LATVIJAS REPUBLIKA
PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009116276
„Iktes”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151
Tālrunis/fakss 64134426, e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv
AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV06UNLA0050014307758
AS Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV85HABA0551019936546

APSTIPRINĀTI ar
Pārgaujas novada domes
17.06.2010. lēmumu (protokols Nr.7, § 18)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32
„Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā’’

Izdoti saskaņā ar LR likuma
”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 10. punktu
Ar grozījumiem:
▪ 28.11.2013. saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi Pārgaujas novada domes
2010.gada 17.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.32 „Mājdzīvnieku turēšanas
noteikumi Pārgaujas novadā’’’’ [stājas spēkā 01.01.2014.]
▪ 22.01.2015. saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi Pārgaujas novada domes
2010.gada 17.jūnija Saistošajos noteikumos Nr.32 „Mājdzīvnieku turēšanas
noteikumi Pārgaujas novadā’’’’ [stājas spēkā 21.03.2015.]

1. Lietotie termini un to skaidrojums
1.1. Mājdzīvnieks - suns, kaķis.
1.2. Mājdzīvnieka īpašnieks (turētājs) – juridiska vai fiziska persona, kurai
pieder mājdzīvnieks vai kuras rīcībā vai aprūpē atrodas mājdzīvnieks.
1.3. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no
braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas) laukumi,
autobusu pieturas, kā arī parki, skvēri, daudzdzīvokļu namu pagalmi, sporta
laukumi, stāvlaukumi citas speciāli iekārtotas publiski pieejamas atpūtas
vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības
zemes un ēkas.
1.4. Mājdzīvnieku patversme „Lācīši”– speciāli aprīkota vieta, kur mitinās
notvertie klaiņojošie, konfiscētie un uzskatāmi par bezsaimnieka
mājdzīvniekiem, kas atrodas Krasta ielā 1, Cēsīs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2, kas stājas
spēkā 21.03.2015.).
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1.5. Sīkdzīvnieku kapsēta – nožogota teritorija Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu
novadā, kurai piešķirts sīkdzīvnieku kapsētas statuss.
1.6. Mājdzīvnieka piespiedu izolācija – pasākumu kopums, kas tiek veikts, lai
mājdzīvniekam nebūtu tiešs kontakts ar citiem mājdzīvniekiem un
cilvēkiem, izņemot tos, kuri mājdzīvnieku uzrauga un aprūpē.
1.7. (Svītrots)
(Svītrots ar 22.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2, kas stājas spēkā 21.03.2015.).

1.8. PVD – Pārtikas un veterinārais dienests

2. Vispārīgie jautājumi
2.1. Saistošie noteikumi Nr.32 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas
novadā” (turpmāk tekstā Noteikumi) nosaka vienotu mājdzīvnieku
turēšanas kārtību Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā,
mājdzīvnieku īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus.
2.2. Noteikumi ir saistoši visiem mājdzīvnieku īpašniekiem (turētājiem)
Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā, un par to neievērošanu
paredzēta administratīvā atbildība.
2.3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai mājdzīvnieku turēšana neapdraudētu un
netraucētu sabiedrību, kā arī nepiesārņotu vidi.
2.4. Pārgaujas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība):
2.4.1. savā administratīvajā teritorijā organizē klaiņojošo un bezsaimnieka
mājdzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, līķu savākšanu;
2.4.2. sadarbojas ar Cēsu novada pašvaldību mājdzīvnieku patversmes
„Lācīši” darbības uzturēšanā saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām;
2.4.3. nodrošina Noteikumu ievērošanas kontroli.
3. Mājdzīvnieka īpašnieka (turētāja) tiesības un pienākumi
3.1. Mājdzīvnieka īpašniekam (turētājam) ir tiesības:
3.1.1. LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā turēt
mājdzīvniekus;
3.1.2. kopā ar viņam piederošu mājdzīvnieku atrasties ārpus īpašnieka
(turētāja) īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošās teritorijas, ja:
3.1.2.1. mājdzīvnieks netraucē sabiedrību, nerada draudus apkārtējo
cilvēku un citu mājdzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai;
3.1.2.2. īpašuma apsaimniekotājs vai pasākuma organizators ar
uzskatāmu zīmi vai paziņojumu informācijas stendā nav noteicis citu
kārtību;
3.1.2.3. pirkt, pārdot vai kādā citā likumīgā veidā iegādāties
mājdzīvnieku;
3.1.2.4. vienīgi mājdzīvnieka īpašniekam - demonstrēt mājdzīvnieku
publiskajās izstādēs;
3.1.2.5. nepieciešamības gadījumā pēc savas izvēles un par saviem
līdzekļiem izmantot mājdzīvnieku patversmes „Lācīši” pakalpojumus;
3.1.3. apglabāt mājdzīvnieku sīkdzīvnieku kapsētā;
3.1.4. citas LR normatīvajos aktos noteiktās tiesības saistībā ar
mājdzīvnieka turēšanu.
3.2. Mājdzīvnieka īpašniekam (turētājam) ir pienākumi:
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3.2.1. par saviem līdzekļiem vakcinēt mājdzīvnieku pret trakumsērgu LR
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, termiņos un
noteiktajā kārtībā;
3.2.2. nepieļaut mājdzīvnieka nekontrolētu vairošanos;
3.2.3. turot suni brīvi ārpus telpām īpašnieka (turētāja) īpašumā,
valdījumā vai lietošanā esošajā teritorijā apdzīvotās vietās:
3.2.3.1. nodrošināt īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošās teritorijas
norobežošanu no publiskai lietošanai paredzētās teritorijas,
novēršot iespēju sunim izkļūt no tās;
3.2.3.2. pie vārtiem un ieejām, kur tiek turēts suns, izvietojama
plāksne vai norāde 20 m attālumā ar skaidri salasāmu uzrakstu
„Uzmanību, suns!” vai „Suns!” u. tml.;
3.2.3.3. uzraksts „Uzmanību, bīstams suns!” izliekams gadījumā, ja
suns apmācīts aizsardzībai vai atzīts par bīstamu;
3.2.3.4. izvest suni pastaigā pavadā ar uzliktu uzpurni (izņemot
dekoratīvo suni, kura skausta augstums nepārsniedz 30 cm,
kucēnu līdz 4 (četru) mēnešu vecumam un suni, kas speciāli
apmācīts invalīda apkalpošanai) un savākt suņa cietos
ekskrementus vai uzticēt suni vest pastaigā ārpus dzīvnieka
īpašniekam (turētājam) īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošās
teritorijas personai, kura spēj valdīt suni;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.01.2015. saistošajiem noteikumiem
Nr.2, kas stājas spēkā 21.03.2015.).

3.2.4. nepieļaut mājdzīvnieka atrašanos veikalā, izglītības iestrādē, sporta
laukumā, peldvietās, bērnu spēļu laukumā, kā arī citās sabiedriskās vietās
un pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), nepeldināt mājdzīvnieku
iedzīvotāju atpūtas vietā, ezerā, dīķī vai peldvietā;
3.2.5. nelaist mājdzīvnieku apstādījumos, nepieļaut, ka tas bojā apkārtējo
vidi;
3.2.6. nodrošināt, lai mājdzīvnieka turēšana daudzdzīvokļu mājā (netīrība,
smaka, suņa riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes
iedzīvotājus;
3.2.7. nepieļaut:
3.2.7.1. ka mājdzīvnieks piemēslo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
koplietošanas telpas vai sabiedriskās telpas un apdzīvoto vietu
teritoriju;
3.2.7.2. dzīvnieka uzturēšanos bez uzraudzības dzīvojamās mājas
koplietošanas telpās;
3.2.7.3. mājdzīvnieka izkrišanu pa logu un turēšanu mājas balkonā vai
lodžijā;
3.2.7.4. cietsirdīgu izturēšanos pret mājdzīvnieku, atstāšanu bez
aprūpes vai tā pamešanu;
3.2.8. nodrošināt, lai mājdzīvniekam atrodoties ārpus telpām, mājām vai
pagalmiem, būtu kakla siksna ar tai piestiprinātu identifikācijas zīmi, kurā
norādīta tā īpašnieka (turētāja) adrese, lai tas neapdraudētu cilvēkus un
citus mājdzīvniekus;
3.2.9. mājdzīvnieku tirgot īpaši noteiktās un tam paredzētās vietās,
ievērojot LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
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3.2.10. nekavējoties ziņot PVD par katru gadījumu, kad mājdzīvnieka
īpašniekam (turētājam) piederošais dzīvnieks ir kontaktējies ar plēsīgiem
savvaļas dzīvniekiem vai klaiņojošiem mājdzīvniekiem, vai to ir sakoduši
minētie dzīvnieki, vai īpašnieka (turētāja) mājdzīvnieks ir sakodis cilvēku,
vai ir aizdomas par mājdzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu;
3.2.11. ja mājdzīvnieks ir sakodis cilvēku vai ir aizdomas par tā
saslimšanu ar trakumsērgu, tad mājdzīvnieka īpašnieks (turētājs):
3.2.11.1. mājdzīvnieku izolē,
3.2.11.2. ziņo PVD.
4. Klaiņojoša mājdzīvnieka izķeršana un izolācija
4.1. Mājdzīvnieki, kuri bez īpašnieka (turētāja) klātbūtnes atrodas sabiedriskās
vietās, tajā skaitā dzīvojamās mājas koplietošanas telpās, pagalmos
uzskatāmi par klaiņojošiem.
4.2. Klaiņojošo suņu, neatkarīgi no to šķirnes, tajā skaitā arī ar uzpurni un/vai
kakla siksnu ar tajā esošo informāciju, un klaiņojošo kaķu izķeršana
organizēta, pamatojoties uz Pašvaldības un Cēsu novada pašvaldības
noslēgto sadarbības līgumu.
4.3. Izķertais mājdzīvnieks tiek ievietots mājdzīvnieku patversmē „Lācīši”.
4.4. Mājdzīvnieku patversmē „Lācīši” ievietoto mājdzīvnieku tā īpašnieks
(turētājs) 14 (četrpadmit) dienu laikā var izņemt, uzrādot konkrētā
mājdzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus, kas
saistīti ar mājdzīvnieka izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2,
kas stājas spēkā 21.03.2015.).
4.5. Ja īpašnieks (turētājs) mājdzīvnieku patversmē „Lācīši” nav pieteicies, tad ar
15 (piecpadsmito) dienu mājdzīvniekam tiek uzsākta jauna saimnieka
meklēšana.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2,
kas stājas spēkā 21.03.2015.).
4.6. Izdevumu, kas saistīti ar mājdzīvnieka noķeršanu, izņemšanu,
transportēšanu un uzturēšanu, piedziņu no mājdzīvnieka īpašnieka organizē
un veic Pašvaldība Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
(Papildināts ar 22.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2, kas stājas spēkā
21.03.2015.).
5. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
5.1. Par Noteikumu neievērošanu mājdzīvnieka īpašnieks (turētājs) tiek saukts
pie administratīvās atbildības.
5.2. Mājdzīvnieka īpašnieks (turētājs) ir atbildīgs par mājdzīvnieka nodarītajiem
materiālajiem zaudējumiem vai veselības kaitējumu LR normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
5.3. Dzīvojamo māju apsaimniekotājs kontrolē, lai tā apsaimniekošanā esošajā
namā mājdzīvnieki būtu vakcinēti pret trakumsērgu.
5.4. Kontroli par Noteikumu ievērošanu un administratīvo pārkāpumu protokolu
par to neievērošanu ir tiesīgs sastādīt Pārgaujas novada pašvaldības
policijas darbinieks.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2,
kas stājas spēkā 21.03.2015.).
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5.5. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata, lēmumu pieņem, kā arī nodrošina
administratīvo sodu uzskaiti Pārgaujas novada domes Administratīvā
komisija.
5.6. Par Noteikumu neievērošanu vainīgajai fiziskajai personai uzliek naudas sodu
līdz euro 15,00, juridiskajai personai – līdz euro 143,00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26,
kas stājas spēkā 01.01.2014.).
5.7. Par atkārtotu Noteikumu pārkāpumu gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas fiziskai personai uzliek naudas sodu līdz euro 43,00, juridiskai
personai – līdz euro 427,00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.26,
kas stājas spēkā 01.01.2014.).
5.8. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo Noteikumu pārkāpēju no
Noteikumu prasību izpildes viņam noteiktajā termiņā.
6. Pārejas noteikumi
6.1. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 01. septembrī.
6.2. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Raiskuma pagasta padomes
16.04.2003. (protokols Nr. 4, punkts 12.1) izdotie saistošie noteikumi Nr. 2
„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Raiskuma pagasta teritorijā”.

Domes priekšēdētājs

Hardijs VENTS
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