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MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI SAULKRASTU NOVADĀ  

  

 Izdoti saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daĜas 10.punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daĜu,  

Veterinārmedicīnas likuma 21
1
.pantu,  

Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu 

Nr.1192 „KlaiĦojošu suĦu un kaėu izėeršanas 

kārtība” 9.punktu un 12. punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 04.aprīĜa noteikumu 

Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 

publiskās izstādēs, kā arī suĦu apmācībai” 13.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku reăistrācijas kārtību, dzīvnieku īpašnieku un 
turētāju tiesības un pienākumus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī 
klaiĦojošu dzīvnieku izėeršanas kārtību Saulkrastu novadā. 

2. Noteikumu mērėis ir panākt dzīvnieku reăistrāciju un to identifikāciju, samazināt dzīvnieku 
radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst postījumus apstādījumos, 
parkos un skvēros, un dzīvnieku klaiĦošanu. 

 

II. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumi 

 

3. Nodrošināt dzīvnieku regulāru vakcinēšanu pret trakumsērgu. Dati par vakcināciju norādāmi 
veterinārmedicīnas iestādes izdotajā vakcinācijas apliecībā. 
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4. Segt izdevumus, kas saistīti ar suĦu reăistrāciju un suĦu un kaėu vakcinēšanu. Saulkrastu 
novada dome reăistrē mājas (istabas) dzīvniekus, izsniedzot noteikta parauga numurētus 
reăistrācijas žetonus. 

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

6. Nodrošināt, lai suĦiem, atrodoties ārpus telpām, mājām vai pagalmiem, būtu kakla siksna ar 
tai piestiprinātu žetonu. 

 

III. KlaiĦojošu dzīvnieku izėeršana un izolācija 

 

7. KlaiĦojošu dzīvnieku izėeršanu Saulkrastu novada teritorijā nodrošina Saulkrastu novada 
pašvaldības izvēlētais dzīvnieku ėērājs, ar kuru Saulkrastu novada pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu. 

8. Dzīvnieku izėeršana un transportēšana tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

9. Gadījumā, ja dzīvnieku ėērājs identificē (pēc žetona vai citām pazīmēm) noėerto dzīvnieku, 
tad to nogādā īpašniekam (turētājam), kurš sedz visus ar izėeršanu un transportēšanu saistītos 
izdevumus. 

10. Dzīvnieku ėērājs nodrošina noėertā dzīvnieka ievietošanu dzīvnieku patversmē. 

11. Dzīvnieku patversmē ievietotos dzīvniekus dzīvnieka īpašnieks vai turētājs var saĦemt, 
uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus, kas 
saistīti ar dzīvnieka izėeršanu, 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 50 latiem. 

15. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

 

V. Noslēguma jautājumi 
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16. Noteikumi ir publicējami Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā „Saulkrastu 
Domes ZiĦas” un pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes ZiĦas”. 

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Saulkrastu pilsētas domes 27.03.1996. saistošos noteikumus 
Nr.6 „SuĦu un kaėu turēšanas noteikumi Saulkrastu pilsētā”. 

 

Domes priekšsēdētājs          E.Grāvītis 

 


