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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr. 3

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Varakļānu novadā
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”41. panta pirmās daļas
1.punktu, 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra
noteikumu Nr.678 ”Klaiņojošo 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 suņu apmācībai” 13.punktu.

I.

Vispārīgie jautājumi



Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku:

1.1

suņu, kaķu, un citu mājas (istabas) dzīvnieku (turpmāk – mājas dzīvnieki) turēšanas kārtību

Varakļānu novadā,
1.2

īpašnieka (turētāja) pienākumus,

1.3

klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību,

1.4

atbildību par šo noteikumu neievērošanu.



Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Varakļānu novadā, lai mājas dzīvnieku

turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu,
novērst mājas dzīvnieku klaiņošanu un mājas dzīvnieku infekcijas slimību izplatību.


Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Varakļānu

novada pašvaldība (turpmāk- pašvaldība).
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Pašvaldība, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, organizē

klaiņojošo un bez pajumtes, un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palikušu dzīvnieku izķeršanu un
izolēšanu, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu.


Noteikumi ir saistoši Varakļānu novada domes administratīvajā teritorijā visām fiziskām un

juridiskām personām, kuru valdījumā un lietojumā ir mājas dzīvnieki.


Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos, kā arī (bēniņos, pagrabos u.tml.) aizliegts turēt

lauksaimniecības dzīvniekus.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aizliegts turēt mājas (istabas) dzīvniekus koplietošanas

telpās (bēniņi, pagrabi, kāpņu telpas u.tml.).


Personām ir pienākums uzturēt tīrībā un kārtībā vietu, kur tiek baroti bezsaimnieka mājas

dzīvnieki.



Noteikumos lietotie termini:
citi mājas (istabas) dzīvnieki- ar šo saprot putnus, rāpuļus, abiniekus, zivis, trušus,

šinšilas, seskus, kā arī citus sīkos dzīvniekos, kas mitinās iekštelpās tam paredzētajās vietās;


īpašnieks- juridiskā vai fiziskā persona, kurai pieder mājas dzīvnieks;



turētājs- persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas mājas dzīvnieks;



lauksaimniecības dzīvnieks- dzīvnieks, kuru audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu

iegūšanai vai citos lauksaimnieciskos nolūkos, tai skaitā ierobežotā platībā turēts savvaļas sugas
dzīvnieks un ar ģenētiskās modifikācijas metodēm iegūts dzīvnieks.

II. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka (turētāja) pienākumi


Mājas dzīvnieka īpašnieka (turētāja) pienākumi:

10.1. implantēt mājas dzīvniekam mikroshēmu pie praktizējoša veterinārārsta;
10.2. reģistrēt mājas dzīvnieku datu bāzē - Lauksaimniecības datu centrā;
10.3. pēc mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas, ja tas noticis pilsētas teritorijā, nekavējoties
jāpaziņo Varakļānu novada domes izpilddirektoram, ja mājas dzīvnieks ir pazudis ārpus pilsētas
teritorijas, jāpaziņo pagasta pārvaldes vadītājam;
10.4. turot suni brīvi, ja suns apmācīts aizsardzībai vai atzīts par bīstamu – ārpus telpām mājas
dzīvnieka īpašnieka (turētāja) īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā teritorijā, pie vārtiem un
ieejām, kur tiek turēts suns, redzamā vietā izvietojama plāksne vai norāde ar skaidri salasāmu
vienu no šādiem uzrakstiem: "Uzmanību, suns!", "Suns!" vai "Uzmanību, bīstams suns!";
10.5. mājas dzīvnieks var brīvi atrasties

pilsētas piemāju teritorijās un ciemos, īpašnieka
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(turētāja) īpašumā, tikai norobežotā teritorijā;
10.6. mājas dzīvnieks var brīvi atrasties viensētās (ārpus pilsētām un ciemiem), īpašnieka
(turētāja) īpašumā, ja netiek apdraudēti cilvēki un citi dzīvnieki;
10.7. nepieļaut dzīvnieku uzturēšanos bez uzraudzības dzīvojamo māju koplietošanas telpās;
10.8. īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs ievest suni bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, izglītības
iestādēs un to teritorijās, kapsētās, sporta laukumos;
10.9. īpašniekam (turētājam) ir pienākums vest suni pavadā ielās, parkos, tirdzniecības vai
pakalpojumu sniegšanas vietās un publisko pasākumu norises vietās;
10.10. sabiedriskā vietā īpašnieks vai turētājs var īslaicīgi atstāt suni vienu, ja tas piesiets pavadā,
netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, neapdraud cilvēku vai dzīvnieku drošību;
10.11. persona, kas nav mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs) ir pienākums ziņot par pārkāpumiem,
kas tiek izdarīti pret mājas dzīvnieku;
10.12. par 6 mēnešiem vecāks kaķis var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka (turētāja) valdījumā vai
turējumā esošās teritorijas, ja tas ir sterilizēts;
10.13. nodrošināt, lai mājas dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai
apkārtnes iedzīvotājus;
10.14. īpašnieks (turētājs) citus mājas dzīvniekus nodrošina ar būriem- putnus, ar akvāriju- zivis,
rāpuļus vai abiniekus tur piemērotos terārijos vai akvaterārijos, pārējos sīkos mājas dzīvniekus
(izņemot suņus, kaķus un seskus) tur tos paredzētās vietās;
10.15. nepieļaut mājas dzīvnieku nekontrolētu vairošanos;
10.16. jānodrošina mājas dzīvnieku ar barību un ūdeni;
10.17. publiskā vietā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus;
10.18. sameklēt mājas dzīvniekam citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama;
10.19. vakcinēt mājas dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā;
11.

Īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs:

11.1. izmitināt mājas dzīvnieku uz mājas balkona vai lodžijas;
11.2. turēt mājas dzīvnieku antisanitāros apstākļos;
11.3. lietot mājas dzīvnieka apzīmēšanai līdzekļus, kas kaitē tā veselībai, kā arī aizliegts radīt
antisanitārus apstākļus, turot mājas dzīvniekus;
11.4. radīt mājas dzīvniekam sāpes un ciešanas.

III. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija
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12.

Dzīvnieki, kuri palikuši bez īpašnieka (turētāja) aprūpes vai uzraudzības, ir uzskatāmi par

klaiņojošiem. Par klaiņojošu mājas dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētas
dzīvojamo māju tuvumā, ja ir izpildīti šo noteikumu 10.11 punkta prasības.
13.

Klaiņojošo mājas dzīvnieku izķeršanu un līķa savākšanu organizē pašvaldība.

14.

Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti un ievietoti patversmē.

15.

Persona, piesakot izsaukumu par klaiņojošiem vai bīstamiem dzīvniekiem, sniedz visu

viņa rīcībā esošo informāciju par dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu, uzvedību.
16.

Īpašnieks (turētājs), paziņojot par sava mājas dzīvnieka pazušanu, sniedz informāciju par

mājas dzīvnieka izskatu, uzvedību, un iespējamo atrašanās vietu (tādā gadījumā, ja mājas
dzīvnieks nav reģistrēts datubāzē), ja mājas dzīvnieks ir reģistrēts nosauc tikai reģistrācijas
numuru un atrašanās vietu, kur mājas dzīvnieku varētu meklēt.
17.

Ja pēc mājas dzīvnieka identifikācijas datiem ir iespējams noteikt mājas dzīvnieka

īpašnieku (turētāju) un mājas dzīvnieku iespējams nogādāt īpašniekam (turētājam), tad mājas
dzīvnieka īpašnieks (turētājs) apmaksā mājas dzīvnieka noķeršanas un transportēšanas izdevumus.
18.

Ja ar mājas dzīvnieka īpašnieku (turētāju) nav iespējams sazināties, vai īpašnieks (turētājs)

tiek noskaidrots vēlāk, kad mājas dzīvnieks jau ir ievietots dzīvnieku patversmē, tad mājas
dzīvnieka īpašnieks (turētājs) apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar mājas dzīvnieka izķeršanu
un transportēšanu, kā arī dzīvnieku patversmes izmaksas, kas saistītas ar mājas dzīvnieka
izmitināšanu un aprūpi.
19.

Informācija par pazudušajiem un izķertajiem dzīvniekiem tiek ievietota Varakļānu novada

mājaslapā.
20.

Mājas dzīvnieku ķeršanas un transportēšanas un citu ar to saistīto izdevumu maksa, tiek

aprēķināta atbilstoši faktiskajām izmaksām.
21.

Nekavējoties izķerami bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši mājas dzīvnieki vai tādi mājas

dzīvnieki, kas rada draudus cilvēku drošībai.
22.

Dzīvnieku var eitanizēt normatīvos aktos noteiktā kārtībā vai nodot turējumā citai

personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks tam piederošo mājas
dzīvnieku neizņem no patversmes vai dzīvnieks nav identificējams.

IV. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu
23.

Par šo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie

administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
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24.

Administratīvā pārkāpuma lietas par šo noteikumu pārkāpšanu izskata Varakļānu novada

Administratīvā komisija.
25.

Tiesības kontrolēt šo noteikumu ievērošanu, kā arī prasību neievērošanu gadījumā sastādīt

administratīvā pārkāpuma protokolus vai piemērot administratīvos sodus, ir Varakļānu novada
pašvaldības kārtībniekiem un pilnvarotām amatpersonām.
26.

Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu

pārkāpšanas rezultātā radītos izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un
aprūpi, un nodarītos zaudējumus.

V. Noslēguma jautājums
27.

Šie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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M.Justs

