LEMMIKLOOMA LOOVUTUSLEPING NR.
LEMMIKLOOMA VÕTJA
Ees- ja perekonnanimi: ..................................................
Isikukood: ..................................................
Dokumendi number: ..................................................
Telefon: ..................................................
E-post: ..................................................
Aadress: ..................................................
Lisakontakt (nimi, telefon): ..................................................
LEMMIKLOOMA LOOVUTAJA
Pesaleidja MTÜ
Registrikood: 80332963
Loovutaja esindaja: ..................................................
Telefon: 550 0072
E-post: info@pesaleidja.ee
Aadress: Pärnu mnt 141-39, Tallinn
LEMMIKLOOM
Lepinguga loovutatakse:

❑ KASS

❑ KOER

❑ MUU ..................................................

Kiibinumber: ..................................................
Nimi: ..................................................
Sünniaeg: ..................................................
Sugu: ❑ emane

❑ isane

Välimus: ..................................................
Iseloom: ..................................................
Erivajadused:

...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
Pesaleidja MTÜ poolt loovutatud lemmikloomad registreeritakse Lemmikloomaregistris (www.llr.ee).
Käesoleva lepingu lahutamatuks osaks on pesaleidja.ee kodulehel olevad loomavõtja tingimused.
Lemmiklooma võtja kohustub:
1. Tasuma lemmiklooma loovutajale tähtaegselt loovutustasu vastavalt lemmiklooma loovutaja poolt kehtestatud
hinnale (tutvu hinnakirjaga loomavõtja tingimustes pesaleidja.ee). Lemmiklooma tagastamisel, lemmiklooma võtja
poolt broneeringu tühistamisel või käesoleva lepingu punktis 8 sätestatud tingimustel lemmiklooma loovutaja poolt
lemmiklooma tagasivõtmisel loovutustasu lemmiklooma võtjale ei tagastata. Lemmikloom kuulub juridiiliselt
lemmiklooma loovutajale kuni loovutustasu tasumiseni.
2. Hoidma lemmiklooma oma valduses ja järelevalve all ning tagama talle liigi- ja harjumuspärased pidamistingimused,
järgides Eesti Vabariigis kehtivat loomakaitseseadust ning muid kehtivaid loomakaitse- ja heaolualaseid õigusakte.
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2.1 Jälgima lemmiklooma esimesi kokkupuuteid teiste lemmikloomade ning väikelastega ning kaitsma loomi
ja lapsi teineteise eest juhul kui harjumine võtab aega;
2.2 Takistama lemmiklooma ligipääsu kõigele, mis võiks tema elu või tervise ohtu seada, sealhulgas kilekotid,
nöörijupid, mürgised toalilled, nõudepesuvahendid, kemikaalid jne;
2.3 Arendama lemmiklooma sotsiaalseid suhteid ja temaga tegelema.
Hoolitsema lemmiklooma tervisliku seisundi eest, s.h. külastama loomaga veterinaari ja tegema ülevaatuse,
hoolitsema selle eest, et lemmikloom on regulaarselt vaktsineeritud ja saab regulaarselt parasiiditõrje, tagama
lemmikloomale vajadusel haiguse või trauma ravi. Kui loovutatud lemmikloom ei ole üleandmise hetkel
steriliseeritud/kastreeritud, kohustub loomavõtja lemmiklooma õigeaegselt steriliseerima või kastreerima Pesaleidja
MTÜ-ga koostööd tegevas kliinikus (Tallinnas Loomakliinik Miki, Tartus Loomakliinik Felivet), aga mitte hiljem kui 6
kuu möödudes käesoleva loovutuslepingu sõlmimisest. Steriliseerimine või kastreerimine tuleb enne operatsiooni
Pesaleidja MTÜ kontaktisikuga kokku leppida, kes seejärel kinnitab kliinikuga operatsiooni aja ja arve tasumise
kliinikule.
Toitma lemmiklooma vastavalt lemmiklooma harjumusele ja kehaehitusele ratsionaalse toidukogusega või vastavalt
veterinaari soovitustele ning tagama ligipääsu värske vee juurde terve ööpäeva jooksul.
Tagama lemmikloomale vastavalt liigile kas kassi WC olemasolu või koera puhul käima jalutamas vastavalt koera
tõu vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda päevas.
Hoolitsema selle eest, et loovutatud lemmikloomal ei oleks võimalik ära joosta või hulkuma minna. Kassivõtja
kohustub mitte laskma oma lemmiklooma välja linnas või aktiivse liiklusega piirkondades. Kui loovutatud lemmikloom
kaob või sureb, kohustub lemmiklooma võtnud inimene sellest koheselt teatama lemmiklooma loovutajat.
Lemmiklooma kadumisel kohustub lemmiklooma võtja võtma kasutusele meetmed lemmiklooma leidmiseks
(kuulutuste avaldamine, otsimine, politsei või kohaliku omavalitsuse teavitamine).
Kui loovutatud lemmikloomale ei ole üleandmise ajaks paigaldatud kiipi, kohustub loomavõtja hoolitsema selle eest,
et lemmikloom saaks esimesel võimalusel vastava spetsialisti juures kiibistatud, registeerima kiibi enda kehtivate
andmetega lemmikloomaregistris ning edastama e-posti teel kiibi andmed Pesaleidjale. Lemmikloomal oleva kiibi
toimimist tuleb kord aastas kontrollida.
Vastama Pesaleidja MTÜ järelepärimistele ja lubama loovutajal külastada oma kodu ja valdusi, kus on lemmikloom,
kontrollimaks lepingutingimuste täitmist. Juhul, kui lemmiklooma loovutaja leiab, et lemmiklooma heaolu ei ole
tagatud või lemmiklooma võtja on jätnud täitmata käesoleva lepinguga võetud kohustused, on loovutajal õigus
lemmikloom kohe tagasi võtta ilma tekitatud kulude korvamiseta.
Lemmiklooma veterinaar- ja muude kulude tasumise eest ajal, mil lemmikloom on lemmiklooma võtja valduses, on
vastutav inimene, kellele lemmikloom loovutati.
Probleemide korral võtma ühendust lemmiklooma loovutajaga:
10.1 Kui lemmiklooma pidamisel või looma käitumises ilmnevad probleemid, siis lemmiklooma võtja kohustub
võtma esmajärjekorras ühendust lemmiklooma loovutanud kontaktisikuga;
10.2 Lemmiklooma ei ole õigus eutaneerida ilma loovutaja kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui
lemmiklooma elus hoidmine tekitab talle kestvaid kannatusi ja piinu (õnnetusjuhtumi või hädaolukorra
puhul);
10.3 Lemmiklooma ei ole õigus võõrandada uuele omanikule ilma loovutaja kirjaliku nõusolekuta.
Juhul, kui ei ole enam võimalik võetud lemmiklooma pidada, kohustub lemmiklooma võtja kontakteeruma loovutajaga
ning kuni lahenduse leidmiseni hoolitsema oma lemmiklooma eest ning katma tema pidamisega seonduvad kulud.
Juhul, kui lemmiklooma võtjal muutuvad kontaktandmed, kohustub lemmiklooma võtja sellest koheselt loovutajat
teavitama.
Käesolevast lepingust tulenevate kohustuste rikkumisel on lemmiklooma võtja kohustatud tasuma Pesaleidja MTÜle leppetrahvi 200 eurot.
Pesaleidja MTÜ-l on õigus loovutada tähtaegselt tasumata rahaline nõue kolmandale isikule (inkassole).

Lemmikooma loovutaja MTÜ kohustub:
15. Andma lemmiklooma võtjale loovutamise hetkel kogu olemasoleva informatsiooni lemmiklooma vanuse, soo,
tervisliku seisundi ja iseloomu kohta.
16. Paigaldama loovutatud lemmikloomale tasuta kiibi kokkulepitud ajal ja kohas pärast loovutamist, kui loom on
loovutamise hetkel kiibistamata või kiip ei toimi. Steriliseerima või kastreerima loovutatud lemmiklooma tasuta
Pesaleidja MTÜ-ga koostööd tegevas kliinikus pärast loovutamist, kui loom on loovutamise hetkel steriliseerimata
või kastreerimata.
17. Nõustama lemmiklooma võtjat vajadusel ja võimalusel oma oskuste ja teadmiste piires lemmiklooma tervist ja
käitumist puudutavates küsimustes.
18. Ületamatute probleemide tekkimisel uues kodus võtma loovutatud lemmiklooma tagasi või aitama talle leida uue
kodu. Lemmiklooma tagasivõtmise tingimuseks on kehtiv kompleksvaktsiin.
Olen tutvunud käesoleva lepinguga ning mõistan minule selle allakirjutamisega kaasnevaid kohustusi ja täidan neid.
Olen teadlik looma tervislikust seisundist. Olen teadlik ja arvestan looma võttes asjaoluga, et loomal võivad ilmneda uues
kodus käitumisprobleemid ja tervisehädad, mis looma varjupaigas viibides ei avaldunud.
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Isikuandmete töötlemine
Annan oma nõusoleku minu isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks sh minu e-kirja, telefoninumbri ja teiste e-kanalite
kasutamisega turunduslikul eesmärgil.
Nõustun, et minu andmed edastatakse lemmikloomaregistrile ning kui veebilehe www.llr.ee poole pöördutakse kadunud
lemmiklooma omaniku leidmise eesmärgil, siis avaldatakse minu täielik nimi, telefoninumbrid, riik, looma
registreerimisnumber, tõug ja välimuse lühikirjeldus.
Käesolev leping on sõlmitud kahes eksemplaris: üks lemmiklooma võtjale ja üks lemmiklooma loovutajale.
Lemmiklooma loovutaja allkiri ..................................................

Kuupäev ..................................................

Lemmiklooma võtja allkiri ..................................................

Kuupäev ..................................................

Pesaleidja MTÜ; aadress: Pärnu mnt 141-39, Tallinn; registrikood: 80332963
www.pesaleidja.ee
info@pesaleidja.ee
550 0072

3

