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Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu
Nr.491„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu
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I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu reģistrēšanu, turēšanas
kārtību Siguldas novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka dzīvnieka īpašnieka
(turētāja) tiesības un pienākumus, atbildību par noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojošu
dzīvnieku izķeršanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Siguldas novadā, nodrošināt dzīvnieku
reģistrāciju, samazināt dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu,
novērst postījumus apstādījumos, dārzos un parkos, kā arī mazināt suņu klaiņošanu.
II. Dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni, un kaķa īpašniekam ir tiesības reģistrēt kaķi
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.
Papildus visus Siguldas novada administratīvajā teritorijā turēšanā esošos suņus var reģistrēt
arī Siguldas novada pašvaldības dzīvnieku reģistrā, ko iespējams veikt bez maksas Siguldas
novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, saņemot reģistrācijas žetonu.
III. Dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi
Suņa īpašnieka (turētāja) pienākumi:
5.1. nodrošināt suņa turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

5.2. pēc Siguldas novada Pašvaldības policijas amatpersonas pieprasījuma uzrādīt suni, to
nofiksējot, lai varētu droši un netraucēti ar datu nolasīšanas ierīci veikt elektroniskās
identifikācijas sistēmā (mikroshēmā) iekļauto datu iegūšanu;
5.3. nodrošināt, lai sunim, atrodoties ārpus tā īpašnieka vai turētāja īpašumā, valdījumā esošās
teritorijas, pie kakla siksnas būtu piestiprināta informācija, kurā norādīta tā īpašnieka
(turētāja) adrese un tālruņa numurs;
5.4. pastaigas laikā vest suni pavadā;
5.5. vedot pastaigā suni, līdzi ņemt maisiņu suņa ekskrementu savākšanai un pēc pieprasījuma
to uzrādīt Pašvaldības policijas amatpersonai;
5.6. pārvadājot suni sabiedriskajā transportlīdzeklī, turēt pavadā suni ar uzliktu uzpurni vai
bez uzpurņa ievietot suni pārvadāšanai piemērotā somā, konteinerī vai būrī.
6. Kaķa īpašnieka (turētāja) pienākumi:
6.1. nodrošināt kaķa turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
6.2. gadījumā, kad kaķis atrodas ārpus tā pastāvīgās mītnes bez īpašnieka (turētāja)
uzraudzības, uzlikt kaķim kakla siksnu, kurā norādīta īpašnieka (turētāja) adrese un
tālruņa numurs;
7. Ja sunim nav implantēta mikroshēma vai pie suņa kakla siksnas nav piestiprināta informācija,
kurā norādīta tā īpašnieka (turētāja) adrese un tālruņa numurs vai nav nodrošināta tā
īpašnieka (turētāja) klātbūtne, kā rezultātā suni nav iespējams identificēt, suns tiek uzskatīts
par klaiņojošu, un tiek nogādāts dzīvnieku patversmē.
8. Aizliegts izvest pastaigā suni Siguldas pilsētas Svētku laukumā, Siguldas pils kompleksa
teritorijā, Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumos, skvēros un valsts vai
pašvaldību iestāžu sporta laukumos, izņemot gadījumus, kad tas ir saistīts ar dzīvnieka
demonstrēšanu ar pašvaldību saskaņotos pasākumos.
IV. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana, izolācija
9. Siguldas novada teritorijā klaiņojošu suņu izķeršanu un ievietošanu patversmē nodrošina
Siguldas novada Pašvaldības policija.
10. Ievainotu dzīvnieku vai to līķu savākšanu no sabiedriskām vietām nodrošina Siguldas novada
Pašvaldības policija.
11. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Siguldas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošos dzīvniekus nogādā patversmē un
izmitina saskaņā ar noslēgto līgumu par dzīvnieku izķeršanu.
13. Suņu izķeršanas, ievietošanas patversmē un to uzturēšanas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar
noslēgto līgumu.
14. Izdevumus, kas saistīti ar klaiņojoša dzīvnieka uzturēšanu patversmē, sedz dzīvnieka
īpašnieks (turētājs), ja tāds ir zināms.
15. Informācija par noķertajiem klaiņojošiem suņiem tiek publicēta Siguldas novada pašvaldības
mājaslapā www.sigulda.lv.
V. Administratīvā atbildība un sods par šo noteikumu pārkāpšanu
16. Par šo noteikumu prasību neievērošanu personas tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
17. Administratīvā pārkāpuma protokolu sastādīt ir tiesīgas Siguldas novada Pašvaldības
policijas amatpersonas.

18. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumus pieņem Siguldas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
19. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Siguldas
novada Pašvaldības policija.
20. Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
rajona (pilsētas) tiesā.
21. Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kura pieņēmusi lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā.
22. Sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā var iesniegt 10 darba dienu laikā no pilna lēmuma
paziņošanas dienas.
VI. Noslēguma jautājums
23. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada Domes 2013.gada 20.novembra saistošos
noteikumus Nr.47 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Siguldas novadā”.
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