PROJEKTS

2017.gada ___._________________

Nr. ___/17

Stopiņu novadā

(protokols Nr.____, p. _____.)

Saistošie noteikumi
“Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 10.punktu, 44.panta pirmās daļas 1.punktu ,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 3.punktu, 11.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678
"Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai" 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības, kādas jāievēro, turot suņus, kaķus,
mājas (istabas) seskus, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus,
klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanas kārtību Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā.

2.

Noteikumos lietotie termini:
2.1. Dzīvnieka īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kurai pieder dzīvnieks.
2.2. Dzīvnieku patversme – speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie, konfiscētie
un bezsaimnieka dzīvnieki.
2.3. Dzīvnieka turētājs – fiziska vai juridiska persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas dzīvnieks.
2.4. Eitanāzija – dzīvnieka dzīvības funkciju pārtraukšana nesāpīgā veidā.
2.5. Klaiņojošs dzīvnieks – bez pajumtes un īpašnieka aprūpes un uzraudzības palicis dzīvnieks
(izņemot medību suņus medību laikā). Par klaiņojošiem dzīvniekiem nav uzskatāmi
sterilizēti kaķi, kas uzturas pilsētās un lauku apdzīvotās vietās, dzīvojamo māju tuvumā.
2.6. Mājas (istabas) dzīvnieks – suns, kaķis, mājas (istabas) sesks;
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2.7. Mikroshēma - pasīva lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīce.
2.8. Publiska vieta – jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas
kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir
pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs,
algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu
izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata.
3.

Noteikumu mērķis ir:
3.1. nodrošināt vienotu dzīvnieku reģistrācijas kārtību un identifikāciju, samazināt dzīvnieku
radīto traumu skaitu, iespēju inficēties ar trakumsērgu skaitu;
3.2. nodrošināt veselīgu un tīru vidi Stopiņu novada teritorijā, lai mājas (istabas) dzīvnieku
turēšana neradītu draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai un drošībai, mantai, kā arī
nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un novērst to klaiņošanu;
3.3. novērst zaļo zonu apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, novērst koplietošanas
telpu (inženierkomunikāciju) bojāšanu, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu
Stopiņu novada teritorijā.

4.

Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Stopiņu novada teritorijā, kuru
īpašumā ir mājas (istabas) dzīvnieks. Noteikumi ir saistoši arī dzīvnieka turētājam, kuram īpašnieks
uzticējis dzīvnieku vai kura valdījumā dzīvnieks nokļuvis citādā veidā.
II.

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka, turētāja pienākumi

5. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, turētājs nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
6. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:
6.1. nodrošināt, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
tiktu reģistrēts “Lauksaimniecības datu centra” informācijas sistēmas mājas (istabas) dzīvnieku
reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze) līdz 6 (sešu) mēnešu vecuma sasniegšanai;
6.2.informēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā par mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas vietas
maiņu, nāvi, pazušanu vai atrašanu, īpašnieka maiņu;
6.3.nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku vakcināciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
6.4.nodrošināt sunim kakla siksnu, kad tas atrodas ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota
pagalma);
6.5.nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvniekam, atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja īpašumā,
valdījumā esošās teritorijas, pie kakla siksnas būtu piestiprināta informācija, kurā norādīta tā
īpašnieka (turētāja) tālruņa numurs;
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6.6.nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku klaiņošanu;
6.7.nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku nekontrolētu vairošanos;
6.8.nodrošināt, ka mājas (istabas) dzīvnieki daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās
un publiskajās vietās, tostarp privātmājām pieguļošajās teritorijās nenokārto savas dabiskās
vajadzības un nerada netīrību. Gadījumā, ja tas notiek, mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks
nekavējoši sakopj attiecīgo vietu;
6.9.nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku iekļūšanu publiskajās iestādēs, bērnu spēļu laukumos un
sporta laukumos, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās attiecīgajā teritorijā saistīta ar to
demonstrēšanu un saskaņota ar publiska pasākuma organizatoru;
6.10.
nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku izkrišanu pa logu un pastāvīgu turēšanu mājas
balkonos un lodžijās;
6.11.

suņus tirgot īpaši noteiktās un tam paredzētās vietās, ievērojot normatīvo aktu prasības;

6.12.
suņa īpašniekam, turētājam vai valdītājam pēc pašvaldības policijas amatpersonas vai
dzīvnieku ķērāja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt suni, to nofiksējot, lai varētu droši un
netraucēti ar datu nolasīšanas ierīci veikt pasīvā lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas
ierīcē (mikroshēma) iekļauto datu iegūšanu;
6.13.
vedot pastaigā suni, līdzi ņemt maisiņu suņa ekskrementu savākšanai un pēc pieprasījuma
to uzrādīt Pašvaldības policijas amatpersonai. Ja persona nevar policijas amatpersonai uzrādīt
maisiņu, ir uzskatāms, ka persona nav sagatavojusies ekskrementu savākšanai;
6.14.
Sunim pastaigas laikā jāatrodas īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā
attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību;
6.15.

citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, kas regulē dzīvnieku turēšanu.

7. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju “Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas” mājas
(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē ir iespējams veikt Stopiņu novada domes publiski pieejamos
interneta pieejas punktos, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai datu
centra tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu.

III. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība
8. Aizliegta mājas (istabas) dzīvnieka atrašanās:
8.1.bērnu rotaļu laukumos;
8.2.sporta laukumos;
8.3. peldvietās;
8.4. publisku pasākumu vietās pasākumu laikā;
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8.5.vietās, kurā uzstādītas speciālas zīmes (piktogrammas) vai aizliegums noteikts citos
normatīvajos
aktos.
9. Klaiņojošo dzīvnieku barošana ir pieļaujama vietās, kuras ir saskaņotas ar īpašuma īpašnieku,
nodrošinot barošanas vietas sakopšanu.
10. Personām, kas baro mājas (istabas) dzīvnieku publiskā vietā (piemēram, pie kaķu mājām),
jānodrošina barošanas vietas sakopšana.
11. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai speciāli tam norobežotajās dzīvojamo māju iekštelpās
var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieku kaķi ar nosacījumu, ja tas netraucē apkārtējo īpašumu
īpašniekus un ja tiek nodrošināta to labturība.
12. Par katru gadījumu, kad mājas (istabas) dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem dzīvniekiem vai
klaiņojošiem mājas (istabas) dzīvniekiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir aizdomas par
mājas (istabas) dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu, īpašniekam vai turētājam nekavējoties jāziņo
par to praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai
un jāveic nepieciešamie pasākumi savu (cietušo vai slimo) mājas (istabas) dzīvnieku izolācijai.
13. Ja no mājas (istabas) dzīvnieka ir cietis cilvēks vai cits dzīvnieks, mājas (istabas) dzīvnieka
īpašniekam par to nekavējoties jāziņo policijai, praktizējošam veterinārārstam un medicīnas iestādei,
tādējādi nodrošinot mājas (istabas) dzīvnieka apskati un medicīnisko palīdzību cietušajai personai.
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzina
cietušajam zaudējumus.

IV. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana un
izolācija
14. Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis mājas (istabas) dzīvnieks ir klaiņojošs
dzīvnieks, izņemot sterilizētus kaķus, kas uzturas dzīvojamo māju tuvumā.
15. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu Stopiņu novada
administratīvajā teritorijā veic persona, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par mājas (istabas)
dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu patversmē, un kura to var veikt normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
16. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kontaktinformāciju, mikroshēma vai
tetovējums), nosakot Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs rīkojas atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajam. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un
aprūpi sedz mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks.
17. Gadījumā, ja dzīvnieku ķērājs identificē noķerto dzīvnieku, tad informē īpašnieku par dzīvnieka
atrašanās vietu. Īpašnieks sedz visus ar izķeršanu un transportēšanu saistītos izdevumus.
18. Dzīvnieku ķērājs nodrošina noķertā dzīvnieka ievietošanu dzīvnieku patversmē, ar kuru noslēgts
attiecīgs līgums. Izvērtējot situāciju, ir tiesības dzīvnieku patversmē ievietotiem suņiem implantēt
mikroshēmu.
19. Dzīvnieku patversmē ievietotos dzīvniekus dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 14 (četrpadsmit) dienu
laikā var saņemt, uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus,
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kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi. Ja īpašnieks vai turētājs nav pieteicies,
tad pēc 14 dienām patversme var piedāvāt dzīvnieku jaunam īpašniekam vai veikt eitanāziju.
20. Par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieka līķi publiskajās vietās Stopiņu novada administratīvajā
teritorijā jāziņo Stopiņu novada pašvaldības policijai vai arī personai, ar kuru Pašvaldība noslēgusi
līgumu par dzīvnieku līķu savākšanu.
21. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes
pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāpaziņo Stopiņu novada pašvaldības policijai.

V. Noteikumu izpildes kontrole un atbildība
22. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju “Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas” mājas
(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē uzrauga un kontrolē Stopiņu novada pašvaldības policija.
23. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Stopiņu novada pašvaldības policija, kas, konstatējot
pārkāpumu, ir tiesīgi sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu.
24. Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskas un juridiskas personas tiek sauktas pie administratīvās
atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
25. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par šo Noteikumu neievērošanu ir tiesīgas Stopiņu
novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Stopiņu novada
domes Administratīvā komisija.
26. Par noteikumu neievērošanu iekasētā soda nauda tiek izlietota klaiņojošu dzīvnieku ķeršanai,
uzturēšanas izmaksu segšanai dzīvnieku patversmē un citu aktivitāšu organizēšanai, kas saistīta ar
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu.
VI. Noslēguma jautājumi
27. Atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu novada domes 2009.gada 16.decembra saistošos noteikumus
Nr.27/09 "Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Stopiņu novadā”.
28. Atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu novada domes 2009.gada 16.decembra saistošos noteikumus
Nr.28/09 “Par suņu turēšanas nodevu Stopiņu novadā”.
29. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes informatīvajā
izdevumā “Tēvzemīte”.

Paskaidrojuma raksts
Stopiņu novada domes 2017.gada ___________ saistošajiem noteikumiem Nr. ____________

Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Stopiņu novadā
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 10.punktu, 44.panta pirmās daļas
1.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un
ceturto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija
noteikumu Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
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kārtība"
3.punktu,
11.punktu,
Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678
"Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai" 13.punktu.
1.2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi
Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, lai mājas
(istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēku
veselībai un drošībai, kā arī novērst mājas (istabas) vai
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku klaiņošanu.
1.3. Saistošie noteikumi neparedz pašvaldības nodevas
samaksu par suņu turēšanu, līdz ar to iedzīvotāji tiek
atbrīvoti no nodevas samaksas.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Spēkā esošie 2009.gada 16.decembra Stopiņu novada
domes saistošie noteikumi Nr.27/09 "Suņu un kaķu
turēšanas noteikumi Stopiņu novadā” pēc satura neatbilst
attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, jo ir
būtiski mainījies tiesiskais regulējums par mājdzīvnieku
turēšanu.
2.2. Saistošie noteikumi nosaka prasības Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijai un turēšanai, kā arī klaiņojošo vai
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas
kārtību Stopiņu novada domes administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta piešķirtā
budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

5.1. Par Saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties
Stopiņu novada pašvaldībā. Saistošo noteikumu
uzraudzību un kontroli veiks Stopiņu novada Pašvaldības
policija.
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6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas
konsultācijas ar amatpersonām.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā
internetā www.stopini.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti
saistošajos noteikumos.
6.3. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas
publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto
priekšlikumu izvērtēšana.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

V.Paulāne

Sagatavoja:
D.Poriete, tālr. 67910562
e-pasts: diana.poriete@stopini.lv
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