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•••  tartU koDUta looMaDE VarJUPaik asub aadressil 
roosi 91k. Varjupaiga telefonil 5333 9272 saab teatada 
hulkuvatest või vigastatud lemmikloomadest, samuti linna 
avalikus ruumis leitud surnud lemmikloomadest. 

Täpsem info loomade varjupaiga kohta 
www.loomadevarjupaik.eu.

•••  sUrnUD lEMMiklooMa võib matta enda 
krundile või omaniku nõusolekul ka teisele isikule 
kuuluvale kinnistule. Korjust varjupaika ära andes tuleb 
omanikul tasuda kremeerimise eest. lemmikloomade 
tuhastamise teenuse kohta saab teavet veebilehelt www.
lemmikloomadekrematoorium.ee. 

•••  Metsloomade ja -lindudega seotud hädajuhtumitest 
saab teada anda päästeameti hädaabinumbril 112. 

TASUB TEADA
lemmikloomapidajal on kohustus oma lemmiku 
väljaheited ära koristada. Selle kohustuse eirajale 
on ette nähtud kuni 383,50 euro suurune rahatrahv. 
Koerte väljaheidete kastid koos kilekottidega on 
paigaldatud 27 kohta üle linna. 

EMaJÕE Tn 15H (Marja tn pikendusel)
JaaMa Tn 120 (Kivilinna poe vastas üle Jaama tn) 
KalDa TEE 26 KrunDil (Anne jalakäijate kiire ääres)
aruKÜla TEE 42 EES (Kvissentalis)
MÕiSaVaHE 27a (Kalda tee 38 taga)
MÕiSaVaHE 53 (Kalda tee – Mõisavahe ristmikul)
narVa MnT 2B (Ülejõe pargis Mäe tn pikendusel)
narVa MnT T 175 (Narva–Vahi ristmikul)
nÕlVaKu 19 (jalakäijate kiire kõrval)
piKK 86a (Pikk 86 taga)
puiESTEE 73B parGiS (endise ohvitseride maja taga)
ranna TEE T1 (Liiva tn ristmikul)
riia 6 (Lillemäel)
riia 167a (Sanatooriumi pargis Riia 175 sissesõidul) 
ropKa parGiS 
SiDE 1T (Kesk tn ristmikul)
SÕpruSE pST 12a (Sõpruse pst 8 taga)
SÕpruSE Silla all (koerteväljakul)
Taara pST T1 (Taara pst 2 ees)
TaMME pST T9 (Väike kaare ristmikul)
TooMEMÄEl (Baeri tänaval, tenniseväljakute all)
TÄHTVErE parGiS
VaKSali parGiS
VanEMuiSE parGiS 
VariKu (Voolu–Variku ristmikul)
VEEriKu parGiS
WiiralTi 2 (Kitse–Wiiralti ristmikul)

EEDEni KauBanDuSKESKuSE TaGa on KoErTE 
SupluS- Ja JooKSuala.

VälJaanDJa: 
Tartu linnavalitsuse avalike suhete 
osakonna teabeteenistus
Trükitud juunis 2015

www.tartu.ee/lemmikloomad

Vaata lisainFot lemmikloomade 
pidamise ja registreerimise kohta Tartu linna 
kodulehelt aadressil www.tartu.ee/lemmikloomad.

KoErTE KiiBiSTaMinE on KoHuSTuSliK
alaTES 1. JuuliST 2015



•••  Eesti Väikeloomaarstide Seltsi 
lemmikloomaregister on üle-eestiline 
lemmikloomade identifitseerimise andmebaas, mis 
on liitunud ka Europetnetiga ning see võimaldab 
Euroopas kadunud looma omanikku leida.

•••  Vanas Tartu linna lemmikloomaregistris 
registreeritud koerad kantakse alates 
1. juulist 2015 kahe kuu jooksul üle Eesti 
Väikeloomaarstide Seltsi lemmikloomaregistrisse. 
Kõik kiibistatud koerte omanikud saavad aadressil 
lemmikloomaregister.ee kontrollida, kas nende 
lemmik on õiges registris. Kui ei ole, siis tuleb neil 
minna mõnda loomakliinikusse, kus nende koer 
õigesse registrisse kantakse.

EEsti Maaülikooli VäikElooMakliinik
Kreutzwaldi 62, tel 731 3224; 503 3878
www.loomakliinik.emu.ee

JannE orro looMakliinik
Pikk 64, tel 740 0941
www.orrokliinik.ee

looMakliinik FarMax
Jaama 56, tel 744 1322; 505 3111
www.farmax.ee

looMakliinik Fik
Mõisavahe 21, tel 733 3234, 552 1741
www.fik.ee

looMakliinik PäikE
Kastani 90, tel 5807 0076
www.loomakliinikpaike.webs.com

looMakliinik FEliVEt
Kastani 42, tel 5562 9545
www.felivet.ee 

r-kliinik
Nooruse 14, tel 738 1219 

looMakliinik aniMal
Riia 50, tel 740 7032

•••  Koera registrisse kandmine maksab 11,50 
eurot, millele lisandub vastavalt loomakliiniku 
hinnakirjale visiiditasu ja mikrokiibi hind. Kogu 
protseduuri hind jääb olenevalt kliinikust vahemikku 
30–40 eurot. Kui koeral juba on kiip, aga ta ei ole 
lemmikloomaregistrisse kantud, tuleb enamike 
loomaarstide juures tasuda 11,50 eurot registrisse 
kandmise eest.

Loomatauditõrje seaduse kohaselt toimub looma 
märgistamine (kiibistamine) loomaomaniku kulul.

•••  Täpsemat infot koerte kiibistamise ja 
registreerimise kohta saab loomakliinikutest.

Kasside ja muude lemmikloomade kiibistamine ja 
registreerimine ei ole kohustuslik, küll aga soovitatav.

Loomi saab 
Tartus kiibistada ja 
registreerida 
loomaarstide juures.

MiKroKiip on riiSiTEra SuurunE KapSEl, 
mis pannakse loomale naha alla ja ta sisaldab 
ainulaadset 15-kohalist numbrikombinatsiooni. 
Kiip aktiviseerub vaid spetsiaalse lugeja abil, 
näidates ainult numbreid. 

Hea koeraomanik!
1. juulist 2015 kehtib Tartu linnas uus koerte ja 
kasside pidamise eeskiri. Selle järgi tuleb Tartus 
elav koer märgistada mikrokiibiga ning kanda 
ta hiljemalt kolme kuu jooksul pärast sündi Eesti 
Väikeloomaarstide Seltsi lemmikloomaregistrisse.
Vanemad koerad tuleb kiibistada ja registrisse 
kanda ühe kuu jooksul alates koera võtmisest. 
Koeraomanikele on antud üleminekuajaks pool 
aastat – 2015. aasta lõpuks peaksid kõik koerad 
olema märgistatud ja registrisse kantud.
 

Kiibistamine ja registreerimine võimaldavad 
loomi kergemini identifitseerida ning 
omanikel oma kaduma läinud lemmikud 
kiiremini üles leida. 


