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Audru Vallavalitsuse 30. detsember 2015 määruse nr 11 „Audru valla lemmikloomaregistri
põhimäärus“ muutmine
Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, avaliku teabe seaduse § 433 lõike
1 ja § 435 lõike 1 ning Audru Vallavolikogu 05. veebruari 2015 määruse nr 4 „Audru valla
koerte ja kasside pidamise eeskiri“ § 6 lõike 5 alusel.
§ 1. Määruse muutmine
Muuta Audru Vallavalitsuse 30. detsember 2015 määrust nr 11 „Audru valla
lemmikloomaregistri põhimäärus“ järgmiselt:
1) muuta § 6 lõikeid 1 – 4 ja sõnastada need järgmiselt:
„(1) Registrisse kantakse Audru valla haldusterritooriumil asuvate loomade ja nende omanike
või hooldajate (edaspidi koos omanik) andmed vastavalt Audru valla koerte ja kasside
pidamise eeskirjale ning käesolevale põhimäärusele, samuti muude lemmikloomade ja nende
omanike andmed omaniku soovil.
(2) Registrisse kantavad andmed looma kohta on:
1) registrikood – tarkvara poolt omistatav looma registrikande identifikaator;
2) kiibi number – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
3) kiibi puudumisel muu märgistusviis ja number;
4) liik;
5) nimi;
6) sünniaeg;
7) sugu;
8) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
9) looma staatus;
10) sigimisvõime;
11) viimase vaktsineerimise kuupäev;
12) järgmise vaktsineerimise aeg;
13) surma aeg;
14) surma põhjus.
(3) Registrisse kantavad veterinaararsti andmed on:
1) veterinaararsti nimi;
2) veterinaararsti organisatsiooniline kuuluvus.
(4) Registrisse kantavad loomaomaniku andmed on:
1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
2) nimi;
3) aadress;

4) telefoninumber;
5) e-posti aadress.“;
2) asendada § 2 lõike 2 punktis 4 sõnad „loomade seaduses“ sõnadega „loomatauditõrje
seaduses“;
3) asendada lisa käesoleva määruse lisaga.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmanda päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Suursild
vallavanem

Katri Pruul
vallasekretär

Ankeet lemmiklooma registreerimiseks lemmikloomaregistris (LLR)
Audru vald
Looma omaniku või hooldaja andmed
Isikukood:
Eesnimi:
Perenimi:
Telefon:
E-mail:
Aadress:
Lemmiklooma andmed
Liik:
Tõug:
Kiibi number:
Muu märgistusviis ja
number:
Looma nimi:
Sünniaeg:
Sugu:
Välimuse kirjeldus:
Märkused:
Sigimisvõime:
Looma staatus:

[

] Emane

[

] Isane

[
[

] Steriliseeritud
[ ] Kastreeritud
] Korras [ ] Kadunud [ ] Surnud

[ ] Varjupaigas

Marutaudivastane vaktsiin
Viimati vaktsineeritud:
Järgmine vaktsineerimine:
Looma surm
Surmaaeg:
Surma põhjus:
Veterinaar
Loomakliinik:
Veterinaar:
Allkirjastamine
Ankeedi täitja/muutja:
Allkiri:

Olen nõus, et minu looma kiibinumbri sisestamisel
avalikusse otsingusse, avaldatakse minu nimi ja
telefon. Looma andmeid saan kontrollida riigiportaalist
www.eesti.ee
Loomaomaniku allkiri:

SELETUSKIRI
Audru Vallavalitsuse määruse „Audru Vallavalitsuse 30. detsember 2015 määruse nr 11
„Audru valla lemmikloomaregistri põhimäärus“ muutmine” eelnõu juurde
Audru Vallavalitsuse 30. detsember 2015 määrusega nr 11 on kehtestatud Audru valla
lemmikloomaregistri põhimäärus, mida soovitakse käesoleva eelnõuga muuta.
Eelnõu eesmärgiks on viia vastavusse lemmikloomaregistrisse kantavate andmete koosseis
määruses loetletud andmetega ning korrigeerida sellele vastavalt ka määruse lisaks olevat
lemmikloomaregistri ankeeti.
Samuti korrigeeritakse määruse § 2 lõike 2 punktis 4 viidatud ekslikult sõnastatud seaduse
pealkirja.
Määruse jõustub üldises korras kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Seletuskirja koostas: Katri Pruul
vallasekretär
03.08.2016

