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Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi
Izdoti pamatojoties uz LR likuma „Par
pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumu
Nr.606 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas
noteikumi" 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzskaites kārtību Auces novadā, to uzturēšanas
noteikumus, pašvaldības veikto kontroli pār šo noteikumu izpildi, atbildību par
pārkāpumiem, kā arī dzīvnieku klaiņošanas novēršanas, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas
un, ja nepieciešams, likvidēšanas organizēšanas kārtību.

2.

Noteikumos ir lietoti šādi termini :
2.1. Mājdzīvnieki – (šo noteikumu izpratnē) visu sugu mājlopi (suņu, kaķu, govju, cūku,
aitu, zirgu un kazu dzimtas dzīvnieki, mājas nepārnadži, truši, kā arī fermā audzēti
minēto sugu savvaļas dzīvnieki un savvaļas atgremotāji, mājputni, rāpuļi, abinieki,
zivis, kā arī eksotiskie un dekoratīvie dzīvnieki;
2.2. Klaiņojošs dzīvnieks – bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis
dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā). Par klaiņojošu dzīvnieku nav
uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā, ciemā un lauku apdzīvotā vietā māju
tuvumā;
2.3. Labturība – mājdzīvnieka fizioloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu
kopums.

3.

Noteikumu mērķis ir :
3.1. reglamentēt Auces novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši labturības
prasībām;
3.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar
trakumsērgu un slimībām, kas kopējas dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī ar slimībām,
kas apdraud citus dzīvniekus;
3.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri
higiēniskās situācijas uzlabošanu Auces novadā.
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II. Mājdzīvnieku uzturēšana
4.

Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un
teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku ilgstošu uzturēšanos vai barošanos.

5.

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos ar mājas īpašnieka vai pašvaldības namīpašuma
apsaimniekotāja rakstveida atļauju drīkst turēt tikai mājas (istabas) dzīvniekus. Akvāriju
zivis un mazos dziedātājputnus, ja tie netraucē apkārtējos, drīkst turēt arī bez mājas
īpašnieka piekrišanas.

6.

Auces pilsētas vēsturiskajā centrā, kura robežas iet pa Raiņa ielu, Kapsētas ielu, Miera ielu,
1.Maija ielu, Ausmas ielu, Bēnes ielu, Rūpniecības ielu un Jelgavas ielu drīkst turēt tikai
mājas (istabas) dzīvniekus.

7.

Auces pilsētā (ārpus Auces vēsturiskā centra) un Auces novada ciemu teritorijās, ar
nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, atbilstoši ierīkotās novietnēs vai iežogotā
teritorijā, drīkst turēt mājdzīvniekus, ja mājdzīvnieku turēšana netraucē blakus esošo māju
iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, nerada smaku, netīrību) un būtiski nebojā
apkārtējās vides ainavu.

8.

Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai, kā arī atsevišķos gadījumos (antisanitāru
apstākļu radīšana, troksnis, smakas, nepiemēroti turēšanas apstākļi u.c.), Pārtikas un
veterinārais dienests un Auces novada dome ar atsevišķu lēmumu var aizliegt turēt
konkrētā vietā jebkādus mājdzīvniekus, ierobežot to skaitu vai konkrētus mājdzīvniekus
konkrētā vietā.

9.

Mājas (istabas) dzīvnieku atļauts turēt tikai tā nekustamā īpašuma teritorijā vai tās daļā,
kurā tas reģistrēts atbilstoši šo noteikumu II. nodaļas noteikumiem. Atsevišķos gadījumos
īslaicīgi (līdz vienam kalendārajam mēnesim) mājas (istabas) dzīvnieku atļauts turēt citā
nekustamajā īpašumā ar minētā nekustamā īpašuma īpašnieka (-u) un tajā dzīvojošo
pilngadīgo personu atļauju, ja šo personu dzīvesvieta deklarēta minētajā nekustamajā
īpašumā.

10. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā teritorijā
(zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā nav atļauta
mājdzīvnieku turēšana.
11. Mājdzīvnieka īpašniekam un turētājam ir pienākums godprātīgi ievērot Latvijas
Republikas normatīvo aktu, kas reglamentē dzīvnieku turēšanu noteikumus, t.sk.,
labturības prasības, veterinārmedicīnisko aprūpi un infekciju slimību profilaksi,
tirdzniecības, pārvadāšanas, apmācības, demonstrēšanas noteikumu prasības, dzīvnieku
aizsardzības prasības, pildīt dzīvnieku aizsardzības normu ievērošanu uzraugošo un
kontrolējošo iestāžu uzliktos pienākumus un lēmumus, saņemt minētajos normatīvajos
aktos paredzētās atļaujas, ja tās nepieciešamas specifisku darbību veikšanai ar dzīvniekiem.
III. Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana,
izmitināšana un aprūpēšana, bezsaimnieku dzīvnieku apglabāšana
12. Auces novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu saskaņā ar normatīvajos aktos un
noslēgtā līguma noteikto kārtību organizē un nodrošina Auces novada pašvaldības izvēlēta
persona(as), kas specializējušās konkrētu pakalpojumu sniegšanā.
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13. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto mājas (istabas)
dzīvnieku, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku izmitināšanu
dzīvnieku patversmē.
14. Pakalpojuma sniedzējs organizē bezsaimnieku dzīvnieku līķu aizgādāšanu uz dzīvnieku
kapsētām vai kremēšanas vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu.
IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu
15. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas
Republikas normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības
sekojošā apmērā – atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var piemērot brīdinājumu vai
naudas sodu – fiziskām personām līdz 100,- (viens simts) latiem, juridiskām personām līdz
1000,- (viens tūkstotis) latiem.
16. Personu saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo tās no pienākuma atbildēt par
nodarīto zaudējumu vai kaitējuma atlīdzināšanu.
17. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu ir tiesīgas sekojošas amatpersonas:
17.1. Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki;
17.2. policijas darbinieki;
17.3. pašvaldības policijas darbinieki.
18. Saistošo noteikumu 17.3.punktā minētās amatpersonas bez protokola sastādīšanas ir
tiesīgas naudas sodu līdz 20,- (divdesmit) latiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā,
izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs piemēroto sodu neapstrīd.
19. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Auces novada pašvaldības administratīvā
komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.
20. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Auces novada
pašvaldības pamatbudžetā.
V. Noslēguma jautājums
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada domes
informatīvajā izdevumā „Auces novada vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

