APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
22.12.2017. sēdes lēmumu
(protokols Nr.26 §31)
Ar grozījumiem, kas veikti līdz 22.09.2020.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažos, Ādažu novadā
2017.gada 22.decembra

Nr.52/2017
Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto
daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumu Nr.266 „Labturības prasības
mājas
(istabas)
dzīvnieku
turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu,
2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība” 3.punktu un 2012.gada 2.oktobra
noteikumu Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības" 16.punktu.
I. Vispārīgie noteikumi

1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka suņu un kaķu (turpmāk kopā saukti –
Mājdzīvnieki) īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, klaiņojošu, bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, kā arī atbildību par
noteikumu neievērošanu.

2.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai Mājdzīvnieku turēšana neapdraudētu un netraucētu
citus dzīvniekus un cilvēkus, samazināt Mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas
inficēties ar trakumsērgu, novērst postījumus apstādījumos, dārzos un citās publiskās
teritorijās.

3.

Noteikumi ir saistoši personām, kuru īpašumā, turējuma vai valdījumā ir Mājdzīvnieks,
kas dzīvo vai uzturas Ādažu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Īpašnieks).
II. Mājdzīvnieku turēšanas kārtība

4.

Īpašniekam ir pienākums reģistrēt Mājdzīvniekus mājas (istabas) dzīvnieku reģistra
datubāzē Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” noteiktajā kārtībā, reģistrāciju veicot Lauksaimniecības
datu centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta.

5.

Nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji savā teritorijā
nepieļauj klaiņojošu Mājdzīvnieku uzturēšanos, kā arī to barošanu, izņemot īpaši
ierīkotās un apzīmētās vietās, par kurām informē Ādažu pašvaldības policiju.

6.

Mājdzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskā vietā
ir aizliegta, izņemot tam speciāli paredzētās un apzīmētās vietās. Personām, kas šajās
vietās baro Mājdzīvniekus, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

7.

Dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētus bezsaimnieka kaķus, ja ir nodrošināta to
labturība un apzīmēšana.

8.

Jebkurai personai nekavējoties jāpaziņo Ādažu pašvaldības policijai par katru klaiņojošu
vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku.

9.

Īpašniekam ir pienākums:
9.1. nodrošināt Mājdzīvnieku reģistrēšanu, turēšanu un vakcināciju atbilstoši spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām;
9.2. izmitināt suņus ārpus telpām tikai piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā)
teritorijā un redzamā vietā pie vārtiem vai ieejām uzstādot uzrakstu „Suns”;
9.3. nepieļaut, ka Mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas un
publisko ārtelpu;
9.4. nodrošināt Mājdzīvnieka atstāto ekskrementu savākšanu Mājdzīvnieka pastaigā
ārpus īpašuma, kurā tas tiek turēts un izmest savāktos ekskrementus speciālās
urnās;
9.5. nepieļaut suņa bez pavadas un bīstama suņa bez pavadas un uzpurņa atrašanos
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritoriju zaļajā zonā;
9.6. nepieļaut Mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sabiedriskajās ēkās, stadionos un
sporta laukumos, bērnu spēļu laukumos un sabiedriskos pasākumos (ja
pašvaldības izdotajā tiesību aktā nav noteikts savādāk);
9.7. nepieļaut Mājdzīvnieku peldināšanu peldvietās;
9.8. nepieļaut, ka Mājdzīvnieki bojā apkārtējo vidi;
9.9. pēc Ādažu pašvaldības policijas pieprasījuma uzrādīt suni, tā turēšanas vietu, pasi
un citus dokumentus, kas saistīti ar suni, kā arī netraucēti ļaut nolasīt sunim
implantētu mikroshēmu.
III. Klaiņojošu Mājdzīvnieku izķeršana, izolācija un eitanāzija

10. Ādažu pašvaldības policija organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu
Mājdzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku ķeršanā izmanto humānas metodes, tajā skaitā īslaicīgu
iemidzināšanu. Noķertos Mājdzīvniekus nogādā dzīvnieku patversmē.
11. Dzīvnieku patversmē izmitina un aprūpē noķertus klaiņojošos vai bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušus vai atsavinātus Mājdzīvniekus. Patversme nodrošina Mājdzīvnieku
sterilizāciju, ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast tā Īpašnieku.
12. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo
Mājdzīvnieku noķeršanu, transportēšanu, uzturēšanu un aprūpi patversmē, sedz
Īpašnieks.
IV. Atbildība par Noteikumu pārkāpumiem
13. Par Noteikumu 9. punktā noteikto prasību neievērošanu, izņemot 9.3., 9.6. un
9.7.apakšpunktu, vainīgai personai piemēro normatīvajos aktos noteikto sodu.
14. Par Noteikumu 9.3., 9.6. un 9.7. apakšpunktā noteikto prasību pārkāpšanu fiziskām
personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt naudas sodu vienībām, bet
juridiskām personām - no divdesmit divām līdz trīs simti naudas sodu vienībām.

15. Ādažu pašvaldības policija veic Noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvā
pārkāpuma procesu par pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai.
16. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ādažu novada domes Administratīvā komisija.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 22.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.28/2020)

V. Noslēguma jautājumi
13. Noteikumi piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.
14. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2016.gada 22.marta saistošie noteikumi
Nr.12/2016 „Saistošie noteikumi par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 28.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.52/2017 „Par suņu un
kaķu turēšanu Ādažu novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

1.1. ņemot vērā, ka nodevas iekasēšanas administrēšanas un žetonu
iegādes izmaksas pārsniedz iekāsēto suņu turēšanas nodevas apmēru,
nolemts atteikties no nodevas iekasēšanas un grozīt spēkā esošus
2016.gada 22.marta saistošus noteikumus Nr.12/2016 „Saistošie
noteikumi par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”. Ievērojot to, ka
grozījumu apmērs pārsniedz 50% no saistošajiem noteikumiem,
lietderīgāk pieņemt jaunus Noteikumus.
1.2. likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punkts noteic,
ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par mājdzīvnieku
uzturēšanu;
2. Īss projekta satura 2.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt suņu un kaķu
izklāsts
uzturēšanas
kārtību, klaiņojošo Mājdzīvnieku identifikāciju un
noteiktu darbību veikšanu, lai samazinātu Mājdzīvnieku radīto traumu
skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, kā arī novērst postījumus
apstādījumos, dārzos un citās publiskās teritorijās;
2.2. saistošie noteikumi neparedz suņu un kaķu reģistrāciju un suņu
turēšanas nodevas iekasēšanu.
3. Informācija par
3.1. budžeta ieņēmumi samazināsies par 350 euro gadā (2016.gadā
plānoto projekta
iekasēti 311,77 euro, 2017.gada 9 mēnešos iekasēti 345,93 euro));
ietekmi uz
Ņemot vērā, ka vairs nebūs vajadzīgi žetoni, budžeta izdevumi
pašvaldības budžetu samazināsies par 150,50 EUR gadā (2017.gadā iegādāto žetonu
izmaksas);
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo
institūciju kompetenci;
3.3. jauno noteikumu rezultātā samazināsies administratīvo resursu
izmantošana, jo vairs nebūs vajadzīgs uzturēt suņu reģistru, administrēt
nodevas iekasēšanu, žetonu pasūtīšanu un uzskaiti, kā arī samazināsies
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
noslogojums.
4. Informācija par
4.1. sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo
plānoto projekta
noteikumu tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās
ietekmi uz
personas, kas Ādažu novada administratīvajā teritorijā tur suņus un
sabiedrību
kaķus;
(mērķgrupām) un
4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme
uzņēmējdarbības
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanā:
procedūrām
5.1.1. pašvaldības policija un pašvaldības norīkotā persona kā
kontroles veicējs par saistošo noteikumu ievērošanu;

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

5.1.3. domes izpilddirektors, kā Ādažu pašvaldības policijas un
norīkotās personas darbību pārraugoša amatpersona.
6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes
pastāvīgās
komitejas
sēdē
un
publicēšanas
pašvaldības
mājaslapā www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvu izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem
(izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos
noteikumos;
6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas
publicēšana pašvaldības mājaslapā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.

M.Sprindžuks

