2012.gada 29.februārī

Saistošie noteikumi Nr.4
Apstiprināti ar
Saulkrastu novada domes
2012.gada 29.februāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.2 §39 )

MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI SAULKRASTU NOVADĀ
Grozījumi ar:
SND 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25
SND 26.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2015
SND 25.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2016, kas precizēti 27.07.2016

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likumu,
Veterinārmedicīnas likumu,
2012.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas
prasības” 16.punktu,
Ministru
kabineta
2006.gada
04.aprīļa
noteikumiem Nr.266 „Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu
apmācībai”
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, dzīvnieku īpašnieku un
turētāju tiesības un pienākumus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī
klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību Saulkrastu novadā.
2. Noteikumu mērķis ir panākt dzīvnieku reģistrāciju un to identifikāciju, samazināt dzīvnieku
radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst postījumus apstādījumos,
parkos un skvēros, un dzīvnieku klaiņošanu.
II. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumi
3. Nodrošināt dzīvnieku regulāru vakcinēšanu pret trakumsērgu. Dati par vakcināciju norādāmi
lolojumdzīvnieka pasē vai mājas (istabas) dzīvnieka pasē vai vakcinācijas apliecībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.05.2016.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 10/2016)

4. Segt izdevums, kas saistīti ar mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un vakcinēšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.25; 26.06.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2015; 25.05.2016.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 10/2016)

5. Ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (iežogotos pagalmos vai
aplokos), ja nepieciešams, izlikt uzrakstu „Nikns suns”, nepieļaut dzīvnieka uzbrukšanas
iespējamību cilvēkiem.
6.

(Svītrots ar 25.05.2016.saistošajiem noteikumiem Nr. SN 10/2016)

II.1 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija
(Nodaļa 25.05.2016. saistošo noteikumu Nr.SN 10/2016 redakcijā)
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6. Saulkrastu pašvaldības policija var reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus Lauksaimniecības
datu centrā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
6.11. mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Juridiskās
personas pārstāvis uzrāda atbilstošu pilnvarojumu;
6.12. mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uzrāda lolojumdzīvnieka pasi vai mājas (istabas)
dzīvnieka pasi vai iesniedz aizpildītu reģistrācijas veidlapu;
1
6. 3. mājas (istabas) dzīvniekam ir implantēta mikroshēma;
6.14. mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uzrāda maksājumu apliecinošu dokumentu, kas
apliecina, ka maksājums Lauksaimniecības datu centram par mājas (istabas) dzīvnieka
reģistrāciju ir veikts.
6.2 Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju samaksu veic saskaņā ar Lauksaimniecības datu
centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Maksājuma uzdevumā norāda dzīvnieka
īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas
numuru), kā arī maksājuma mērķi.
III. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija
7. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu Saulkrastu novada teritorijā nodrošina Saulkrastu novada
pašvaldības izvēlētais dzīvnieku ķērājs, ar kuru Saulkrastu novada pašvaldība ir noslēgusi
līgumu.
8. Dzīvnieku izķeršana un transportēšana tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
9. Gadījumā, ja dzīvnieku ķērājs identificē (pēc žetona vai citām pazīmēm) noķerto dzīvnieku,
tad to nogādā īpašniekam (turētājam), kurš sedz visus ar izķeršanu un transportēšanu saistītos
izdevumus.
10. Dzīvnieku ķērājs nodrošina noķertā dzīvnieka ievietošanu dzīvnieku patversmē.
11. Dzīvnieku patversmē ievietotos dzīvniekus dzīvnieka īpašnieks vai turētājs var saņemt,
uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus, kas
saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks vai turētājs
dzīvnieku patversmes noteiktajā laika periodā nav pieteicies, patversme var piedāvāt
dzīvnieku jaunam īpašniekam vai turētājam, vai veikt eitanāziju.
IV. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu
12. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu Saulkrastu novada Pašvaldības policija.

13. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem,
izskata Saulkrastu novada Administratīvā komisija.
14. Par šo noteikumu 3. – 6. punktu pārkāpšanu dzīvnieka īpašnieks vai turētājs tiek saukts pie
administratīvās atbildības, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz 70 euro.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.25)

15. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt 30 dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
16. Noteikumi ir publicējami Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā „Saulkrastu
Domes Ziņas” un pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc publicēšanas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”.
17. Atzīt par spēku zaudējušiem Saulkrastu pilsētas domes 27.03.1996. saistošos noteikumus
Nr.6 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Saulkrastu pilsētā”.

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

Pielikums Saulkrastu novada domes
2012.gada 29.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4
Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā" paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Ņemot vērā, ka Saulkrastu novadā šobrīd spēkā esošie
27.03.1996. saistošie noteikumi Nr.6 „Suņu un kaķu turēšanas
noteikumi Saulkrastu pilsētā” ir novecojuši, nepieciešams
jauns tiesiskais regulējums mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas jomā.
Šie saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtību, dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības
un pienākumus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu,
kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību Saulkrastu
novadā.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu.

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
stāvokli.

Nav attiecināms
Konsultācija ar Saulkrastu novada pašvaldības veterinārās
prakses veterinārārstu

E.Grāvītis

