LATVIJAS REPUBLIKA

ILŪKSTES NOVADA DOME
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447
Tālr. 65447850, fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes
27.10.2011. lēmumu Nr.452
(prot. Nr.13., 20.&)

Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr. 8/2011
SUŅU, KAĶU UN MĀJDZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI ILŪKSTES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
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Veterinārmedicīnas likuma 21. pantu,
Ministru Kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu
Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un
demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu
apmācībai”,
Ministru Kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumiem
Nr.491 ”Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība” 3.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka vienotu suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas kārtību Ilūkstes
novadā, dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus.

2.

Noteikumos lietotie termini:

2.1.

dzīvnieka (suņa, kaķa) īpašnieks – juridiska vai fiziska persona, kurai pieder dzīvnieks;

2.2.

dzīvnieka (suņa, kaķa) turētājs – persona, kuras rīcībā vai aprūpē atrodas dzīvnieks;

2.3.

mājdzīvnieks un produktīvie mājdzīvnieki – visu sugu mājlopi, truši, kā arī citi dzīvnieki,
kurus audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai;

2.4.

dzīvnieku patversme – speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie, konfiscētie
un bezsaimnieka dzīvnieki;

2.5.

dzīvnieka piespiedu izolācija – pasākumu kopums, kas nodrošina, ka dzīvniekam nav tieša
kontakta ar citiem dzīvniekiem, kā arī cilvēkiem, izņemot tiem, kuri dzīvnieku uzrauga un
aprūpē.

3.

Ilūkstes novada pašvaldība savā administratīvajā teritorijā:

3.1.

organizē klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju,
dzīvnieku līķu savākšanu un utilizēšanu;

3.2.

kontrolē šo noteikumu ievērošanu.

II. Dzīvnieka īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumi
4.

Turēt mājdzīvniekus (arī produktīvus) savā īpašumā, ja turēšanai ir iekārtota novietne
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.

Dzīvnieka īpašniekam (turētājam) ir šādi pienākumi:

5.1.

reģistrēt dzīvniekus pie veterinārārsta, iegādājoties un saņemot dzīvnieka pasi;

5.2.

apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku vakcinēšanu;

5.3.

kaķus ārpus dzīvnieka īpašnieka (turētāja) īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošās
teritorijas tur brīvi, ja kaķim ap kaklu ir aplikta kakla siksniņa;

5.4.

izvest suņus pastaigā ārpus dzīvokļa vai norobežotas teritorijas tikai līdz 1,5 m garā
pavadā, ja suns ir grūti valdāms vai izturas agresīvi pret citu cilvēku vai citu dzīvnieku, tad
papildus jāuzliek uzpurnis;

5.5.

apdzīvotu vietu teritorijās (Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā, ka arī ciemu centros) savākt
sava dzīvnieka ekskrementus.

6.

Sabiedriskajos transporta līdzekļos, pārvadājot dzīvniekus, ievērot, lai:

6.1.

sunim ir uzlikts uzpurnis, kas nepieļauj iespēju nodarīt kaitējumu cilvēkam vai dzīvniekam,
un to tur pavadā, kas nav garāka par 1,5 m, vai to pārvadā piemērotā somā, konteinerā vai
būrī, nepieļaujot brīvu dzīvnieku pārvietošanos;

6.2.

kaķi pārvadāt piemērotā somā, konteinerā vai būrī, nepieļaujot tā pārvietošanos;

6.3.

dzīvnieka īpašniekam jābūt līdzi dzīvnieka pase.

7.

Aizliegts dzīvnieku laist apstādījumos, nepieļaut, ka tas bojā apkārtējo vidi.

8.

Aizliegts ar dzīvniekiem ierasties veikalos, pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, stadionos,
pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kā arī citās masu pulcēšanās vietās un pasākumos (ja tas
nav īpaši paredzēts), nepeldināt dzīvniekus cilvēku atpūtas vietās, dīķos un peldvietās.

9.

Pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās un citās izglītības iestādēs, turot sargsuņus, nodrošināt
apstākļus, kas nepieļauj bērnu kontaktu ar tiem.

10. Par katru gadījumu, kad dzīvnieka īpašniekam (turētājam) piederošie suņi, kaķi vai citi
mājdzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem savvaļas dzīvniekiem vai klaiņojošiem suņiem, vai
kaķiem, vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, īpašniekam (turētājam) nekavējoties jāziņo LR
Pārtikas un veterinārā dienesta Daugavpils pārvaldei vai praktizējošam veterinārārstam.
11. Produktīvā mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam īpašumā vai
zemesgabalam, kas var tikt izmantots produktīvā mājdzīvnieka pastaigai.

lietošanā

jābūt

12. Produktīvā mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt tā labturību
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī:
12.1.

uzturēt tīrībā un kārtībā zemesgabalu, kas tiek izmantots produktīvā dzīvnieka pastaigai, kā
arī tā pieguļošo teritoriju;

12.2.

nodrošināt produktīvā mājdzīvnieka uzturēšanos tikai tā turēšanai paredzētajā teritorijā un
novietnē.

13. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem ir tiesības pieprasīt no iedzīvotājiem šo
saistošo noteikumu izpildi.
III. Suņu un kaķu reģistrācijas kārtība
14. Suņu un kaķu reģistrāciju veic veterinārārsti Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.
15. Pašvaldība vienreiz ceturksnī apkopo veterinārārstu veiktos reģistrācijas datus un tos ievada
vienotā reģistrācijas datu bāzē.
16. Jauniegūtie dzīvnieki reģistrējami divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas.
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17. Kucēni un kaķēni reģistrējami trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas.
IV. Klaiņojošu suņu izķeršana un izolācija
18. Suņi, kuri regulāri bez īpašnieka (turētāja) klātbūtnes atrodas uz ielas, laukumos, un citās
sabiedriskajās vietās, tajā skaitā dzīvojamo māju koplietošanas telpās, uzskatāmi par
klaiņojošiem.
19. Klaiņojošie suņi, neatkarīgi no to šķirnes, tiks izķerti, tajā skaitā arī ar uzpurni un kakla siksnu.
Izķeršana un izolācija tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
V. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu
20. Fiziskās un juridiskās personas par šo noteikumu pārkāpšanu ir saucamas pie administratīvās
atbildības saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK 106.pants.
„Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana” izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit
latiem, bet juridiskajām personām - no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot dzīvniekus vai
bez konfiskācijas).
21. Administratīvā soda samaksa neatbrīvo šo noteikumu pārkāpēju no pārkāpuma novēršanas
un materiālās atbildības.
22. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgi:
22.1.

pašvaldības domes priekšsēdētājs;

22.2.

pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks;

22.3.

pašvaldības izpilddirektors;

22.4.

domes administratīvās komisijas locekļi;

22.5.

Valsts policijas darbinieki;

22.6.

pašvaldības pārvalžu vadītāji;

22.7.

Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori.

23. Dzīvnieka īpašnieks ir atbildīgs par suņu, kaķu un mājdzīvnieku nodarītajiem materiālajiem
zaudējumiem un veselības kaitējumiem Latvijas Republikas Civillikuma noteiktajā kārtībā.
24. Ja dzīvnieka īpašnieks viena gada laikā vairāk kā trīs reizes pārkāpj šos noteikumus, Ilūkstes
novada domes Administratīvā komisija ir tiesīga lemt par dzīvnieka turēšanas aizliegumu.
VI. Pārejas noteikumi
25. Dzīvnieku, kas iegādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, reģistrācija veicama no
2011.gada 30.novembra līdz 2012.gada 1.martam.
VII. Noslēguma jautājums
26. Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45. panta
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Maigurs Krievāns
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Ilūkstes novada pašvaldības 29.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.8/2011

"Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes novadā "
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības Ilūkstes novada pašvaldībai pēc apvienošanās ar
pamatojums
Eglaines pagasta, Dvietes pagasta un Subates
pilsētas pašvaldībām nebija izstrādāti saistošie
noteikumi, kas noteiktu vienotu suņu, kaķu un
mājdzīvnieku turēšanas kārtību Ilūkstes novada
administratīvajā teritorijā.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 29.09.2011. saistošie noteikumi Nr. 8/2011. “Suņu,
kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes
novadā " (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka vienotu
suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas kārtību Ilūkstes
novada administratīvajā teritorijā, kā arī dzīvnieku
īpašnieku un turētāju tiesības, pienākumus un
administratīvo atbildību par to neievērošanu.
Noteikumos ir noteiktas pašvaldības funkcijas
nodrošinot suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas
kārtību, kā arī ir noteikta dzīvnieku reģistrācijas
kārtība Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.
Noteikumos ir atrunāti sodi par noteikumu pārkāpšanu
un noteiktas amatpersonas, kas ir tiesīgas sastādīt
administratīvo pārkāpumu protokolu.

3. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Noteikumiem nav tiešas ietekmes uz pašvaldības
budžetu. Var būt nelieli budžeta ieņēmumi no soda
naudas iekasēšanas.

4. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes novada domes
administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna
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