Saistošie noteikumi Nr.19
apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes
2013.gada 20.novembra
sēdes lēmumu Nr.10 (prot.Nr.20)
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Brocēnu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr. 266
„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka suņu, kaķu un sesku turēšanas (turpmāk
tekstā arī dzīvnieks) kārtību Brocēnu novadā un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu mērķis nodrošināt, lai dzīvnieku turēšana neapdraudētu un netraucētu citus
dzīvniekus vai cilvēkus (sabiedrību), samazināt dzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst
dzīvnieku infekcijas slimību izplatību, kā arī veicināt radīt veselīgu un tīru vidi Brocēnu novadā.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pastāvīgi dzīvo vai
uzturas Brocēnu novada administratīvajā teritorijā.
4. Noteikumos lietotie termini:
4.1.mājas (istabas) dzīvnieks – suns, kaķis, sesks;
4.2.dzīvnieka īpašnieks – juridiska vai fiziska persona;
4.3.dzīvnieka turētājs – juridiska vai fiziska persona, kuras rīcībā vai aprūpē atrodas dzīvnieks;
4.4. bīstams suns – Ministru kabineta 19.06.2012. noteikumu Nr. 428 „Kārtība, kādā suni atzīst
par bīstamu, un prasības bīstama suņa turēšanai” izpratnē.
5. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai, kā arī atsevišķos gadījumos (pastāvīgu
antisanitāru apstākļu radīšana, troksnis, smakas, cilvēku vai mājdzīvnieku sakošana, nepiemēroti
turēšanas apstākļi u.c.), Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvalde un Brocēnu
novada pašvaldība var ierobežot vai aizliegt turēt konkrētā Brocēnu novada vietā mājas (istabas)
dzīvniekus.
II. Dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi
6. Nodrošināt dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7. Nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu.
8. Nepieļaut, ka dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un
sabiedrisko ēku telpās, novada sabiedriskās vietās, kā arī dzīvojamās telpās.
9. Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, īpašnieks (valdītājs, turētājs) viņam piederošajos
(apsaimniekošanā esošajos, lietošanā nodotajos) objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut
klaiņojošu dzīvnieku uzturēšanos, jānodrošina, lai klaiņojošie dzīvnieki neiekļūtu bēniņos,
pagrabos un citās neapdzīvotās telpās.
10. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs ievest dzīvnieku bez pavadas bērnu atpūtas un
rotaļu laukumos, izglītības iestādēs un to teritorijās, izklaides vietās, sporta laukumos,
tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās un publisko pasākumu norises vietās,
daudzdzīvokļu māju pagalmos, izņemot, kad minētās darbības saistītas ar dzīvnieku
paraugdemonstrējumiem vai izstādēm.

11. Ārpus telpām un /vai īpašnieka norobežotās teritorijas bez pavadas suni atļauts palaist
speciāli iekārtotos iežogotos suņu pastaigas laukumos, kā arī zaļajās zonās un mežos īpašnieka
uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt suņa rīcību.
12. Dzīvnieka īpašnieka (turētāja) pienākums ir nepieļaut dzīvnieku nekontrolētu vairošanos.
13. Nepeldināt dzīvniekus cilvēku atpūtas vietās, parku dīķos un peldvietās.
14. Dzīvnieka īpašniekam (turētājam) vedot dzīvnieku pastaigā ārpus īpašuma, kurā dzīvnieks
tiek uzturēts, jānodrošina dzīvnieka atstāto ekskrementu savākšana.
15. Bīstamo suņu uzturēšanās sabiedriskā vietā pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
III. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
16. Brocēnu novadā esošie Mājas (istabas) dzīvnieki jāreģistrē atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.
IV. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un izolācija
17. Dzīvnieki, kuri bez īpašnieka vai turētāja klātbūtnes atrodas sabiedriskās vietās, tajā skaitā
dzīvojamo māju koplietošanas telpās, uzskatāmi par klaiņojošiem, izņemot kaķi, kas ir atbilstoši
apzīmēti un reģistrēti.
18. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un sabiedriskajās vietās bojā gājušo dzīvnieku līķu
savākšanu organizē persona, ar kuru Brocēnu novada pašvaldībai ir noslēgts līgums un kura to
var veikt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
19. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā
atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
20. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs ir
saucams pie administratīvās atbildības.
21. Administratīvā pārkāpuma protokolu izskata un lēmumu pieņem Brocēnu novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
22. Sods un tā izpilde neatbrīvo personu no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī tā sekas.
23. Brocēnu novada pašvaldības Administratīvās komisijas lēmumu par administratīvā soda
uzlikšanu var pārsūdzēt rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājums
24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2002.gada 17.aprīļa saistošie noteikumi
Nr. 3 „Brocēnu novada administratīvajā teritorijā esošo suņu un kaķu turēšanas noteikumi”.
Sēdes vadītāja

S.Dūklava

Saistošo noteikumu Nr.19 " MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TURĒŠANAS NOTEIKUMI
BROCĒNU NOVADĀ" paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Spēkā esošie noteikumi „Brocēnu novada administratīvajā
teritorijā esošo suņu un kaķu turēšanas noteikumi” (apstiprināti
ar Brocēnu novada domes 2002.gada 17.aprīļa lēmumu Nr. 9;7§)
ir zaudējuši aktualitāti un kļuvuši neatbilstoši pašreizējai
situācijai, jo mainījušies normatīvie akti par mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanu, pārvadāšanu, reģistrēšanu, vakcinēšanu un
citām saistītām sfērām, kā arī izdarīti grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot augstāku un
diferencētu soda apmēru fiziskām un juridiskām personām.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu. Dome ir tiesīga izdot saistošos
noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu,
jo tas nav paredzēts likumos un Ministru kabineta noteikumos.
Dzīvnieku turēšanas noteikumi Brocēnu novadā nosaka kārtību,
kāda jāievēro Brocēnu novada administratīvajā teritorijā, ja tās
iedzīvotāji vai apmeklētāji vēlas turēt dzīvnieku vai iziet ar to
pastaigā sabiedriskās vietās, dzīvojamo māju koplietošanas
telpās.
Noteikumu piemērošana neietekmēs pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nebūs nepieciešamība
veidot jaunas institūcijas, darba vietas.
Nav attiecināms uz projekta saturu

Jaunas institūcijas netiks radītas. Persona saistošo noteikumu
piemērošanā var griezties Brocēnu novada pašvaldībā vai tās
pilnvarotā iestādē.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

