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MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI 

AIZPUTES NOVADĀ 

 
Grozījumi izdarīti 

ar 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.8 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 10.punktu,  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā un ceturtā daļa 

2006.gada 4.aprīļa  Ministru kabineta noteikumu  Nr.266  

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un  

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu un  

2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas)  

dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. un 11.punktu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un klaiņošanas 

novēršanas kārtību Aizputes novada administratīvajā teritorijā.  

1.2. Noteikumos lietotais termins:  

2.1. Mājas dzīvnieki – Noteikumu izpratnē mājas (istabas) suņi, kaķi un seski; 

2.2. Klaiņojošie dzīvnieki – Noteikumu izpratnē bezsaimnieka suņi un kaķi, kā arī slimi, 

sterilizēti bezsaimnieka kaķi, kuri netiek ārstēti.  

1.3. Šo saistošo noteikumu mērķis ir:  

3.1.reglamentēt Mājas dzīvnieku turēšanu un identificēšanu;  

3.2. samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu;  

3.3.novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas Mājas 

dzīvniekiem un cilvēkiem;  

3.3. novērst zaļo stādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri 

higiēniskās situācijas uzlabošanu Aizputes novadā.  

3.5. panākt vienotu Mājas dzīvnieku reģistrāciju.   

1.4. Saistošie noteikumi ir saistoši Aizputes novada administratīvajā teritorijā visām fiziskām 

un juridiskām personām, kuras tur Mājas dzīvniekus.  
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II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība un uzraudzība 

 

1.5. Aizputes novada teritorijā esošo Mājas dzīvnieku reģistrēšanu Lauksaimniecības datu 

centra Mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, ja dzīvniekam ir implantēta 

mikroshēma, nodrošina īpašnieks vai turētājs.  

1.6. Suņus reģistrē divu nedēļu laikā pēc to iegūšanas īpašumā vai valdījumā, vai līdz sešu 

mēnešu vecuma sasniegšanai Lauksaimniecības datu centra Mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistra datu bāzē. Īpašnieka maiņas gadījumā reģistrēšanu var veikt arī  Aizputes novada 

pašvaldības policijā.  

1.7. Kontroli par Mājas dzīvnieku reģistrāciju un saistošo noteikumu ievērošanu veic Aizputes 

novada pašvaldības policija.  

 

III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība 

 

1.8. Mājas dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums:  

8.1. turēt tikai vakcinētus Mājas dzīvniekus un reģistrētus mājas (istabas) suņus;  

8.1.  nepieļaut, ka suns vai kaķis piemēslo Aizputes novada sabiedriskās teritorijas, 

daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku telpas;  

8.2. nepieļaut suņa peldināšanu publiskās peldēšanās vietās (izņemot privātās teritorijas);  

8.3. nepalaist suņus bez pavadas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanās telpās.  

9. Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim bez pavadas, aizliegts atrasties šādās 

Aizputes pilsētas un novada pagastu zaļās zonas teritorijās, izņemot gadījumus, ja šajās 

teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu paraugdemonstrējumi:  

9.1.bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;  

9.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu teritorijās;  

9.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos;  

9.4. stadionos un sporta laukumos;  

9.5. parkos, skvēros.  

10. Pieļaujama sterilizētu bezsaimnieka kaķu turēšana daudzdzīvokļu māju piegulošā 

teritorijā, ja persona, kura vēlas uzņemties atbildību par šiem dzīvniekiem, ir saņēmusi 

īpašnieku kopības lēmumu, kurā īpašnieki piekrīt bezsaimnieka dzīvnieku turēšanai 

daudzdzīvokļu mājai piegulošā teritorijā un kurā ir norādīta kaķu barošanas vieta. Par 

īpašnieku kopības lēmumu persona informē domi un apsaimniekotāju (ja apsaimniekotājs 

ir cita persona), no apsaimniekotāja saņemot rakstisku piekrišanu.  

11. Bezsaimnieka kaķiem jābūt sterilizētiem un to labās auss galam jābūt nokniebtam. 

Bezsaimnieka kaķus izķer, nogādā pie veterinārārsta 10.punktā noteikto darbību veikšanai 

un atpakaļ šo noteikumu 13.punktā noteiktā persona.  
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12. Pēc Mājas dzīvnieka pazušanas tā īpašnieks vai turētājs vienas diennakts laikā informē 

Aizputes novada pašvaldības policiju vai Aizputes novada pašvaldības attiecīgo pagasta 

pārvaldi.  

13. Bezsaimnieka kaķu barošana atļauta tikai tajās vietās, kurās tas atļauts ar kopības lēmumu. 

Personām, kuras šajās vietās baro dzīvniekus, jānodrošina vietas sakopšana.  

 

IV. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana 

 

14. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic persona, ar kuru Aizputes novada pašvaldībai ir 

noslēgts līgums un kura ir tiesīga to veikt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

15. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.  

16. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojoša dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un 

uzturēšanu dzīvnieku patversmē, sedz dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, ja tas ir zināms. 

Pārējos gadījumos izdevumus sedz pašvaldība. 

17. Par klaiņojošiem Mājas dzīvniekiem Aizputes novada administratīvajā teritorijā jāziņo 

Aizputes novada pašvaldības policijai. 

18. Par ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieku līķi sabiedriskās vietās, Aizputes novada 

administratīvajā teritorijā, jāziņo Aizputes novada pašvaldības policijai vai attiecīgajai 

Aizputes novada pašvaldības pagasta pārvaldei. 

 

V. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

19. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie 

administratīvās atbildības par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem 

pārkāpumiem.  

20. Kontrolēt šo noteikumu prasību izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu par 

noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīga Aizputes 

novada pašvaldības policija. (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.8) 

21. Par šo Noteikumu 8. - 12. punktos noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu fiziskām personām līdz četrdesmit naudas soda vienībām, juridiskām 

personām no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām. (grozījumi izdarīti ar 

2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8) 

22. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Aizputes novada domes Administratīvā komisija. 

(grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8) 

 

VI. Noslēguma jautājums 

 

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.  

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 
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Aizputes novada 2016.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanas noteikumi Aizputes novadā” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta  

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar 2006.gada 4.aprīļa  

Ministru kabineta noteikumu  Nr.266 „Labturības prasības 

mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 

13.punktu un 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. un 

11.punktu, kas nosaka pašvaldībai pienākumu sniegt regulējumu 

saistošo noteikumu veidā. Tie nosaka mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanas, bezsaimnieka kaķu turēšanas, mājdzīvnieku 

reģistrēšanu pašvaldībā  Aizputes novada administratīvajā 

teritorijā. 

2.Īss projekta satura izklāts Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi 

Aizputes novadā, lai mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus 

cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt klaiņojošo dzīvnieku 

skaitu, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu. Saistošie noteikumi 

nosaka mājdzīvnieku reģistrēšanas kārtību, tajā skaitā arī mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, kas ir vienotās 

informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra 

informācijas sistēma" sastāvdaļa, turēšanas kārtību, 

bezsaimnieka kaķu turēšanu, daudzdzīvokļu māju teritorijā to 

saistot ar kopības lēmuma pieņemšanu,   klaiņojošo dzīvnieku 

izķeršanas kārtību, kā arī atbildību par saistošo noteikumu 

neievērošanu.  

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pieņemot saistošos noteikumus, budžeta izmaiņas nav paredzams. 

4.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek radīts papildus slogs esošajām administratīvajām procedūrām 

5.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 

 


