Saistošie noteikumi Nr.13
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2014.gada 28.oktobra sēdes
lēmumu (prot.Nr.12, 25.§)
Precizēti ar Baldones novada
domes 2014.gada 22.decembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.14, 27.§)
Grozījumi:
 Ar 2015.gada 26.maija lēmumu (prot. Nr. 6,11§)
 Ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§)

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu,
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai" 2.1, 13.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija
noteikumu Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 11.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu
(turpmāk tekstā kopā – Mājas dzīvnieki) īpašnieku vai turētāju tiesības un pienākumus, atbildību par
Noteikumu neievērošanu, Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību un klaiņojošu Mājas dzīvnieku izķeršanas
kārtību Baldones novadā.
2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
2.1. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, košumdārzi,
skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības.
Apstādījumos var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un
laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi.
2.2. Žetons - vienota parauga numurēts reģistrācijas žetons, kas tiek izsniegta suni reģistrējot
Baldones novada pašvaldības datu bāzē.
3. Noteikumu mērķis ir panākt Mājas dzīvnieku reģistrāciju, nodrošinot to identifikāciju, samazināt suņu
radīto traumu skaitu un novērst postījumus apstādījumos.
4. Baldones novada nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji savā teritorijā
nepieļauj klaiņojošu Mājas dzīvnieku uzturēšanos un par to nekavējoties informē Baldones novada
pašvaldību vai pašvaldības policijas Baldones novada nodaļu.
(grozīts ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))
5. Baldones novada administratīvajā teritorijā jebkura persona par katru klaiņojošu vai bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušu Mājas dzīvnieku nekavējoties informē Baldones novada pašvaldību vai pašvaldības
policijas Baldones novada nodaļu.
(grozīts ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))
6. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu Baldones novadā organizē Baldones novada pašvaldība, slēdzot
līgumu ar trešajām personām par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) sedz
trešajai personai, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums par dzīvnieku izķeršanu, izdevumus, kas saistīti ar
dzīvnieka noķeršanu un nogādāšanu līdz patversmei saskaņā ar trešās personas noteiktu cenrādi, un
dzīvnieku patversmes izdevumus, kas saistītas ar dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi saskaņā ar attiecīgās
patversmes cenrādi.

7. Baldones novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētu
bezsaimnieka kaķi, ja ir nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.
8. Mājas dzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskajās vietās,
izņemot speciāli tam paredzētās un apzīmētās vietās, kā arī tuvāk par 15 metriem no sabiedriskām ēkām
un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ir aizliegta. Personām, kas baro Mājas dzīvniekus, jānodrošina
barošanas vietas sakopšana.
II. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība
9. Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie Mājas dzīvnieki tiek reģistrēti
normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo Mājas dzīvnieku, kuriem ir implantēta
mikroshēma, reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datu bāzē var veikt Baldones novada pašvaldībā.
Veicot Mājas dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē Baldones novada pašvaldībā,
Mājas dzīvnieka īpašnieks veic samaksu par Mājas dzīvnieka reģistrāciju datubāzē saskaņā ar
Lauksaimniecības datu centra noteikto cenrādi un par informācijas ievadi datubāzē šajos Noteikumos
noteiktajā apmērā.
(Grozīts ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))
10.1Maksa par informācijas ievadi Lauksaimniecības datu centra datubāzē ir 1.50 euro par katru
dzīvnieku.
(papildināts ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))
10.2 No maksas par informācijas ievadi Lauksaimniecības centra datubāzē par vienu dzīvnieku ir
atbrīvotas šādas personas:
10.2.1. personas ar invaliditāti;
10.2.2.personas, kuras sasniegušas vai ir vecākas par normatīvajos aktos noteikto pensijas vecumu;
10.2.3. bāreņi;
10.2.4. maznodrošinātas un trūcīgas personas.
(papildināts ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))
11. Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošos suņus, kuriem nav implantēta
mikroshēma, līdz 2016.gada 1.jūlijam reģistrē Baldones novada pašvaldībā tās izveidotajā datu bāzē.
12. Suņa reģistrācija Baldones novada pašvaldības datu bāzē veicama viena mēneša laikā pēc to
iegūšanas vai trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas, Suņa īpašniekam uzrādot Pārtikas un veterinārā
dienesta pilnvarota praktizējoša veterinārārsta izsniegtu vakcinācijas apliecību vai mājas (istabas)
dzīvnieka pasi.
13. Veicot suņa reģistrāciju Noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā, suņa īpašniekam vai turētājam, tiek
izsniegts žetons.
14. Suņa īpašnieks vai turētājs sedz izdevumus par suņa reģistrāciju Baldones novada pašvaldības
izveidotajā datu bāzē EUR 1,50 (viens euro 50 centi) apmērā par katru suni.
III. Mājas dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi
15. Mājas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:
15.1. reģistrēt Mājas dzīvniekus atbilstošajās datu bāzēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
termiņos;
15.2. (svītrots ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))
15.3. (svītrots ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))
15.4. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki piemēslo sabiedrisko ēku telpas un daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju koplietošanas telpas;
15.5. nepieļaut, ka Mājas dzīvnieks bojā apkārtējo vidi (apstādījumu izmīdīšana un rakšana tajos);

15.6.nodrošināt, lai suņiem, atrodoties ārpus dzīvnieka īpašniekam vai turētājam valdījumā vai
turējumā esošās teritorijas, būtu uzlikta kaklasiksna vai cits aksesuārs, piemēram, iemauktiņi, ar
tiem piestiprinātu Žetonu (dzīvnieka identifikācija), izņemot Noteikumu 10.punktā noteiktajā
kārtībā reģistrētiem suņiem );
15.7. nodrošina, ka pie norobežotas teritorijas, kurā atrodas suns, ieejas ir izvietota plāksne ar
uzrakstu “Suns”;
15.8. nekavējoties ziņot Baldones novada pašvaldībai vai pašvaldības policijas Baldones novada nodaļai un
citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja suns ir sakodis cilvēku.

(grozīts ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))
IV. Ierobežojumi un aizliegumi
16. Aizliegts atrasties ar suni Baldones pilsētas teritorijā esošajos apstādījumos, Baldones novada
teritorijā esošajos bērnu spēļu laukumos, izglītības iestāžu teritorijās, publiskās tirdzniecības vietās,
sporta laukumos (stadionā un citās sportam paredzētās teritorijās un būvēs), publiskās peldvietās un
publiskos pasākumos, ja to nav atļāvis pasākuma organizators, kā arī citās publiskās vietās, kur tas ir
aizliegts ar aizlieguma zīmi. Minētais nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad darbības saistītas
ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai izstādēm.
17. Ar Mājas dzīvniekiem aizliegts apmeklēt valsts un pašvaldību iestādes, kapsētas.
18. Aizliegts peldināt suņus publiskajās peldvietās un dīķos.
V. Administratīvā soda piemērošana
19. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā.
20. Kontroli par Noteikumu ievērošanu veic un administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesīgi sastādīt :

20.1. Baldones novada pašvaldības pilnvarotas personas;
20.2. pašvaldības policijas darbinieki;
(Grozīts ar 2015.gada 26.maija lēmumu (prot. Nr. 6,11§))
21. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumu neievērošanu, pamatojoties uz noformētajiem
administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Baldones novada Administratīvā komisija.

22. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt Noteikumu pārkāpšanas
rezultātā nodarītos zaudējumus.
VI. Noslēguma jautājumi
23. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā "Baldones Ziņas".
24. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones novada domes 17.03.2004. saistošie noteikumi
Nr.16 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā”.
25. Maksa par informācijas ievadi Lauksaimniecības datu centra datubāzē piemērojama sākot ar
2017.gada 1.janvāri.
(papildināts ar 2016.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.3,43§))

Baldones novada domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2014.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.13
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā”
Paskaidrojuma
sadaļas

raksta Norādāmā informācija
1.1.Likuma 43. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus
noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos,
šādosjautājumos:(..)parmājdzīvniekuuzturēšanu;
1.2.Baldones novada pašvaldībā šobrīd ir spēkā Baldones novada domes 2004.gada 17.marta
saistošie noteikumi Nr.16 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā”, kas pēc satura
neatbilst attiecīgo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, jo ir būtiski mainījies tiesiskais
regulējumsparmājdzīvniekuturēšanu.
Izdarīti grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, uz kā pamata izdoti jauni un veikti grozījumi
spēkāesošajosattiecināmajostiesībuaktos.

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
izklāsts

Ņemot vērā, ka nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajos saistošajos noteikumos pārsniedz 50%

no normatīvā akta apjoma, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 2.februāra noteikumu

Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. un 186.punktu nepieciešams
izdotjaunuspašvaldībassaistošosnoteikumus.
1.3.Baldones novada dome 28.10.2014. pieņēma saistošos noteikumus Nr.13
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā”.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 10.12.2014. vēstulē Nr.
17.18-1e/10953 norāda, ka nepieciešams precizēt saistošo
noteikumu Nr.13
15.5.apakšpunktu, jo nav saprotams kādā veidā mājas dzīvnieks var bojāt
apkārtējo vidi, 15.6.apakšpunktu, jo tas neattiecas uz Mājas dzīvniekiem, kuriem ir
implantēta mikroshēma, kā arī izslēgt 20.3. apakšpunktu un precizēt VI nodaļas
nosaukumu
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo
un ceturto daļu, 39.pantu, Ministru kabineta
04.04.2006. noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 2.1, 13.punktu, Ministru
kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"
11.punktu.
Noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu īpašnieku vai turētāju tiesības un
satura pienākumus, atbildību par Noteikumu neievērošanu, Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību un
klaiņojošu MājasdzīvniekuizķeršanaskārtībuBaldonesnovadā.
Ar Noteikumiem tiek izdarīti grozījumi Baldones novada domes 28.10.2014. saistošajos
noteikumos Nr.13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā”, precizējot
15.5.apakšpunktu - norādot kādā veidā Mājas dzīvnieks var bojāt apkārtējo vidi, t.i., izmīdot
apstādījumus un tajos rokoties, 15.6.apakšpunktu – norādot, ka pašvaldības izsniegta žetona
nēsāšana neattiecas uz Mājas dzīvniekiem, kuriem ir implantēta mikroshēma, kā arī izslēdzot

20.3.apakšpunktu un precizējot VI nodaļas nosaukumu.
3. Informācija par plānoto Finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta.
uz Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības
projekta
ietekmi
institūcijas,darba vietas.
pašvaldībasbudžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, t.sk. mājas (istabas)
un uzņēmējdarbības
vidi dzīvnieku – suņu un kaķu īpašniekiem vai turētājiem,Baldones novadā
pašvaldībasteritorijā

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā ir Baldones novada
5.Informācija
par pašvaldība.
administratīvajām procedūrām Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību
privātpersonuveicamām darbībām.
Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Pēc
noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Baldones
6.
Informācija
par novada domes Finanšu un attīstības komitejas sēdē 28.10.2014. un publicēšanas
konsultācijām
ar pašvaldības mājas lapas vietnē internetā www.baldone.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju
privātpersonām
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot
lietderības apsvērumus, paredzētsiekļaut noteikumos.

