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Varjupaigast võetud
koer otsib uut kodu

Koer pole loodud omapäi käima, vaid ikka koos karjaga. Kodustatud looma “karja” peab juhtima inimene.

Viimasel ajal on järjest hakanud ilmuma kuulutused, kus varjupaigast võetud
koer otsib endale juba uut kodu.

I

nimesed võtavad varjupaigast koera.
Saavad odavalt, loodavad palju. Siis
aga selgub, et see tegu polnud ikkagi
läbi mõeldud: kodus ees olevad kutsud
hakkavad uustulnukat terroriseerima;
looma on kulukas pidada; üürikorteris
pole korteriomanikuga eelnevalt kokku lepitud; koer kasvab suuremaks või
jääb väiksemaks, kui loodeti; temast ei
saada jagu. Või on koer liiga heasüdamlik ja leebe. Jah, ka sel põhjusel tuuakse neid varjupaika tagasi!
Loomast loobutakse erinevatel põhjustel. Peamiselt on aga selle taga inimeste mõtlematus koera võtmisel. Mõtlematu käitumine võib tipneda varjupaigas allkirjastatud lepingu rikkumisega.
Tsiteerin Tallinna Loomade Hoiupaiga
loovutuslepingut: “Juhul, kui mul ei ole
võimalik pidada võetud looma, teatan
sellest viivitamatult Hoiupaigale. Olen
siiski kohustatud hoolitsema oma lem-

miklooma eest ning katma tema pidamisega seonduvad kulud, kuni Hoiupaik leiab talle uue kodu. Minul ei ole
õigus hukata ega ära anda minule loovutatud looma ilma Hoiupaiga esindaja kirjaliku nõusolekuta.”
Tartu Kodutute Loomade Varjupaiga
loovutusleping ütleb:
“Juhul, kui Vastuvõtjal ei ole enam võimalik võetud looma pidada, teatab ta
sellest koheselt varjupaigale. Vastuvõtja on kohustatud hoolitsema oma lemmiklooma eest ja katma tema pidamisega seotud kulud kuni uue kodu leidmiseni või kompenseerima looma hukkamisega seotud kulutused.
Vastuvõtjal ei ole õigust ühe aasta
jooksul alates looma loovutamise hetkest teda hukata, ära anda või müüa
kolmandale isikule varjupaigale teatamata.”

Varjupaiga töötajad
aitavad
Palun lugege leping enne allkirjastamist läbi! See pole niisama koostatud.
Kui te olete võtnud varjupaigast koera ja temaga tekivad probleemid – teil
ei jätku raha tema ravikuludeks, te ei
saa temast jagu vms –, siis andke sellest kohe teada varjupaigale, kust koera saite. Küll koos leiate mõlemat poolt
rahuldava lahenduse. Varjupaigas töötavad kogenud inimesed.
Kallid kaaskodanikud! Kui te teate,
et kusagil teie läheduses elab varjupaigast võetud koer ja temaga on probleeme, ärge häbenege teatada sellest varjupaigale. Kindlasti võtke aga ühendust, kui kuulete, et sellisele koerale
otsitakse uut kodu, ilma et varjupaika
oleks teavitatud.
Õpetlik näide on Tartu Varjupaiga viimatine juhtum, kus püüti sealt võetud

