
 

10. peatükk 
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RIIKLIK JÄRELEVALVE  

 

§ 64.  Looma äravõtmine 
 
LISADA:  
Isikul, keda on karistatud loomakaitseseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide 
korduva või tõsise rikkumise eest, või kes ei ole võimeline loomi pidama või aretama 
muudel põhjustel, võib keelata kindlaks määratud või määramata perioodiks loomade          
pidamise, aretamise, kauplemise või professionaalse töötamise loomadega. 
 
Loomapidamise, aretamise, kauplemise ja loomadega töötamise keelamise maksimum        
aega pikendada 5-aastalt 10-aastale.  
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