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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS 

par suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu Latvijā 

 

1. Pamatinformācija 
 

Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz: 

 

Spēkā esošo tiesisko regulējumu: 

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.576/2013 (2013.gada 12.jūnijs) par 

lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr.998/2003 

atcelšanu 

2. Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2013 (2013.gada 28. jūnijs) par 

identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai 

pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, 

izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 

Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem 

3. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (07.12.1984) 

4. Dzīvnieku aizsardzības likums (09.12.1999) 

5. Veterinārmedicīnas likums (26.04.2001) 

6. Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (20.01.2011) 

7. MK 15.07.2014 noteikumi Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to 

ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku 

apzīmēšanas kārtība" 

8. MK 17.09.2013 noteikumi Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas 

pakalpojumu cenrādis" 

9. MK 21.06.2011 noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 

10. MK 20.10.2009 noteikumi Nr.1203 "Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās 

informācijas izmantošanas kārtība" 

11. MK 04.04.2006 noteikumi Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 

apmācībai" 

12. MK 28.06.2005 noteikumi Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 

pašvaldību nodevas" 

13. Rīgas domes 20.12.2016 saistošie noteikumi Nr.237 "Par pašvaldības nodevu par suņa 

turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" 

 

Suņu apzīmēšanas un reģistrēšanas sociālās kampaņas rezultātiem: 

Sociālā kampaņa: “Bezmaksas suņu čipēšana un reģistrēšana 4 novados” 

Sociālās kampaņas periods: 01.11.2016-22.12.2016 

Sociālā kampaņa četros Latvijas novados pēc reģionu sadalījuma (izņemot Rīgas reģionu): 

Vidzemes reģions – Naukšēnu novadā (03.11.2016); 

Zemgales reģions – Tērvetes novadā (04.11.2016); 

Kurzemes reģions – Rucavas novadā (09.11.2016); 

Latgales reģions – Aglonas novadā (10.11.2016). 

Sociālo kampaņu īstenoja:  

4finance fonds Labie Darbi un  

nodibinājums “dzivniekupolicija.lv”. 

Sociālās kampaņas sasniegtais rezultāts: apzīmēti un reģistrēti 1205 suņi. 
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Latvijas Pašvaldību savienības rīkoto videokonferenci pašvaldībām: 

Videokonference: 06.12.2016.g. 

Organizētājs: biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”, kontaktpersona – S.Sproģe  

Dalībnieki:  

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta pārstāves I.Kronenberga un L.Ansone; 

Lauksaimniecības datu centra pārstāves E.Skujiņa, M.Elbrete un M.Karņicka;  

nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” pārstāves I.Džonsone un I.Bāra 

Darba kārtībā: 

1. Spēkā esošo normatīvo aktu prasības par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju; 

2. Suņu reģistrācija Lauksaimniecības datu centra datu bāzē, praktiskie aspekti. 

3. Sociālās kampaņas “Bezmaksas suņu čipēšana un reģistrēšana 4 novados” rezultāti 

Ieraksts: http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3440-video-ieraksts-no-

videokonferences-par-izmainam-mk-noteikumos-par-majas-dzivnieku-registracijas-kartibu  

 

Lauksaimniecības datu centra datubāzes statistikas datiem: 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas dinamika 

Suņu reģistrācijas dinamika 

Situācija pa pašvaldībām (pilsētas, novadi) 

 

 

Ziņojuma ietvars (situācija uz 2017.g. janvāri): 

 Novērota un analizēta situācija suņu turēšanas jomā, suņu turēšanas noteikumu 

ievērošanā uz 2016.gada novembri četros Latvijas novados pēc reģionu iedalījuma. 

 Veikta 1205 suņu reģistrācija valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, ko 

uztur Lauksaimniecības datu centrs – https://info.ldc.gov.lv/.  

 Apkopotas un analizētas normas par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu un 

reģistrāciju, dzīvnieku īpašnieku tiesībām un pienākumiem, pakalpojuma 

nodrošinājumu u.c. 

 Pētīta LDC datubāzē reģistrēto suņu statistika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņojumu sagatavoja: 

Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” 

2017.gada 14.februārī 

 

________________________ 

/Ilze Džonsone/ 

 
Inese Bāra 

t.26414441  

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3440-video-ieraksts-no-videokonferences-par-izmainam-mk-noteikumos-par-majas-dzivnieku-registracijas-kartibu
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3440-video-ieraksts-no-videokonferences-par-izmainam-mk-noteikumos-par-majas-dzivnieku-registracijas-kartibu
https://info.ldc.gov.lv/
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2. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība – tiesiskais regulējums 
 

Mājas (istabas) dzīvnieku tiesiskā regulējuma analīze veikta tikai par spēkā esošām normām, 

neskatot vēsturisko attīstību.  

 

2.1. Spēkā esošā tiesiskā regulējuma analīze 

 

Jau kopš 2000.gada 1.janvāra ir spēkā Dzīvnieku aizsardzības likuma (turpmāk – DzAL) 

6.panta norma: “Dzīvnieka īpašnieks nodrošina dzīvnieka reģistrēšanu un apzīmēšanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”. DzAL 6.pants grozīts 2005.gada 14.aprīlī, papildinot to 

ar jaunu teikumu: “Dzīvnieka identitāti apliecinošu dokumentu - dzīvnieka pasi vai vakcinācijas 

apliecību, kurā ierakstīts dzīvnieka identitātes numurs, - izsniedz un apliecina kompetentas 

iestādes pilnvarota persona.” 

Attiecībā uz mājas (istabas) dzīvniekiem normatīvajos aktos noteiktā kārtība tika 

apstiprināta tikai 2008.gada 15.aprīlī ar MK noteikumiem Nr.277 “Mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtība”, kuru spēkā stāšanās termiņš tika atlikts, līdz noteikumi tika atcelti. 

Šobrīd spēkā esošo mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka MK 

21.06.2011.gada noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk 

– MK noteikumi Nr.491), kas izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma (turpmāk – VetL) 

25.panta 6.punktu. Tiesību normas par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu un/vai reģistrāciju 

noteiktas arī citos normatīvajos aktos – normu akopojums pievienots Pielikumā Nr.1. 

 

DzAL un VetL noteiktas vispārējās vadlīnijas mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijā: 

- dzīvnieka apzīmēšanu un reģistrēšanu nodrošina dzīvnieka īpašnieks (DzAL 6.pants); 

- valsts uzraudzību un kontroli dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas jomā organizē un 

nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests (VetL 4.panta pirmās daļas 7.punkts); 

- dzīvnieku reģistru izveido, uztur un pārzina Lauksaimniecības datu centrs (VetL 

21.panta otrā daļa); 

- mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu veic 

praktizējošs veterinārārsts (VetL 21.panta ceturtā daļa); 

- dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets (VetL 25.panta 6.punkts); 

- dzīvnieka īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums uzrādīt un nodot nākamajam 

dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku identifikāciju (VetL 59.panta 

4.punkts). 

 

Salīdzinājumam normatīvais regulējums mājas (istabas) dzīvnieku un lauksaimniecības 

dzīvnieku reģistrācijai: 

 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācija 

Dzīvnieka īpašnieks nodrošina dzīvnieka reģistrēšanu 

un apzīmēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

(DzAL 6.pants) 

Dzīvnieka īpašnieks nodrošina dzīvnieka reģistrēšanu 

un apzīmēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

(DzAL 6.pants) 

 

Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums: 

5) nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu 

reģistrēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 

(VetL 59.panta 5.punkts); 

9.pants. (1) Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un 

kontrolē: 

9.pants. (1) Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un 

kontrolē: 
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1) Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes: 

a) Pārtikas un veterinārais dienests — attiecībā uz 

mājas (istabas) dzīvnieku labturību — tikai valsts 

veterinārās uzraudzības objektos un gadījumos, kad ir 

aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu 

pārkāpumiem (DzAL 9.panta pirmās daļas 1.punkta 

a) apakšpunkts) 

1) Zemkopības ministrijas padotībā esošās iestādes: 

a) Pārtikas un veterinārais dienests — attiecībā uz 

nebrīvē audzētu dzīvnieku aizsardzību un labturību 

(DzAL 9.panta pirmās daļas 1.punkta a) 

apakšpunkts) 

 

Valsts veterinārajai uzraudzībai un kontrolei ir 

pakļauti šādi objekti un personas (valsts veterinārās 

uzraudzības objekti):  

1) dzīvnieku novietnes (VetL 2.1 pants); 

Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz 

valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu 

prasībām, organizē un nodrošina valsts uzraudzību un 

kontroli šādās jomās: 

7) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana; (VetL 

4.panta pirmās daļas 7.punkts) 

Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz 

valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu 

prasībām, organizē un nodrošina valsts uzraudzību un 

kontroli šādās jomās: 

7) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana, 

ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku 

pārvietošana; (VetL 4.panta pirmās daļas 7.punkts) 

Dzīvnieku reģistru izveido, uztur un pārzina 

Lauksaimniecības datu centrs (VetL 21.panta otrā 

daļa) 

Dzīvnieku reģistru izveido, uztur un pārzina 

Lauksaimniecības datu centrs (VetL 21.panta otrā 

daļa) 

 

Lauksaimniecības datu centrs: 

1) uztur, kārto un uzrauga vienoto elektronisko 

uzraudzības sistēmu, ko veido lauksaimniecības 

dzīvnieku, to īpašnieku, ganāmpulku un novietņu 

reģistrs; 

2) uztur un kārto ciltsdarbā iesaistīto personu reģistru 

normatīvajos aktos par ciltsdarbu noteiktajā kārtībā; 

3) piešķir identifikācijas numurus valstī audzējamiem 

lauksaimniecības dzīvniekiem; 

4) uztur un kārto ar lauksaimniecības dzīvniekiem 

saistītā ciltsdarba un pārraudzības informācijas 

datubāzi; 

5) uztur un kārto lauksaimniecības dzīvnieku, to 

īpašnieku, ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības 

dzīvnieku ciltsdarba arhīvu; (Ciltsdarba un dzīvnieku 

audzēšanas likums 5.pants 1.-5.punkts) 

Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu, pasu un 

vakcinācijas apliecību izsniegšanu veic praktizējošs 

veterinārārsts (VetL 21.panta ceturtā daļa) 

Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmē īpašnieks, 

turētājs, praktizējošs veterinārārsts vai fiziska 

persona, kura ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību 

vērtēšanas un pārraudzības veikšanai atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par tādu fizisko personu 

apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku 

vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, 

olšūnu un embriju transplantāciju. (MK noteikumu 

Nr.393 37.punkts) 

 

Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts 

zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmē, implantējot 

transponderu atbilstoši regulas Nr.2015/262 18.panta 

2.punktā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas 

dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas 

eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti (pielikums) 

divos eksemplāros un nodod to dzīvnieka 

īpašniekam. Dzīvnieka īpašnieks septiņu dienu laikā 

pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas vienu 

reģistrācijas kartītes eksemplāru iesniedz datu centrā, 

bet otrs eksemplārs paliek pie dzīvnieka īpašnieka. 

(MK noteikumu Nr.393 59.punkts) 
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Kvalifikācija, kas vajadzīga, lai lolojumdzīvniekiem 

implantētu transponderus  

Ja kāda dalībvalsts plāno atļaut, ka personas, kas nav 

veterinārārsti, implantē transponderus, tā paredz 

noteikumus par minimālo kvalifikāciju, kas vajadzīga 

šādām personām. (Regula Nr.576/2013 18.pants) 

Identitātes pārbaudes elektroniskās metodes 

3. Dalībvalstis nosaka kvalifikācijas minimumu, kas 

vajadzīgs 2. punktā paredzētās darbības veikšanai, 

vai nozīmē personu (“kvalificētā persona”) vai 

profesiju, kurai uzticētas šādas operācijas. (Regula 

Nr.2015/262 Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula 

18.pants 3.punkts) 

Ministru kabinets nosaka: 

6) dzīvnieku reģistrācijas kārtību (VetL 25.panta 

6.punkts) 

Ministru kabinets nosaka: 

6) dzīvnieku reģistrācijas kārtību (VetL 25.panta 

6.punkts) 

Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras 

dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, 

dzīvnieku apzīmēšana 

(3) Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieki ir apzīmējami un 

reģistrējami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtību. 

(Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums 9.pants 

trešā daļa) 

Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras 

dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, 

dzīvnieku apzīmēšana 

(1) Visi lauksaimniecības dzīvnieki un akvakultūras 

dzīvnieki, to ganāmpulki un novietnes ir 

reģistrējamas, un visi lauksaimniecības dzīvnieki ir 

apzīmējami. Lauksaimniecības dzīvnieku un 

akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu 

reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības 

dzīvnieku apzīmēšanas kārtību nosaka Ministru 

kabinets. (Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums 

9.pants pirmā daļa) 

Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums: 

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam 

dokumentus par dzīvnieku identifikāciju (VetL 

59.panta 4.punkts) 

Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums: 

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam 

dokumentus par dzīvnieku identifikāciju (VetL 

59.panta 4.punkts) 

Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana 

(nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites 

Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā 

dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku 

neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to 

uzskaites pašvaldībā – uzliek naudas sodu fiziskajām 

personām no septiņiem līdz divsimt desmit euro, bet 

juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz trīssimt 

piecdesmit euro. 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām 

personām no divsimt desmit līdz trīssimt 

piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no 

trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro. (LAPK 

107.pants) 

Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un 

dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšana 

Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas 

un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā 

arī informācijas nesniegšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā par dzīvnieku dzimšanu, 

pārvietošanu, nobeigšanos vai nokautajiem 

dzīvniekiem — uzliek naudas sodu fiziskajām 

personām no septiņiem līdz simt desmit euro, bet 

juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz 

trīssimt piecdesmit euro. 

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti 

gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, — 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 

trīsdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām 

personām — no trīsdesmit pieciem līdz 

septiņsimt euro. (LAPK 105.5pants) 

Reģistrācijas kārtība noteikta MK noteikumos: 

 

MK 21.06.2011 noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

Reģistrācijas un apzīmēšanas kārtība noteikta MK 

noteikumos: 

 

MK 15.04.2014 noteikumi Nr.393 

“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to 

ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā 

arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas 

kārtība” 

 

Tabula Nr.1 

Mājas (istabas) dzīvnieku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācijas normas 
 

Lai arī abu grupu dzīvnieku apzīmēšanai un reģistrācijai pēc būtības nav lielu atšķirību, 

tiesību aktu regulējuma salīdzinājumā ir šādi secinājumi: 

1) atsevišķu normu dublēšanās:  

1.1. DzAL 6.pants un VetL 59.panta 5.punkts; 
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1.2. VetL 21.panta otrā daļa un Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums 5.pants 1.-

5.punkts; 

1.3. VetL 25.panta 6.punkts un Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums 9.pants pirmā 

daļa. 

2) Lauksaimniecības dzīvniekiem deleģējumā noteikta gan apzīmēšanas, gan reģistrēšanas 

kārtība, mājas (istabas) dzīvniekiem tikai reģistrēšanas kārtība; 

3) Personas, kas tiesīgas apzīmēt dzīvniekus: 

3.1. lauksaimniecības dzīvniekiem ļoti plašs personu loks, ieskaitot dzīvnieka īpašnieku 

un turētāju bez jebkādām kvalifikācijas prasībām; 

3.2. mājas (istabas) dzīvniekiem tikai praktizējošs veterinārārsts. 

4) Pēc normu juridiskā spēka: 

4.1. personas, kas tiesīgas veikt lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu, 

kā arī apzīmēšanas un reģistrēšanas kārtība vienkopus noteikti Ministru kabineta 

noteikumu līmenī; 

4.2. personas, kas tiesīgas veikt mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu noteiktas likuma 

līmenī, bet mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtība Ministru kabineta noteikumu 

līmenī. 

 

 

2.2. MK noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība 

 

MK noteikumi Nr.491 aizstāja MK 15.04.2008.g. noteikumus Nr.277 “Mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. Pie viena un tā paša deleģējuma un satura pēc struktūras jaunie 

MK noteikumi ir atšķirīgi. Tā kā MK noteikumi Nr.491 ir spēkā jau piecus gadus, kā arī ir 

iestājies termiņš piecu gadu pārejas periodam, kad jābūt reģistrētiem visiem valstī mītošiem 

suņiem, uz šo brīdi ir veicama analīze par noteikumu ieviešanu, efektivitāti: 

 

1) Vai ar MK noteikumiem Nr.491 tiek sasniegts normatīvā akta mērķis; 

2) Vai ar MK noteikumiem Nr.491 uzlikais pienākums iedzīvotājiem ir 

saprotams un pieejams; 

3) Vai MK noteikumiem Nr.491 nepieciešami kādi grozījumi. 

 

 

2.2.1. Vai ir sasniegts MK noteikumu Nr.491 mērķis 

 

Lai izvērtētu, vai ar MK noteikumiem tiek sasniegts normatīvā akta mērķis, nepieciešams 

atbilstoši MK noteikumu Nr.491 anotācijai (skatīt Pielikumā Nr.2) noskaidrot, kāds ir bijis 

mērķis. Diemžēl no anotācijas I sadaļas 4.punkta – Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība – tiešs 

normatīvā akta mērķis nav noskaidrojams. No iekļautās informācijas var izsecināt, ka mērķis 

(mērķi) varētu būt: 

- Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs nodrošinās valstī esošo mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrēšanu vienotā datubāzē. 

- Suņu īpašniekiem līdz 2016.gada 1.jūlijam suni, kas sešu mēnešu vecumu būs sasniedzis 

līdz 2016.gada 1.jūlijam, ir jāapzīmē un jāreģistrē vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku 

datubāzē. Noteikumu projekts paredz, ka līdz 2012.gada 1.jūlijam visiem suņiem, kas 

piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu 

un reģistrētiem datubāzē. 

- Noteikumu projekts palīdzēs: 

1) pašvaldībām iekasēt pašvaldību nodevas par dzīvnieku turēšanu un ierobežot 

klaiņojošo dzīvnieku skaitu; 
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2) Pārtikas un veterinārajam dienestam kontrolēt un ierobežot trakumsērgas izplatību; 

3) valsts un pašvaldības policijai nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrisko drošību, 

reaģēt uz cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem; 

4) īpašniekam atvieglot sava dzīvnieka meklēšanu un atrašanu, ja tas pazudis. 

Attiecīgi – piecu gadu pārejas posms MK noteikumu ieviešanā ir noslēdzies (ar termiņa 

pagarinājumu no 01.07.2016.g. uz 01.01.2017.g.) – vai minētie mērķi ir sasniegti? 

 

Nr. Mērķis 
Sasniegts: 

JĀ / DAĻĒJI / NĒ 

1 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs nodrošinās valstī esošo mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrēšanu vienotā datubāzē 

JĀ 

2 Suņu īpašniekiem līdz 2016.gada 1.jūlijam suni, kas sešu 

mēnešu vecumu būs sasniedzis līdz 2016.gada 1.jūlijam, ir 

jāapzīmē un jāreģistrē vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku 

datubāzē 

DAĻĒJI 

līdz 2012.gada 1.jūlijam visiem suņiem, kas piedalās izstādēs 

vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt apzīmētiem ar 

mikroshēmu un reģistrētiem datubāzē 

??? 

3 Noteikumu projekts palīdzēs:  

pašvaldībām iekasēt pašvaldību nodevas par dzīvnieku 

turēšanu un ierobežot klaiņojošo dzīvnieku skaitu 

NĒ 

Pārtikas un veterinārajam dienestam kontrolēt un ierobežot 

trakumsērgas izplatību 

NĒ 

valsts un pašvaldības policijai nodrošināt sabiedrisko kārtību 

un sabiedrisko drošību, reaģēt uz cietsirdības gadījumiem pret 

dzīvniekiem 

NĒ 

īpašniekam atvieglot sava dzīvnieka meklēšanu un atrašanu, ja 

tas pazudis 

DAĻĒJI 

 
Tabula Nr.2 

MK noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” mērķu sasniegšanas pakāpe 
 

Tehniski ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.–2013.gada plānošanas perioda 

darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē “Informācijas 

sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”” Zemkopības ministrijas īstenotās aktivitātes 

„Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotās informācijas sistēmas izveide” rezultātā ir 

izveidota valstī vienota mājas (istabas) dzīvnieku datubāze, kuras turētājs ir LDC. Var uzskatīt, 

ka formāli šis mērķis ir sasniegts. 

 

LDC datubāzē reģistrēto suņu skaits un suņu reģistrācijas dinamika no 2012.gada līdz 

2017.gadam (apkopojums Pielikumā Nr.3). ERAF projekta rezultatīvie rādītāji - laika posmā 

no 2012.gada katru gadu tika plānots, ka LDC datubāzē tiks reģistrēti ap 16 000 mājas (istabas) 

dzīvnieku, attiecīgi 2016.gadā datu centra datubāzē jābūt reģistrētiem 80 000 mājas (istabas) 

dzīvnieku. No 2012.g. katru gadu LDC datubāzē reģistrētie suņi: 
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2012.gadā – 7 902 suņi; 

2013.gadā – 3 316 suņi; 

2014.gadā – 2 898 suņi; 

2015.gadā – 8 130 suņi; 

2016.gadā – 45 542 suņi 

 
 

Attēls Nr.1 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas dinamika 2012-2017 skaitļos un procentos 
 

 

Uz 01.01.2017.g. datubāzē reģistrēti 70 093 mājas (istabas) dzīvnieki, no kuriem 67 788 

suņu, 2 233 kaķu un 72 mājas (istabas) sesku (Pielikums Nr.3): 

 
Tabula Nr.3 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija 2012-2017 
 

 

Atbilstoši plānotajam kā robežpunkti bijuši noteikti divi termiņi: 

- 01.07.2012.g. – datu trūkuma dēļ nav zināms, vai uz šo datumu ir reģistrēti visi suņi, kas 

piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts. Paļaujoties uz suņu izstāžu rīkotāju 

godaprātu normatīvo aktu prasību ievērošanā, kā arī uz obligāto prasību, ka ceļojot ar 

mājas (istabas) dzīvnieku, tam nepieciešama pase, dzīvniekam jābūt apzīmētam ar 

mikroshēmu un sunim jābūt reģistrētam valsts datubāzē – varbūtība, ka šādi suņi ir 

reģistrēti noteiktajā termiņā, ir augsta. No LDC datu statistikas izriet, ka uz 

01.07.2012.gadu datubāzē bijuši reģistrēti 1 340 suņi. 

- 01.01.2017.g. – tuvojoties MK noteikumos Nr.491 noteiktajam obligātajam termiņam, 

LDC datubāzē piereģistrēts rekordliels suņu skaits salīdzinoši ar iepriekšējo gadu 

dinamiku. Tomēr uzskatāms, ka mērķis sasniegts tikai daļēji, vēl vairāk – drīzāk nav 

sasniegts, nekā ir. 

Kopējais valstī mītošo suņu skaits nav bijis zināms ne MK noteikumu Nr.491 pieņemšanas 

brīdī, ne arī zināms pašlaik. Objektīvam skatījumam aplūkotas dažādas suņu skaita noteikšanas 

metodes, pieejamie paņēmieni: 

 

12%

5%

4%

12%

67%

LDC datubāzē 

reģistrētie

suņi

2012

2013

2014

2015

2016

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Latvijā 

 
01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Suņi 1340 7902 11218 14116 22246 67788 

Kaķi 48 461 738 1060 1527 2233 

Seski 2 58 62 63 71 72 

KOPĀ 1390 8421 12018 15239 23844 70093 
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Nr. Metode / paņēmiens 
Prognozējamais 

skaits 

Uz 23.01.2017.g. 

reģistrēto suņu 

skaits 

1 Eiropā pieņemtā formula, ka uz katriem 

10 iedzīvotājiem ir 1 suns 

209 028 78 138 

2 Pēc 2014.gada FEDIAF (The European 

Pet Food Industry) statistikas datiem 

260 000 78 138 

3 2011.gadā apstiprinot MK noteikumus 

Nr.491, tā anotācijā plānotais suņu 

skaits valstī 

160 000 78 138 

4 Latvijas Veterinārārstu biedrības 

prognozētais suņu skaits pēc datiem par 

suņu vakcināciju pret trakumsērgu 

80 000 78 138 

 
Tabula Nr.4 

Suņu skaita aprēķina metodes, prognozējamais suņu skaits Latvijā 
 

Nevienā gadījumā nav sasniegts 100% rezultāts.  

Pamatojoties uz sociālās kampaņas datiem, kuras rezultāti atspoguļoti nākamā nodaļā, vairāk 

kā 100% ir attaisnojusies pirmā metode – uz katriem 10 iedzīvotājiem ir 1 suns – pieļaujot, ka 

Latvijā suņu skaits ir vēl lielāks (liela varbūtība, ka FEDIAF dati ir precīzākais rādītājs). 

Diemžēl pēc šī aprēķina, pašlaik reģistrēto suņu skaits ir vien 37 % no kopējā Latvijā mītošo 

suņu skaita. Nav apstiprinājies priekšstats, ka pilsētās suņu reģistrācija ir aktīvāka, pēc datiem 

par lielajām pilsētām jāsecina, ka lielajās pilsētās reģistrēti 20%-40% suņu: Rēzeknē 20%; 

Jēkabpilī 23%; Daugavpilī 24%; Liepājā 29%; Valmierā 31%; Rīgā 33%; Jūrmalā 37%; 

Ventspilī 38%, Jelgavā 40%. Situācija pa reģioniem apkopota tabulā (pilna informācija pa 

reģioniem, novadiem, pilsētām Pielikumā Nr.4): 

 

Reģistrēto suņu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu 

 

Iedzīvotāju skaits 

pēc dzīvesvietas 

deklarēšanas 

2016.g.* 

10% no 

iedzīvotāju 

skaita 

uz 23.01.2017 LDC 

reģistrēto suņu 

skaits 

reģistrēto suņu 

skaits % 

Rīgas reģions 673265 67326,5 22241 33% 

Pierīgas reģions 384903 38490,3 18475 48% 

Vidzemes reģions 209890 20989 8211 39% 

Kurzemes reģions 269735 26973,5 9977 37% 

Zemgales reģions 252945 25294,5 9344 37% 

Latgales reģions 299542 29954,2 9890 33% 

Latvija 2090280 209028 78138 37% 

 
Tabula Nr.5 

Reģistrēto suņu skaits Latvijas reģionos attiecībā pret iedzīvotāju skaitu 
 

 

Vēl viens piemērs, kas liek šaubīties par datubāzē reģistrēto un valstī mītošo suņu patieso 

skaitu – ja no LDC datubāzē reģistrēto suņu skaita izdala reģistrētos bezšķirnes suņus, tad uz 

01.02.2017.g. no 82 712 suņiem kā bezšķirnes uzrādīti 25 832 suņi, kas ir tikai 31% no kopējā 

reģistrēto suņu skaita: 
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Attēls Nr.2 

Reģistrēto šķirnes un bezšķirnes suņu attiecība 
 

Tā kā no 2012.gada ir obligāti reģistrējami suņi, kas piedalās izstādēs, tas ir objektīvs 

pamatojums, kāpēc datubāzē reģistrēti šķirnes suņi. Bezšķirnes suņu reģistrācija līdz 

01.01.2017.g. obligāta bijusi gadījumos, kad tie uz laiku tiek izvesti no valsts teritorijas. 

Obligātā prasība no 01.07.2015.g. reģistrēt suņus, kas tiek atsavināti, ir tik brīvi interpretējama 

un neizkontrolējama, ka šo pazīmi nevar ņemt par pamatu datu analīzei. 

Ir pamats uzskatīt, ka Latvijā šķirnes un bezšķirnes suņu skaita attiecībai jābūt savādākai. 

Bezšķirnes suņu noteikti ir vairāk kā šķirnes suņu. Dzīvnieku patversmēs uzņemtie suņi vismaz 

90% gadījumu ir bezšķirnes, no kuriem gandrīz 100% nav ne čipēti, ne reģistrēti. 

 

Visbeidzot – vai sasniegti mērķi, kuru pamatā ir pilnvērtīga un darboties spējīga reģistrēto 

suņu datubāze: 

1) pašvaldībām iekasēt pašvaldību nodevas par dzīvnieku turēšanu un ierobežot 

klaiņojošo dzīvnieku skaitu; 

 

NĒ Mērķis nav sasniegts. 

Klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontrole ir pašvaldības 

kompetence. Saskaņā ar MK 28.06.2005 noteikumu Nr.480 “Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punktā noteiktas 

pašvaldības tiesības uzlikt pašvaldību nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu, 

precizējot, ka nodevu uzliek tā pašvaldība, kuras teritorijā tiek turēti attiecīgie 

mājdzīvnieki. 

Atbilstoši augstāk minētajam, katra pašvaldība izlemj, vai vispār šāda dzīvnieku 

turēšanas nodeva tās teritorijā ir nosakāma, ja “jā”, tad par kādu dzīvnieku 

turēšanu, kādā apmērā un kārtībā. Visa pamatā šādu lēmumu pieņemšanai ir dati – 

ticami, objektīvi dati par pašvaldības teritorijā mītošiem dzīvniekiem un vai šo 

dzīvnieku uzturēšanas joma pašvaldībai rada problēmas un/vai izmaksas. Šī ir 

informācija, ko apzināt pēc faktiskās situācijas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, kā arī dati, ko iegūt no LDC datubāzes.  

Pilnvērtīgai datubāzes izmantošanai nepieciešams, lai tajā būtu vismaz 80-90% 

izmantojamu datu. Šobrīd, analizējot reģistrēto suņu datus attiecībā pret 

iedzīvotāju skaitu (Pielikums Nr.4), Latvijā kopumā varētu būt reģistrēti vien 37% 

suņu (augstākais rādītājs ir Pierīgas reģionā – 48%; zemākie rādītāji ir vienādi 

divos reģionos: Rīgas reģionā un Latgales reģionā – 33%), 100% atzīmi katrā 

reģionā pārsniegušas tikai pa vienai pašvaldībai, no kurām 4 pašvaldības ir sociālās 

kampaņas dalībnieces: 

- Pierīgas reģionā – Carnikavas novads (104%); 

- Vidzemes reģionā – Naukšēnu novads (128%); 

- Kurzemes reģionā – Rucavas novads (121%); 

- Zemgales reģionā – Tērvetes novads (108%); 

šķirnes suņi

69%

bezšķirnes suņi

31%

uz 

01.02.2017

reģistrēti 

suņi
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- Latgales reģionā – Aglonas novads (101%). 

Pielikumā Nr.4 ar gaiši zaļu iekrāsotas pašvaldības, kur reģistrēto suņu skaits 

sasniedz vai pārsniedz 70%, tādas ir tikai sešas un tikai divos reģionos: Pierīgas 

reģionā – Baldones novads (70%); Garkalnes novads (77%); Ikšķiles novads 

(70%); Ropažu novads (71%) un Latgales reģionā – Ciblas novads (73%); 

Vārkavas novads (87%). 

Kā redzams, kopumā no Latvijas 9 pilsētām un 110 novadiem, tikai 11 novadu 

pašvaldības var sākt izmantot LDC datubāzes datus, lai lemtu par dzīvnieku 

uzturēšanas jomas jautājumiem savā administratīvajā teritorijā. 

Pielikumā Nr.5 pievienota delfi.lv apkopotā informācija par pašvaldību nodevām 

un to iekasēšanu Latvijas pilsētās un novados 2015.g.-2016.g. 

Ja pieņem, ka MK noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju bijuši kopš 

2008.gada (nav stājušies spēkā finansējuma trūkuma dēļ), kopš 2011.gada ar 

nesamērīgi lielu pārejas periodu – 5 gadi, faktiski tie ir zaudēti gandrīz deviņi gadi 

gan pašvaldības teritorijas attīstībā, gan dzīvnieku aizsardzības nozarē. 

 

Vienas konkrētas pašvaldības piemērs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība, reaģējot uz obligātās suņu reģistrācijas termiņa 

iestāšanos, pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus – RD 20.12.2016 saistošie 

noteikumi Nr.237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa 

reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli", attiecīgi arī plānojot suņa turēšanas 

nodevas iemaksu pieaugumu.  

Saistošo noteikumu anotācijā aprēķināti plānotie ienākumi uz 2017.g. un 2018.g., 

nodevu 2017.g. paredzēts atstāt līdzšinējā apmērā – 8,54 eiro, bet 2018.g. 

paaugstināt uz 10,00 eiro. Tā kā anotācijas dati balstīti uz 21.10.2016.g. LDC 

datubāzē reģistrēto suņu skaita (kas tobrīd bija 15 111 dzīvi suņi, reģistrēti Rīgas 

teritorijā, no tiem 873 sterilizēti, par kuriem nodeva maksājama 50% apmērā), tad 

salīdzinājumam aprēķināti plānotie ienākumi pašavaldību nodevās par suņu 

turēšanu uz aktuālajiem – 01.02.2017.g. LDC datiem par reģistrēto suņu skaitu 

Rīgas teritorijā, tai skaitā sterilizēto suņu skaits: Rīgā reģistrēti 22 831 dzīvs suns, 

no kuriem 1654 reģistrēti kā sterilizēti, attiecīgi 100% nodeva maksājama par 

21 177 suņiem. 

 

 
 

Attēls Nr.3 

Esošie un plānotie ieņēmumi pašvaldības nodevās par suņu turēšanu Rīgā 
 

€ 28 147,35 

€ 125 320,23 
€ 146 745,00 

€ 22 753,65 

€ 187 914,16 

€ 220 040,00 

€ -

€ 50 000,00 

€ 100 000,00 

€ 150 000,00 

€ 200 000,00 

€ 250 000,00 
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Plānotie ieņēmumi

pašvaldību nodevās par suņu turēšanu Rīgā

pašvaldības nodeva (pēc LDC datiem uz 21.10.2016)

pašvaldības nodeva (pēc LDC datiem uz 01.02.2017)
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Redzot starpību starp 2015./2016.g. iekasēto nodevu ieņēmumiem un 

2017./2018.g. plānoto nodevu ieņēmumiem, ir acīmredzami, ka MK noteikumu 

mērķis piecu pārejas gadu laikā nav bijis sasniegts. Pieņemot, ka Rīgā reģistrēti 

vien 33% suņu (dati Pielikumā Nr.4), patiesie pašvaldību nodevu par suņu turēšanu 

ieņēmumi būtu trīskārt lielāki.  

Ņemot vērā, ka suņu reģistrācija LDC datubāzē būtiski uzlabos suņu turēšanas 

kārtību, samazinot pašvaldības izdevumus klaiņojošo un bezsaimnieka suņu 

populācijas kontrolei, pašvaldību nodevu par suņu turēšanu plānošanā ir divi 

pamatvirzieni: 

1) attīstīt pašvaldības teritoriju suņu īpašnieku vajadzībām; 

2) samazināt vai atcelt pašvaldības nodevu par suņu turēšanu, ja attiecīgajā 

pašvalībā nav problēmu suņu turēšanas jomā un/vai pašvaldības 

iedzīvotājiem nav lietderīgi uzlikt papildus finansu slogu. 

 

 

2) Pārtikas un veterinārajam dienestam kontrolēt un ierobežot trakumsērgas izplatību; 

 

NĒ Mērķis nav sasniegts. 
Trakumsērga ir viena no bīstamākajām infekcijas slimībām, kas apdraud gan 

cilvēku, gan dzīvnieku veselību un dzīvību. Galvenie trakumsērgas izplatītāji dabā 

ir lapsas un jenotsuņi, retāk – āpši, caunas, vilki, lūši u.c. dzīvnieki. Slimiem 

savvaļas dzīvniekiem kontaktējoties ar mājdzīvniekiem – biežāk suņiem un 

kaķiem, notiek to inficēšanās un saslimšana, tādējādi apdraudot cilvēku veselību 

un dzīvību. Latvijā trakumsērgu reģistrē kopš 1929.gada. 

Pēc PVD datiem, kopš 1991.gada Latvijā saslimšana ar trakumsērgu reģistrēta 

5 899 dzīvniekiem un 3 cilvēkiem. Visi saslimšanas gadījumi beigušies ar nāvi. 

No visiem trakumsērgas gadījumiem 78,5% reģistrēti savvaļas dzīvniekiem, 

galvenokārt lapsām un jenotsuņiem, bet 17,4% gadījumu – suņiem un kaķiem. 

Līdz 2000.gadam PVD reģistrēja no 150-300 dzīvnieku saslimšanas gadījumus 

gadā, rekordliels trakumsērgas gadījumu skaits dzīvniekiem tika reģistrēts 

2003.gadā – 964 gadījumi. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem 

konstatēts 2010.gadā, mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012.gadā, bet cilvēkiem – 

2003.gadā. 

Ar 2015.gadu Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) Latviju oficiāli 

atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Tas panākts, galvenokārt, 

pateicoties sistemātiskai savvaļas dzīvnieku vakcinācijai pret trakumsērgu, kas 

kopš 2005.gada Latvijā tiek veikta divas reizes gadā. Pateicoties PHARE projekta 

finansējumam, 2005.gadā daļā Latvijas tika uzsākta trakumsērgas vakcīnas ēsmu 

izvietošana izmantojot aviācijas palīdzību. Kopš 2006.gada, piesaistot Eiropas 

Savienības līdzfinansējumu, savvaļas dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu tika 

veikta visā valsts teritorijā. Efektīva trakumsērgas apkarošanas programmas 

īstenošana Latvijā ir devusi rezultātu – jau vairākus gadus trakumsērgas gadījumi 

nav konstatēti.  

Tomēr jāņem vērā, ka tikai regulāri vakcinējot mājas (istabas) dzīvniekus (suņus, 

kaķus un mājas/istabas seskus) un izmeklējot katru aizdomu gadījumu, kā arī 

turpinot veikt savvaļas dzīvnieku vakcināciju var saglabāt no trakumsērgas brīvas 

valsts statusu. 

Ievērojami samazinoties trakumsērgas riskam, kopš 2013.gada maija suņu, kaķu 

un mājas/istabas sesku vakcinācija nav jāveic katru gadu, bet gan saskaņā ar 

vakcīnas ražotāja noteikto revakcinācijas biežumu. Tomēr neskatoties uz to, ka 
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savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu ir vienīgais efektīvais 

trakumsērgas profilakses pasākums, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki pret 

pienākumu regulāri vakcinēt savus dzīvniekus izturas diezgan vieglprātīgi. 

Pēc 2016.gada nogalē īstenotās sociālās kampaņas “Bezmaksas suņu čipēšana 

Latvijas novados” paralēli veiktā pētījuma konkrētajos četros novados par suņu 

vakcinācijas pret trakumsērgu nodrošināšanu, konstatēts, ka tikai 23% no akcijas 

laikā čipētiem un reģistrētiem suņiem bijuši derīgi vakcinācijas pret trakumsērgu 

termiņi. Pārējiem 77% suņu vakcinācija pret trakumsērgu vai nu vispār nav bijusi 

veikta, vai bijuši nokavēti nākamās vakcinācijas pret trakumsērgu termiņi. 

Procentuāli situācija šajos novados: Naukšēnu novadā 30%; Tērvetes novadā 18%; 

Rucavas novadā 40%; Aglonas novadā 15% suņiem bijuši ievēroti vakcinācijas 

pret trakumsērgu termiņi. 

 

 
 

Attēls Nr.4 

Dati par suņu vakcināciju pret trakumsērgu 4 novados 
 

MK noteikumu Nr.491 9.5.punktā paredzēts, ka praktizējošs veterinārārsts reģistrē 

datubāzē informāciju par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret 

trakumsērgu. 2011.gadā, apstiprinot MK noteikumus Nr.491, šīs normas spēkā 

stāšanās datums tika noteikts 01.07.2016.g., kas ar 28.06.2016.g. grozījumiem 

pagarināts uz 01.01.2017.g., faktiski atstājot šo ierakstu veikšanu kā brīvprātīgu. 

Uz 02.02.2017.g. LDC datubāzē reģistrēti 60 122 ieraksti par mājas (istabas) 

dzīvnieku (visu trīs sugu: suņu, kaķu, mājas (istabas) sesku) vakcināciju pret 

trakumsērgu, no tiem 59 451 ieraksti ir dzīviem mājas (istabas) dzīvniekiem: no 

tiem 57 827 suņiem; 1560 kaķiem un 64 mājas (istabas) seskiem. Reģistrēto mājas 

(istabas) dzīvnieku attiecība pret dzīvniekiem, kuriem veikts ieraksts par 

vakcināciju pret trakumsērgu: 
 

 
 

Attēls Nr.5 
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Ieraksts LDC datubāzē par dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu 
 

Skaitliski varētu likties, ka situācija ir gana apmierinoša. Tomēr šiem 

skaitliskajiem rādītājiem nepieciešama padziļināta datu analīze. 

Suņa, kaķa un mājas (istabas) seska vakcinācija pret trakumsērgu līdz 2014.gada 

nogalei bija obligāts, ikgadējs pienākums dzīvnieka īpašniekam. Tikai ar 

25.09.2014.g. grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā, kas stājās spēkā 

22.10.2014.g. tika mainīta šī likuma 59.panta 14.punkta norma, paredzot, ka 

dzīvnieka īpašniekam ir pienākums “nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) 

sesku profilaktisko vakcināciju pret trakumsērgu dzīvnieka triju mēnešu vecumā, 

izņemot gadījumus, kad praktizējošs veterinārārsts, ņemot vērā konkrētā dzīvnieka 

veselības stāvokli, nosaka citu vakcinācijas laiku, kā arī nodrošināt atkārtotu 

vakcināciju (revakcināciju) saskaņā ar veterināro zāļu lietošanas instrukcijā 

noteikto kārtību” – tātad dzīvnieka vakcinācija pret trakumsērgu jāveic nevis ik 

gadu, kā tas bija noteikts iepriekš, bet reizi gadā, divos vai trijos gados atbilstoši 

veterinārārsta norādījumiem. Attiecīgi var secināt, ka ieraksti LDC datubāzē par 

dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu līdz šim periodam vairs nav aktuāli, jo 

vakcināciju derīguma termiņi bija viens gads. Sadalot ierakstus pa termiņiem, no 

59 451 ieraksta 14 632 ierakstiem notikuma periods ir 01.01.2012.g.-

01.01.2015.g., tātad 20% no ierakstiem par vakcināciju pret trakumsērgu ir 

nederīgi. 

 

 
 

Attēls Nr.6 

Ierakstu par dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu aktualitāte 
 

Papildus veicot atsevišķu ierakstu analīzi, nejaušas izvēles rezultātā no 59 451 

dzīvu mājas (istabas) dzīvnieku, kuriem veikts ieraksts par vakcināciju pret 

trakumsērgu atlasot 25 mājas (istabas) dzīvnieku datus (pilna informācija 

Pielikumā Nr.6), konstatējams, ka: 

- visiem 25 dzīvniekiem ieraksts par vakcināciju pret trakumsērgu veikts 

vienlaikus ar pirmreizējo dzīvnieka reģistrāciju datubāzē; 

- uz reģistrācijas brīdi 24 dzīvniekiem bijis derīgs vakcinācijas pret 

trakumsērgu termiņš, 1 dzīvniekam jau nokavēta vakcinācija pret 

trakumsērgu; 

- uz datu apskates brīdi (02.02.2017) derīgs vakcinācijas pret trakumsērgu 

termiņš ir 7 dzīvniekiem, nederīgs – 18 dzīvniekiem. 

Secinājums: trakumsērgas izplatības kontroli un ierobežošanu ar pašlaik LDC 

datubāzē esošiem datiem PVD inspektori nevar ne veikt, ne nodrošināt. Lai šie dati 

būtu reāli izmantojami, jābūt obligātai prasībai, ka veterinārārsts, kas vakcinējis 

dzīvnieku pret trakumsērgu, šo informāciju ievada datubāzē. 

59451 1463214632

ieraksts par vakcināciju dzīviem mājas (istabas) dzīvniekiem
01.01.2012-02.02.2017
01.01.2012-01.01.2015
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Pašlaik PVD inspektori attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un 

labturības prasību kontroli reaģē tikai sūdzību gadījumos, kas nozīmē, ka labākajā 

gadījumā konkrētā sūdzībā iesaistītam dzīvniekam var pārbaudīt par dzīvnieku 

ievadīto informāciju, ja tāda ir, LDC datubāzē. 

Tāpat jāatzīmē, ka obligāta reģistrācija noteikta tikai suņiem, kaķu un mājas 

(istabas) sesku vakcinācija pret trakumsērgu datubāzē fiksēta tikai gadījumā, ja šis 

dzīvnieks ir reģistrēts. 

 

 

3) valsts un pašvaldības policijai nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrisko drošību, 

reaģēt uz cietsirdības gadījumiem pret dzīvniekiem; 

 

NĒ Mērķis nav sasniegts. 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai nepieciešams, lai datubāzē būtu vismaz 80%-

90% datu un šie dati būtu aktuāli un precīzi. Pašlaik no aprēķiniem izsecināms, ka 

reģistrēti ir 37% valstī mītošo suņu. Līdz ar to skaitliski pamatojams ieguvums 

valsts un pašvaldības policijai sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības 

nodrošināšanā un cietsirdības pret dzīvniekiem izmeklēšanā pagaidām nav 

konstatējams. 

Ar sabiedriskās kārtības apdraudējumu saprotami dzīvnieku turēšanas noteikumu 

pārkāpumi. No prakses piemēriem jau identificētā problēma ir datu aktualitāte – 

piemēram, dzīvnieku patversmē nogādāts apzīmēts un LDC datubāzē reģistrēts 

suns, bet pēc datubāzē norādītās kontaktinformācijas (tālrunis, e-pasts) ar 

dzīvnieka īpašnieku nav iespējams sazināties. Ja dzīvnieku patversmē uzņem 

klaiņojošu dzīvnieku, kura īpašnieks nav noskaidrojams 14 dienu laikā, sākot ar 

15.dienu dzīvnieku var atdot citai personai, bet LDC datubāzē reģistrētu suni jātur 

patversmē nenosakāmu laiku, jo ir zināms dzīvnieka īpašnieks, dzīvnieks ir šīs 

personas īpašums, atdot to citai personai bez īpašnieka piekrišanas nevar.  

Konkrēta piemēra hronoloģija:  
 

1.diena – dzīvnieks uzņemts patversmē, konstatēts, ka ir apzīmēts un reģistrēts LDC 

datubāzē, zvans uz norādīto tālruņa numuru personai, kas reģistrēta kā dzīvnieka 

īpašnieks, atbilde – “ienākošie zvani abonentam ir slēgti”; 

2.diena – sagatavots e-pasta teksts dzīvnieka īpašniekam un nosūtīts uz datubāzē norādīto 

e-pasta adresi (ja tāda ir), ar lūgumu nekavējoties sazināties ar dzīvnieku patversmi, kā 

arī dots termiņš – vismaz 1 nedēļa, norādot, ka pēc norādītā termiņa patversme vērsīsies 

policijā; 

10.diena – ja dzīvnieka īpašnieks norādītajā termiņā nav devis nekādu ziņu dzīvnieku 

patversmei, tiek sagatavots un nosūtīts iesniegums policijai ar lūgumu atrast personu un 

to informēt, ka uz tās vārda reģistrēts dzīvnieks atrodas dzīvnieku patversmē; 

20.diena – no policijas saņemta atbilde, ka pieņemts lēmums uzsākt lietvedību 

administratīvā pārkāpuma lietā, iesnieguma izskatīšana tiek turpināta un LAPK 37.pantā 

noteiktos termiņos tiks veikti pasākumi turpmākās lietvedības nodrošināšanai 

(informācijai – LAPK 37.pantā noteiktais termiņš ir deviņi mēneši!). 

 

Lielākā aktivitāte suņu reģistrēšanā vērojama 2016.gadā, īpaši gada nogalē, līdz ar 

to pagaidām ir maz gadījumu, kad dzīvnieku patversmē nonāk LDC datubāzē 

reģistrēts dzīvnieks, no kuriem ir šādi atsevišķi gadījumi, kad dzīvnieka īpašnieks 

nav sasniedzams.  

Sabiedriskā drošība apdraudēta gadījumos, kad suņi uzbrūk cilvēkiem vai 

dzīvniekiem, nodarot tiem miesas bojājumus vai izraisot nāvi. Ieskatam pēdējo trīs 

gadu laikā (piezīme – 2016.gada dati uz 2016.gada novembri) valsts policijā 
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reģistrētie gadījumi, kad cilvēku sakodis dzīvnieks, ierosinātie kriminālprocesi un 

iztiesāto lietu skaits.  

 

 
 

Attēls Nr.7 

Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi 
 

Tikai 12% gadījumu ierosināti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 230.1panta – 

Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana (Pielikumā Nr.7). Gadījumos, kad 

suns sakodis cilvēku vai dzīvnieku, saskaņā ar normatīviem aktiem ir izvērtējama 

suņa bīstamība, pieņemot lēmumu par turpmāko rīcību ar suni. LDC datubāzē 

reģistrēti 40 suņi, kas atzīti par bīstamiem ar PVD lēmumu, no tiem 36 suņi uzrādīti 

kā dzīvi, 4 ir miruši vai eitanazēti. Suņa bīstamības izvērtēšanas kārtība ir spēkā 

jau no 2006.gada, analizējamā periodā (2014-2016) suņu bīstamības izvērtēšanas 

statistika pēc PVD datiem ir šāda: 

 

 2014 2015 2016 
Lietu skaits 34 27 24 

Atzīti par bīstamiem 5 7 4 

Nav atzīti par bīstamiem 17 14 6 

Izbeigtas lietas (suns konfiscēts, eitanazēts, 

nepietiekoši pierādījumi) 

5 2 6 

Atteikts izvērtēt 5 2 2 

Turpinās lietvedība   6 

 
Tabula Nr.6 

Suņa bīstamības izvērtēšana PVD 2014-2016 
 

Papildinot iepriekš aplūkotos datus par sakošanas gadījumiem un ierosinātiem 

kriminālprocesiem ar datiem par suņu bīstamības izvērtēšanu, konstatējams, ka: 

- 2014.gadā policijā reģistrēti 547 gadījumi, kad cilvēku sakodis suns, 

kriminālporcess par dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpumu uzsākts 81 

gadījumā, suņa bīstamības izvērtēšana ierosināta 34 gadījumos, lieta 

iztiesāta 13 gadījumos, par bīstamiem atzīti 5 suņi; 
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- 2015.gadā policijā reģistrēti 494 gadījumi, kad cilvēku sakodis suns, 

kriminālporcess par dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpumu uzsākts 61 

gadījumā, suņa bīstamības izvērtēšana ierosināta 27 gadījumos, lieta 

iztiesāta 6 gadījumos, par bīstamiem atzīti 7 suņi; 

- 2016.gadā policijā reģistrēti 429 gadījumi, kad cilvēku sakodis suns, 

kriminālporcess par dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpumu uzsākts 53 

gadījumos, suņa bīstamības izvērtēšana ierosināta 24 gadījumos, lieta 

iztiesāta 2 gadījumos, par bīstamiem atzīti 4 suņi. 

 

 
 

Attēls Nr.8 

Attiecība: cilvēku sakošana, ierosinātās un iztiesātās lietas, suņu atzīšana par bīstamu 
 

Vienlaikus jāņem vērā, ka suņu uzbrukumu gadījumu sabiedriskā bīstamība ir 

augstāka, jo policijas redzeslokā gandrīz nemaz nenonāk gadījumi, kad suns sakož 

savu saimnieku vai ģimenes locekļus, attiecīgi arī netiek lemts par suņa bīstamības 

izvērtēšanu. Izņēmumi ir tādos gadījumos, kad suņa uzbrukums ir ar īpaši smagām 

sekām – kā piemēram, 04.11.2016.gadā Babītes novadā četri suņi to turētāja 

klātbūtnē privātmājas teritorijā, bērniem spēlējoties ar suņiem, sakoda 5 gadus 

vecu meitenīti, kura notikuma vietā mirusi. 

Šajā konkrētajā gadījumā visi četri suņi bijuši apzīmēti un reģistrēti LDC datubāzē, 

identificējami kā konkrētas personas īpašums. Tomēr pēc notikušā dzīvnieki nav 

izņemti kriminālprocesā noteiktā kārtībā, bet gan atstāti tā īpašnieka turējumā, kā 

rezultātā procesa virzītājs pilnībā zaudē kontroli pār rīcību ar šiem suņiem. 

Pateicoties LDC datubāzei ir izsekojama rīcība ar šiem 4 suņiem līdz brīdim, kad 

visi četri suņi eitanazēti 12.11.2016.g., bet procesa virzītājs (valsts policijas 

darbinieks) 16.11.2016.g. nosūta iesniegumu PVD par šo jau eitanazēto suņu 

bīstamības izvērtēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. PVD uzsāk suņu 

bīstamības izvērtēšanas procesu un konstatē, ka suņu, kurus izvērtēt, vairs nav! 

Secinājums: pat ja datubāzē reģistrēta pilna informācija par dzīvnieku, policijas 

darbinieki to pienācīgi neizmanto. 

 

Dzīvnieku reģistrēšanas preventīvā funkcija ir reģistrēto dzīvnieku īpašnieku 

atbildības paaugstināšanās. 

 

 

4) īpašniekam atvieglot sava dzīvnieka meklēšanu un atrašanu, ja tas pazudis. 
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DAĻĒJI Mērķis ir daļēji sasniegts. 

Atvieglojums atrast pazudušu LDC datubāzē reģistrētu dzīvnieku dzīvnieka 

īpašniekam skatāms divējādi: 

1. LDC datubāzē tiek iekļauta informācija par dzīvnieka pazušanu; 

2. Dzīvnieku patversmēm ir pieeja LDC datubāzes informācijai, lai 

noskaidrotu, vai patversmē ievietots apzīmēts dzīvnieks ir reģistrēts 

LDC datubāzē. 

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.491 15.11.punktu, LDC ievieto un uztur savā 

mājaslapā internetā no personām saņemto informāciju par atrastiem 

reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem un no dzīvnieku īpašniekiem 

saņemto informāciju par pazudušiem reģistrētiem mājas (istabas) 

dzīvniekiem, norādot:  

1. dzīvnieka identitātes numuru;  

2. piezīmi par to, kur var saņemt papildu informāciju; 

Atbilstoši LDC datiem, datubāzē no 2012.g. sākuma līdz 2017.g. februārim 

reģistrēta informācija par 114 pazudušiem mājas (istabas) dzīvniekiem: 98 

suņi un 16 kaķi. 

 

 
 

Attēls Nr.9 

LDC reģistrētā informācija par mājas (istabas) dzīvnieku pazušanu un atrašanu 
 

Salīdzinājumam skatīti dati: 

1) no privāta sludinājumu portāla – www.dzivniekupolicija.lv – kur līdzīgā 

laika periodā no 2012.g. decembra līdz 2017.g. februārim kopumā publicēti 

18 121 sludinājumi par atrastiem, pazudušiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem, 

kuri meklē jaunas mājas un 750 sludinājumi par klaiņojošiem dzīvniekiem.  

Uz 06.02.2017.g. portālā www.dzivniekupolicija.lv aktīvi sludinājumi: 

- par atrastiem 394 dzīvniekiem, no kuriem 243 suņi, 151 kaķis, 8 citi 

dzīvnieki; 

- par pazudušiem 1885 dzīvniekiem, no kuriem 1094 suņi, 791 kaķi, 10 

citi dzīvnieki. 

0

10
20

30
40

50

60
70

80

90

100

suņi kaķi suņi kaķi

pazuduši atrasti

šķirnes 85 12 58 7

bezšķirnes 13 4 9 1

LDC reģistrēti pazuduši mājas (istabas) dzīvnieki

http://www.dzivniekupolicija.lv/
http://www.dzivniekupolicija.lv/


 

21 
© dzivniekupolicija.lv, 2017 

2) no vienas dzīvnieku patversmes uzņemto suņu skaita – dzīvnieku patversmē 

Ulubele vidēji gadā tiek uzņemti vairāk kā 900 suņi. Atlastīta informācija par 

pēdējiem diviem gadiem:  

- 2015.gadā LDC datubāzē pieteikti kā pazuduši 12 suņi, bet dzīvnieku 

patversmē kā klaiņojoši vai bezsaimnieka uzņemti 913 suņi; 

- 2016.gadā LDC datubāzē pieteikti kā pazuduši 29 suņi, bet dzīvnieku 

patversmē kā klaiņojoši vai bezsaimnieka uzņemti 939 suņi; 

 

 
 

Attēls Nr.10 

Attiecība starp LDC reģistrētiem pazudušiem suņiem un dzīvnieku patversmē Ulubele 

uzņemtiem suņiem 2015.g. un 2016.g. 
 

Ņemot vērā, ka šie ir dati tikai par vienā dzīvnieku patversmē uzņemtiem 

suņiem (kas gan ir Latvijas lielākā dzīvnieku patversme pēc uzņemto un 

uzturēto dzīvnieku skaita) no PVD reģistrētām 28 dzīvnieku patversmēm, 

kopējais valstī pazudušo un atrasto suņu skaits ir lielāks. 

Secināms, ka pati datubāzē ievietotā informācija par reģistrēta dzīvnieka 

pazušanu, neveicina tā atrašanu. Šajā ziņā ar labiem rezultātiem strādā 

www.dzivniekupolicija.lv portāla sludinājumu daļa – ar ievietotiem 

sludinājumiem var viegli dalīties sociālajos tīklos, tos var izdrukāt A4 

sludinājuma lapas formā un izvietot dzīvnieka pazušanas vietā – šī portāla 

sludinājumu daļa izveidota ar mērķi palīdzēt dzīvnieka īpašniekam atrast 

pazudušo dzīvnieku. Savukārt, LDC datubāzes uzdevums ir ievietot un uzturēt 

savā mājaslapā internetā saņemto informāciju par dzīvnieku pazušanu. 

 

Kā daļēji sasniegts šis mērķis - īpašniekam atvieglot sava dzīvnieka meklēšanu 

un atrašanu, ja tas pazudis – uzskatāms saistībā ar otru iespēju: dzīvnieku 

patversmju piekļuve datubāzes informācijai par reģistrētiem dzīvniekiem.  

Pagaidām gan pie esošā reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku apjoma par 

būtiskiem sasniegumiem un labiem rādītājiem spriest ir pāragri, tomēr 

dzīvnieku patversmē uzņemot dzīvnieku, kas apzīmēts un arī reģistrēts LDC 

datubāzē, jau uzņemšanas dienā iespējams sazināties ar dzīvnieka īpašnieku. 

Izņēmumi, protams, ir gadījumi, kad datubāzē nav aktuālās 

kontaktinformācijas, kā arī ja dzīvnieka īpašnieks nav ieinteresēts atgūt savu 

pazudušo vai it kā pazudušo dzīvnieku. 
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Piecu gadu laikā, kopš ir spēkā MK noteikumi Nr.491, LDC datubāze nav izmantota, 

precīzāk, nav bijusi izmantojama ne pašvaldību vajadzībām (pašvaldību nodevu iekasēšana, 

klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontrole savā administratīvajā teritorijā), ne 

valstiski būtisku pasākumu nodrošināšanai (trakumsērgas kontrole, sabiedriskā kārtība un 

sabiedriskā drošība).  

 

 

2.2.2. Vai ar MK noteikumiem Nr.491 uzlikais pienākums iedzīvotājiem ir saprotams un pieejams 

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.491 1.punktu: “Noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku 

– suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību. Tas nozīmē, ka no noteikumu 

satura dzīvnieka – suņa, kaķa vai mājas (istabas) seska – īpašniekam būtu jābūt pilnai 

skaidrībai: kas jāreģistrē; vai; kur; kādā veidā; kādos termiņos jāreģistrē, citi jautājumi. No MK 

noteikumiem Nr.491 dzīvnieka īpašnieks saņem šādas atbildes: 

 

Jautājums Atbilde 
MK Noteikumu 

Nr.491 punkts 

Kas jāreģistrē? Mājas (istabas) dzīvnieks – suns, kaķis un mājas (istabas) 

sesks. 

Datubāzē reģistrē suņus, kam implantēta mikroshēma; var 

reģistrēt kaķus un mājas (istabas) seskus, kam implantēta 

mikroshēma. 

Suņa īpašnieks nodrošina, lai sunim tiktu implantēta 

mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu 

mēnešu vecuma sasniegšanai. 

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, izmantojot portālā 

www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu par 

reģistrētajiem mājas (istabas) dzīvniekiem vai aizpildot 

ziņojumu un nosūtot to datu centram, informē par 

reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka: turēšanas vietas 

maiņu; nāvi (informāciju nesniedz par suni, kas atzīts par 

bīstamu); pazušanu vai atrašanu; īpašnieka maiņu. 

1.p. 

 

5.1.p. 

 

 

17.p. 

 

 

19.p. 

Vai jāreģistrē? Datubāzē var reģistrēt kaķus un mājas (istabas) seskus, 

kam implantēta mikroshēma. 

Suņa īpašnieks nodrošina, lai sunim tiktu implantēta 

mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu 

mēnešu vecuma sasniegšanai. 

5.2.p. 

 

17.p. 

Kur jāreģistrē? Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar pasīvu 

lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci 

(mikroshēmu), reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku 

datubāzē.  

Mājas (istabas) dzīvnieku tā īpašnieks reģistrē datubāzē 

vienā no šādiem veidiem:  

1. pie praktizējoša veterinārārsta;  

2. vietējā pašvaldībā;  

3. datu centrā; 

4. izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu 

portālā www.latvija.lv vai datu centra 

tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu. 

2.p. 

 

 

 

6.p. 

 

II nodaļa 

III nodaļa 

Kādā veidā jāreģistrē? Lai datubāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā 

īpašnieks praktizējošam veterinārārstam uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu un mājas (istabas) dzīvnieka pasi 

vai vakcinācijas apliecību. 

Lai datubāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā 

īpašnieks vietējās pašvaldības darbiniekam uzrāda 

8.p. 

 

 

 

13.p. 

 

 

http://www.latvija.lv/
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personu apliecinošu dokumentu un mājas (istabas) 

dzīvnieka pasi vai aizpildītu reģistrācijas veidlapu. 

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar normatīvo 

aktu par Lauksaimniecības datu centra publisko 

pakalpojumu cenrādi un izsniegto rēķinu veic maksājumu 

par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. 

 

18.p. 

Kādos termiņos jāreģistrē? Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks 30 dienu laikā pēc 

reģistrācijas veidlapas saņemšanas nodrošina mājas 

(istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. 

Suņa īpašnieks nodrošina, lai sunim tiktu implantēta 

mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu 

mēnešu vecuma sasniegšanai. 

Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu 

spēkā stāšanās, datubāzē reģistrē līdz 2017.gada 

1.janvārim. 

Sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 

2017.gada 1.janvāra, implantē mikroshēmu un datubāzē 

reģistrē līdz 2017.gada 1.janvārim (izņemot suni, kas 

piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts 

teritorijas). 

No 2015.gada 1.jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa 

atsavināšanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu 

implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē uz 

atsavinātāja vārda (izņemot suni, kas tiek atsavināts 

pastāvīgai turēšanai ārvalstīs). 

Suni, kas piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus 

valsts teritorijas, datubāzē reģistrē līdz 2012.gada 

1.jūlijam. 

Šo noteikumu 2.punkts, 6.1., 6.2., 9.2. un 9.4.apakš-

punkts, 11., 13. un 14.punkts, kā arī 15.8., 15.9., 15.10. un 

15.11.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī. 

Šo noteikumu 9.5. un 16.6.apakšpunkts piemērojams ar 

2017.gada 1.janvāri. 

10.p. 

 

 

 

17.p. 

 

 

22.p. 

 

 

23.p. 

 

 

 

 

23.2p. 

 

 

 

 

24.p. 

 

 

25.p. 

 

 

26.p. 

Citi jautājumi Ja mainās reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, 

iepriekšējais īpašnieks: nodod jaunajam īpašniekam mājas 

(istabas) dzīvnieka pasi; ievada datubāzē jaunā īpašnieka 

apstiprinātu informāciju par dzīvnieka īpašnieka maiņu 

vai aizpilda ziņojumu un nosūta to datu centram. 

20.p. 

 
Tabula Nr.7 

MK noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” atbildēs 
 

MK noteikumu Nr.491 struktūra un normas nav viegli uztveramas un saprotamas: 

- mijas dzīvnieka īpašnieka pienākumi ar praktizējoša veterinārārsta, pašvaldības 

darbinieka, LDC pienākumiem, nav vienkopus pa soļiem saprotams viss reģistrēšanas 

posms, kas attiektos uz dzīvnieka īpašnieku; 

- noteikumu 6.punktā norādīti četri veidi, kā īpašnieks var reģistrēt mājas (istabas) 

dzīvnieku, bet tikai diviem no šiem veidiem ir regulējums kārtībai, kādā tas izdarāms: 

II nodaļa – kā reģistrēt pie praktizējoša veterinārārsta; III nodaļa – kā reģistrēt 

pašvaldībā; 

- noteikumi nosaka reģistrēšanas kārtību, bet nenosaka dzīvnieka apzīmēšanas kārtību, 

kas ir ļoti slikti, jo apzīmēšana ir dzīvnieka reģistrēšanas pamatsastāvdaļa; 

- pārejas noteikumos noteikti daudz un dažādi termiņi, aiz kuriem pazūd noteikumu 

17.punktā noteiktais pienākums reģistrēt suni, līdz tas sasniedz sešu mēnešu vecumu; 

- no noteikumu satura nav skaidrs, ka šie noteikumi regulē gan pirmreizējo dzīvnieka 

reģistrāciju, gan izmaiņas reģistrēta dzīvnieka datos. 
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MK noteikumi Nr.491 nerada pilnīgu skaidrību par dzīvnieka īpašniekam veicamajām 

darbībām, lai nodrošinātu suņa reģistrēšanu LDC datubāzē. Paskaidrojoša informācija pieejama 

LDC mājas lapā – www.ldc.gov.lv (Pielikums Nr.8). 

Jo neskaidrāki MK noteikumi, jo vairāk darba jāiegulda sabiedrības informēšanā. Ņemot 

vērā, ka suņu obligātā reģistrēšana ir jāpanāk valsts un pašvaldību interesēs, šis nav jautājums, 

par kuru pats dzīvnieka īpašnieks pastiprināti interesēsies, kamēr vien dzīvnieka īpašnieku 

nesodīs par dzīvnieka nereģistrēšanu. Sabiedrības informēšanas darbu veic: 

1) valsts mērogā – piemēram, Valsts kanceleja sadarbībā ar Zemkopības ministriju 

izstrādājusi infografiku (Pielikums Nr.9) dzīvnieku īpašnieku informēšanai; 

2) pašvaldības pieņem saistošos noteikumus par suņu uzskaiti, tās kontroli, kā arī 

sniedz skaidrojumus par šiem noteikumiem, piemēram, Rīga, Valmiera (arī ar 

infografikas palīdzību, lai iedzīvotājiem vieglāk uztverami nosacījumi un kārtība, 

Pielikumā Nr.10), Ādažu novads, Engures novads, citas pilsētas un novadi; 

3) nevalstiskās organizācijas (NVO) – piemēram, viena no apjomīgākām 

informatīvajām kampaņām tika īstenota 2016.gada nogalē (4finance Labie darbi 

sadarbībā ar nodibinājumu “dzivniekupolicija.lv) ar masu mediju starpniecību, 

informatīviem materiāliem un sociālo kampaņu četros Latvijas novados. 

 

Rezultātā: piecu gadu pārejas posms, regulāras sabiedrības informēšanas aktivitātes, 

bezmaksas reģistrācijas iespējas (2012.gadā atbrīvojums no reģistrācijas maksas LDC; 

2016.gada nogalē 1205 suņu īpašniekiem bezmaksas apzīmēšana un reģistrēšana sociālās 

kampaņas ietvaros), reģistrācijas maksas samazinājums uz pusi (no 7,11 eiro uz 3,50 eiro) u.c. 

aktivitātes – bet datubāzē reģistrēti tikai 37% valstī mītošo suņu un dzīvnieku īpašniekiem vēl 

aizvien pretestība šīs prasības izpildē. 

2017.gada janvārī laikraksta “Ziemeļlatvija” portālā http://www.ziemellatvija.lv/ veiktās 

aptaujas rezultāti (uz 14.02.2017.g., vairāk informācijas par aptaujas rezultātiem Pielikumā 

Nr.11) ir vairāk kā graujoši – sabiedrības izpratne par suņu čipēšanas un reģistrēšanas 

nepieciešamību ir acīmredzami nepietiekama, bet attieksme pret noteikumu izpildi robežojas ar 

tiesisko nihilismu – 81 % no respondentiem ignorē un grasās turpmāk ignorēt noteikto obligāto 

prasību reģistrēt suni. Aptaujā piedalījušies 297 respondenti, uz ziņojuma sagatavošanas brīdi 

aptauja vēl turpinās. 

 

 
 

 

Attēls Nr.11 

Ziemellatvija.lv aptaujas dati 
 

Izvērtējot jautājumu sadaļā – vai iedzīvotājiem ir saprotams pienākums reģistrēt suni, 

secināms, ka: 

1) MK noteikumi Nr.491 tā adresātam – mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam – nav viegli 

saprotami, pieļauj interpretācijas, kas neveicina savlaicīgu dzīvnieka reģistrāciju, rada 

pārpratumus, ka dzīvnieka apzīmēšana ir arī dzīvnieka reģistrēšana; 
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2) ir veikti daudz sabiedrības informēšanas pasākumi, izskaidrojot gan MK noteikumu 

Nr.491 prasības, gan suņu reģistrācijas priekšrocības un nepieciešamību; 

3) sabiedrības informēšana notikusi visos līmeņos – valsts, pašvaldības un NVO – kas ļauj 

uzrunāt dažādas sabiedrības grupas, izmantot dažādus uzrunāšanas veidus un 

paņēmienus. 

No augstāk minētā izriet, ka pienākums reģistrēt suni dzīvnieka īpašniekam ir drīzāk 

saprotams nekā nesaprotams. Attiecīgi šī pienākuma neizpilde saistāma ar citu aspektu. Vai 

pienākums reģistrēt suni dzīvnieka īpašniekam ir pieejams? 

 

Suņa reģistrācijas pakalpojuma pieejamība aplūkojama kā: 

1. pakalpojuma pieejamība visā Latvijas teritorijā; 

2. pakalpojuma izmaksas. 

Tā kā reģistrēt var tikai apzīmētu mājas (istabas) dzīvnieku, bet apzīmēšanu veikt tiesīgs 

tikai praktizējošs veterinārārsts, pirmais priekšnoteikums – praktizējošu veterinārārstu 

pieejamība suņu īpašniekiem (9 pilsētās un 110 novados). Valstī ir 937 veterinārārsti (pēc 

Latvijas Veterinārārstu biedrības (LVB) datiem uz 30.11.2016.g.), no kuriem kā prakses veids: 

mājas (istabas) dzīvnieki norādīts 577 veterinārārstiem. Saskaņā ar 2016.g. sniegto informāciju 

271 veterinārārsts ir noslēdzis līgumu ar LDC par norēķinu kārtību par mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrāciju. Faktiski mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu ar mikroshēmu Latvijā 

iespējams veikt pie 577 veterinārārstiem, bet pilnu pakalpojumu ar reģistrāciju un reģistrācijas 

maksu LDC var saņemt pie 271 veterinārārsta. 

Tikai kā nākamais solis ir suņa reģistrēšanas vietas pieejamība, kas ir: 

- pie praktizējoša veterinārārsta; 

- pašvaldībās (Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros – LDC mājas 

lapā uzrādīti 27 KAC vai VPVKAC: Aknīstes, Alsungas, Apes, Baltinavas, Carnikavas, 

Daugavpils, Dundagas, Grobiņas, Ilūkstes, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Kandavas, 

Lazdukalna, Nīcas, Ozolnieku, Pļaviņu, Raunas, Riebiņu, Rojas, Rugāju, Rūjienas, 

Salas, Skrundas, Smiltenes, Tērvetes, Viesītes novados un Viļakā); 

- Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros (Rīgā, Gulbenē, Jelgavā, 

Jēkabpilī, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Saldū, Talsos, Valmierā); 

- Lauksaimniecības datu centrā (26 vietās Latvijā: Ventspilī, Talsos, Kuldīgā, Tukumā, 

Liepājā, Saldū, Dobelē, Jelgavā, Bauskā, Rīgā, Limbažos, Valmierā, Valkā, Alūksnē, 

Priekuļu novadā, Gulbenē, Balvos, Lēdmanē, Madonā, Ludzā, Rēzeknē, Preiļos, 

Jēkabpilī, Krāslavā, Daugavpilī); 

- tiešsaistē: 

Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv; 

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (šobrīd nav pieejams). 

 

Teritoriālā pieejamība mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanai ir ierobežotāka, bet mājas 

(istabas) dzīvnieka reģistrācija (īpaši ar brīdi, kad pilnvērtīgi sāks darboties mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrācija tiešsaistē) veicama visā Latvijas teritorijā vairākos iedzīvotājam 

pieejamos veidos. 

 

Iedzīvotājiem nepieejamākas ir pakalpojuma (precīzāk, pakalpojumu komplekta) izmaksas, 

kas šobrīd variējas dažādos veidos. Tabulā apkopota informācija no pašlaik lētākā iespējamā 

varianta, kas ir 6,00 eiro līdz dārgākām izmaksām, kad papildus dzīvnieka apzīmēšanai tiek 

sniegti citi veterinārmedicīniski pakalpojumi. Cenas skatītas pēc publiski pieejamiem klīniku 

cenrāžiem: 

 

 

https://info.ldc.gov.lv/
https://www.latvija.lv/
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Pakalpojums vai pakalpojumu komplekts 
Izcenojumi (eiro) 

Rīgā                      ārpus Rīgas 

Mikročipa ievade 15,00 - 22,00 12,00 – 22,00 

Reģistrēšana (tiešsaistē, pašvaldībā, LDC) 3,50 

Reģistrēšana pie veterinārārsta (3,50 + vet.pakalp.)1 10,00 – 15,00 12,00 – 15,00 

Vizīte pie veterinārārsta 7,00 – 20,50 6,00 – 20,00 

Lolojumdzīvnieka pases2 noformēšana un izdošana 3,00 – 10,00 1,50 – 10,00 

Dzīvnieka vakcinācija pret trakumsērgu 7,50 – 20,00 7,00 – 17,00 

Kompleksā vakcinācija 17,00 – 25,00 15,00 – 28,00 

Apzīmēšanas un reģistrēšanas komplekts 30,00 – 55,00 40,00 

Mikročipa un reģistrēšanas LDC pašizmaksa 2,50 + 3,50 = 6,00 

 
Tabula Nr.8 

Pakalpojumu izcenojumi veterinārās klīnikās Rīgā un ārpus Rīgas 
 

Būtībā situācija šobrīd ir tāda, ka dzīvnieka īpašnieks, aizejot pie veterinārārsta apzīmēt suni, 

nespēj ne paredzēt, ne aprēķināt, cik tas izmaksās. Apzīmēšanas un reģistrēšanas pakalpojums 

tiek papildināts ar ES Lolojumdzīvnieka pases izsniegšanu, dzīvnieka vakcināciju vai 

pārvakcināciju pret trakumsērgu, kas tiek piedāvāts kopā ar komplekso vakcīnu. 

Nosakot valstī obligātu normu – apzīmēt suni ar mikroshēmu, bet apzīmēšanas veikšanu 

paredzot tikai praktizējošiem veterinārārstiem kā komercpakalpojumu, radīta situācija, ka suņa 

apzīmēšanas izmaksas ir nesamērīgi dārgas, kopumā suņa apzīmēšanas un reģistrācijas LDC 

datubāzē izmaksas pat 10 reizes pārsniedz pakalpojuma pašizmaksu.  

Lai šo situāciju risinātu, nepieciešams ieviest alternatīvu izvēli dzīvnieka īpašniekam, ka 

mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu var veikt ne tikai praktizējošs veterinārārsts, bet arī 

apmācīta persona. Līdzīga kārtība paredzēta MK 15.07.2014.g. noteikumos Nr.393 

“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas 

kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”, lauksaimniecības dzīvnieku 

uz zirgu apzīmēšanu uzticot plašam personu lokam: 

1) 37.punkts – lauksaimniecības dzīvnieku apzīmē īpašnieks, turētājs, 

praktizējošs veterinārārsts vai fiziska persona, kura ir saņēmusi sertifikātu vai 

apliecību vērtēšanas un pārraudzības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

tādu fizisko personu apmācību, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, 

pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju; 

2) 59.punkts – vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirgu 

dzimtas dzīvnieku apzīmē, implantējot transponderu atbilstoši regulas Nr.2015/262 

18.panta 2.punktā minētajām prasībām. 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.576/2013 paredz dalībvalstij tiesības atļaut veikt 

mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu personām, kas nav veterinārārsti, nosakot minimālo 

kvalifikāciju, kas vajadzīga šādām personām. 2016.gada laikā darba grupās un diskusijās 

izskatot personu loku, kurām piešķirt tiesības veikt mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu un 

reģistrēšanu, ir izvērtētas dzīvnieku īpašnieku potenciālās riska grupas, kuru dzīvnieku 

reģistrēšana ir un būs problemātiskāka. Tāpēc kā saprātīgs un racionāls risinājums paplašinot 

personu loku, kuras var veikt dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu, būtu uzticēt to PVD 

                                                           
1 Tā kā reģistrācijas maksa no 7,11 eiro samazināta uz 3,50 eiro ar 07.10.2016.g., pašlaik publiski pieejamā informācijā 

veterināro klīniku cenrāžos iespējamas neprecizitātes, t.i., nav aktualizēta jaunā cena par reģistrāciju 
2 Patlaban praktizējošam veterinārārstam mājas (istabas) dzīvnieka pases veidlapas saņemšana PVD maksā 0,61 eiro, 

ieskaitot PVN. 31.01.2017.g. MK sēdē apstiprināti grozījumi PVD cenrādī, saskaņā ar kuriem vienas mājas (istabas) 

dzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pases veidlapas cena palielināsies par 0,50 eiro un būs 1,11 eiro, ieskaitot PVN. 
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inspektoriem to veikto pārbaužu laikā un apmācītām personām, kuras slēgs līgumu ar 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētu dzīvnieku patversmi. 

Padarot pieejamāku obligāto suņu apzīmēšanas un reģistrēšanas pakalpojumu iedzīvotājiem 

– paplašinot personu loku, kas tiesīgas veikt dzīvnieka apzīmēšanu un reģistrāciju LDC, tiks 

novērsti būtiskākie dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kavēkļi:  

1. pakalpojums kļūs pieejamāks teritorijās, kurās grūti pieejams praktizējoša veterinārārsta 

pakalpojums;  

2. pakalpojums kļūs lētāks. 

 

Papildus identificēta un vienlaikus ar likumprojektu risināma problēma ir mājas (istabas) 

dzīvnieku dokumentācijas vienkāršošanas nepieciešamība, paredzot, ka mājas (istabas) 

dzīvnieka reģistrāciju apliecinošs dokuments ir noteikumos Nr.491 1.pielikuma veidlapa 

(Pielikumā Nr.12), bet lolojumdzīvnieka pase nepieciešama tikai tiem mājas (istabas) 

dzīvniekiem, kurus paredzēts izvest ārpus valsts robežas. Tas samazinās izmaksas, kas saistītas 

ar lolojumdzīvnieka pases izdošanu un dzīvnieka atkārtotu vakcināciju pret trakumsērgu tiem 

mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, kuru dzīvnieki to dzīves laikā netiek izvesti ārpus valsts 

robežām. 
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3. Sociālās kampaņas “Bezmaksas suņu čipēšana un reģistrēšana 4 novados” 

rezultāti 
 

Sociālās kampaņas mērķis:  

apzīmēt un reģistrēt suņus 4 Latvijas novados 

Sociālās kampaņas periods:  

01.11.2016.g.-11.11.2016.g. (suņu apzīmēšana); 

13.12.2016.g.-22.12.2016.g. (datu reģistrēšana LDC datubāzē) 

Sociālā kampaņa četros Latvijas novados pēc reģionu sadalījuma (izņemot Rīgas reģionu): 

Vidzemes reģions – Naukšēnu novadā (03.11.2016); 

Zemgales reģions – Tērvetes novadā (04.11.2016); 

Kurzemes reģions – Rucavas novadā (09.11.2016); 

Latgales reģions – Aglonas novadā (10.11.2016). 

 

Nodibinājumam “dzivniekupolicija.lv” sadarbībā ar 4finance Labie darbi īstenojot sociālo 

kampaņu bezmaksas suņu apzīmēšanai un reģistrācijai, bija iespēja novērot reālo situāciju suņu 

turēšanā novados (t.i., ārpus pilsētas) vairākos aspektos: 

- gan iedzīvotāju atsaucība MK noteikumu Nr.491 ievērošanai un attieksme pret šo 

obligāto prasību; 

- gan situācija ar dzīvnieku dokumentiem (mājas (istabas) dzīvnieku pasēm, vakcinācijas 

apliecībām u.c.), to esamību, neesamību, dzīvnieku īpašnieku attieksmi par šādu 

dokumentu nepieciešamību,  

- gan situācija par suņa vakcināciju pret trakumsērgu: vai tāda vispār jebkad ir veikta, kā 

arī par veiktās vakcinācijas derīgumu, 

- gan reālā suņu turēšanas situācija, t.sk. viensētās. 

 

Sociālai kampaņai apzināti izvēlēti tikai četri Latvijas reģioni, neiekļaujot Rīgas reģionu, kā 

arī izvēlēti novadi, nevis pilsētas, lai ar bezmaksas čipēšanas un reģistrēšanas akciju atbalstītu 

to suņu īpašnieku grupu, kam šis pakalpojums par komerccenām un noteikto reģistrācijas 

maksu nav pieejams. 

Kampaņas ietvaros plānotais suņu skaits tika aprēķināts pēc Eiropā pieņemtās formulas, ka 

uz katriem 10 iedzīvotājiem ir 1 suns. Pēc kampaņas rezultātiem redzams, ka aprēķins ir diezgan 

precīzs – plānoti 1200 suņi, kampaņā piedalījušies 1205 suņi (t.sk., 16 suņi, kas bijuši jau 

apzīmēti, kampaņas laikā dzīvnieku īpašnieki izmantojuši iespēju reģistrēt dzīvnieku). 

Apzinoties, ka novadā ir jau apzīmēti un reģistrēti suņi, kā arī ka uz akcijas īstenošanas vietu 

nav varējuši ierasties visi novadā turēto suņu īpašnieki, faktiskais suņu skaits ir lielāks. 

 

Novads Iedzīvotāju skaits 

Akcijas laikā 

sačipēto suņu 

skaits 

% 

Naukšēnu novads 2020 216 10,7 

Tērvetes novads 3743 304 8,1 

Rucavas novads 1822 217 11,9 

Aglonas novads 3978 468 11,8 

KOPĀ 11563 1205 10,4 

 
Tabula Nr.9 

Sociālās kampaņas rezultatīvie rādītāji attiecībā pret iedzīvotāju skaitu 
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Pielikumā Nr.13 apkopota skaitliskā informācija par akcijas dalībnieku – suņu – skaitu, 

dokumentiem, vakcināciju pret trakumsērgu. Tas rada vispārēju priekšstatu par suņu turēšanas 

jomu valstī, īpaši raksturojot situāciju ārpus pilsētām. 

 

Situācija akcijas īstenošanas novados par dzīvnieku dokumentiem: 

 

 
 

Attēls Nr.12 

Mājas (istabas) dzīvnieku dokumenti – situācija 4 novados skaitļos 
 

Secināms, ka 58% suņu, kas piedalījušies akcijā, ir bez jebkādiem dokumentiem, tikai 3% 

suņu bijušas pases, tai skaitā ES Lolojumdzīvnieka pase ar neaizpildītu III sadaļu “Dzīvnieka 

identifikācijas dati”. Vakcinācijas apliecībām novērota liela dažādība – ne tikai PVD vai LVB 

izgatavotās grāmatiņas, bet arī veterinārārstu A5 formāta salocītas lapiņas ar nosaukumu 

“Vakcinācijas apliecība”, kā arī vienkārši uz papīra strēmeles ar roku uzrakstīts vakcinācijas 

datums un uzlīme par vienu konkrētu vakcinācijas gadījumu, atšķirīgi dokumenti medību 

suņiem u.c. Tādēļ 39% suņu ir kopskaits gan tie, kuriem ir vakcinācijas apliecības, gan tie, 

kuriem bijis jebkāda formāta apliecinājums par vakcināciju. Daļa suņu īpašnieku nav varējuši 

uzrādīt veterinārārsta apliecinājumu, apgalvojot, ka veterinārārsts, veicot kampaņveida 

vakcinācijas, tās fiksē tikai savā žurnālā. 

 

Procentuāli pa novadiem aprēķinot dzīvnieku dokumentu esamību vai neesamību, gandrīz 

pusei suņu bijušas vakcinācijas apliecības, kā arī 6-7% gadījumos dzīvnieku pases, Naukšēnu 

un Rucavas novados. Zemāki rādītāji ir Tērvetes un Aglonas novados, kur vakcinācijas 

apliecības (Aglonas novadā – apliecinājums par vakcināciju: liels skaits suņu īpašnieku 

nevarēja uzrādīt vakcinācijas apliecinājumu, vai arī vakcinācijas apliecības vietā bijušas t.s. 

“vakcinācijas lapiņas”) bijušas 30-35% suņu, bet dzīvnieku pases vien 1-2% suņu. 
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Attēls Nr.13 

Mājas (istabas) dzīvnieku dokumenti – situācija 4 novados procentos 

 

Tā kā nav zināms kopējais suņu skaits valstī un aprēķini tiek veikti ar dažādiem 

paņēmieniem, t.sk., pēc dzīvnieku skaita, kas vakcinēti pret trakumsērgu. Sociālās kampaņas 

ietvaros tika fiksēti suņu vakcināciju datumi.  

 

 
 

Attēls Nr.14 

Suņu vakcinācija pret trakumsērgu – situācija 4 novados 
 

Vērojamas līdzības reģionos – procentuāli līdzīgi rezultāti ir: 

- Vidzemes un Kurzemes reģionu novados ar augstākiem rādītājiem vakcinācijas pret 

trakumsērgu termiņu ievērošanā: vakcinācijas pret trakumsērgu termiņi ievēroti 30% suņu 

Naukšēnu novadā un 40% suņu Rucavas novadā; 

- Zemgales un Latgales reģionu novados ar zemākiem rādītājiem: vakcinācijas pret 

trakumsērgu termiņi ievēroti 18% suņu Tērvetes novadā un 15% suņu Aglonas novadā. 

Secinājums – suņu skaitu valstī pēc vakcinācijas pret trakumsērgu datiem noteikt nav 

iespējams. Tikai pēc šo četru novadu sociālās kampaņas rezultātiem (kur nepiedalījās 100% 

suņu īpašnieku) – vidēji 23% suņu bijuši ar derīgiem vakcinācijas pret trakumsērgu datumiem. 
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4. Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrācija – faktiskā situācija 
 

Izvērtējot mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas tiesisko regulējumu, LDC datubāzē 

reģistrēto informāciju un sociālās kampaņas rezultātus, apzināma faktiskā situācija mājas 

(istabas) dzīvnieku apzīmēšanai un reģistrācijai valstī. 

Pielikumā Nr.14 apkopota mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas procesa hronoloģija – 

galvenie notikumi, kas ietekmējuši vai kuriem būtu bijis jāietekmē mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrāciju. 

Aplūkojot mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas dinamiku pa gadiem, redzams, ka, izņemot 

2016.gadu, reģistrācijas process bijis diezgan vienmērīgs, lai gan 2012.g. un 2015.g. vērojama 

lielāka aktivitāte – kas saistāma ar MK noteikumos Nr.491 paredzēto termiņu tuvošanos un 

iestāšanos: 

1) 2012.gada 1.jūlijs – obligāta reģistrācija suņiem, kas piedalās izstādēs vai kuri tiek 

izvesti ārpus valsts robežas; 

2) 2015.gada 1.jūlijs – obligāta reģistrācija suņiem, kas tiek atsavināti. 

 

 
 

Attēls Nr.15 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas dinamika 2012-2017  

 

Piecu gadu laikā lielākā reģistrācijas aktivitāte ir 2016.gadā – kad reģistrēti 67% no datubāzē 

reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem. Lielāka aktivitāte bijusi gada sākumā, pirms tika 

uzsākts darbs pie grozījumiem MK noteikumos Nr.491, kā arī gada nogalē, kad tuvojās 

obligātās suņu reģistrācijas termiņš – 01.01.2017.g. Pielikumos Nr.15 un Nr.16 apkopoti dati 

par suņu reģistrāciju Latvijas pilsētās un novados no 01.01.2016.g., kā atsevišķu atskaites 

punktu izdalot 01.11.2016.g., kad tika uzsākta informatīvā un sociālā kampaņa suņu 

apzīmēšanai, kā arī turpinot reģistrācijas dinamikas rādītājus pēc 01.01.2017.g. ar datiem uz 

23.01.2017.g., lai vērojama suņu reģistrācijas aktivitāte arī pēc obligātā termiņa iestāšanās. 

No vienas puses pozitīvi vērtējama MK noteikumos Nr.491 ieviestā pakāpeniskā obligātā 

reģistrācija pēc noteiktām pazīmēm: izstāžu suņi, ceļošana ar mājas (istabas) dzīvnieku, 

atsavināšana. Tomēr 12% no kopējā reģistrēto dzīvnieku skaita datubāzē katrā no šiem 

starpposmiem nav uzskatāma par būtisku ieguvumu reģistra datu papildināšanā. 

Vēl joprojām (pēc 01.01.2017.g.) ir paaugstināta aktivitāte tieši suņu reģistrēšanā – mēneša 

laikā reģistrēti vairāk kā 15 tūkstoši suņu – uz 07.02.2017.g. LDC datubāzē reģistrēti 83 002 

suņi; 2 337 kaķi, 73 seski, kopā 85 414 mājas (istabas) dzīvnieki. 
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Tomēr arī tie ir vien 39% no kopējā iespējamā suņu skaita Latvijā. 

 

 
 

Attēls Nr.16 

Prognozējamais un reģistrēto suņu skaits Latvijā uz 23.01.2017.g. 

 

Ar 01.01.2017.g. ir iestājies termiņš, kad visiem suņiem jābūt reģistrētiem LDC datubāzē un 

par suņa savlaicīgu nereģistrēšanu LDC datubāzē dzīvnieka īpašnieku var saukt pie 

administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo parkāpumu kodeksa (LAPK) 107.panta: 

 

 
 

MK noteikumu Nr.491 izpildi uzrauga un kontrolē vietējās pašvaldības un Pārtikas un 

veterinārais dienests (veterinārās uzraudzības objektos). LAPK 107.pantā paredzēto 

administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas (LAPK 210.p.) 

un Pārtikas un veterinārais dienests (LAPK 230.p). 

Rīgas pašvaldība paskaidrojuma rakstā pie RD 20.12.2016.g. saistošiem noteikumiem 

Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības 

uzraudzību un kontroli” jau norādījusi: “Lai izpildītu MK noteikumu Nr.491 3.punktā 

pašvaldībām uzdoto pienākumu – uzraudzīt un kontrolēt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtības izpildi, Rīgas pašvaldības policijas, Rīgas domes Administratīvā inspekcijas un Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta darbiniekus nepieciešams nodrošināt ar ierīcēm 

dzīvniekiem ievadīto mikroshēmu nolasīšanai. Pavisam nepieciešami 118 mikroshēmu lasītāji. 

Vienas ierīces iegāde maksā aptuveni 300 euro, tātad jārēķinās ar izdevumiem 

35 400 euro apmērā.” 

Pagaidām nav informācijas par suņu īpašnieku sodīšanu pēc LAPK 107.panta. 

  

83002

131474

Prognozējamais suņu skaits Latvijā - 214476

reģistrētie suņi iespējamais nereģistrēto suņu skaits
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5. Secinājumi 
 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas tiesiskais regulējums ir sadrumstalots – dzīvnieka 

īpašnieka pienākumi noteikti vairākos normatīvos aktos. 

 

MK noteikumu Nr.491 mērķis piecu gadu laikā, kopš noteikumi stājušies spēkā, nav 

sasniegts: formāli datubāze ir izveidota, bet praktiski datubāze bez pilnvērtīgas informācijas 

nav pielietojama un izmantojama. 

 

Nodibinājums “dzivniekupolicija.lv” ar praktisku piemēru četros novados ir izpētījis, kā 

darbojas MK noteikumi Nr.491. Īstenoto akciju rezultātā konstatējams, ka esošie MK 

noteikumi Nr.491 ir sarežģīti, nepārdomāti un iedzīvotājam nedraudzīgi. Galvenās kļūdas, kas 

kavē veiksmīgu obligātās suņu reģistrācijas nodrošināšanu ir: 

1) MK 15.04.2008.g. noteikumu Nr.277 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

ieviešanai netika rasti līdzekļi (neparedzot valsts budžeta līdzekļus, ne arī izmantojot 

ERAF finansējuma iespējas), lai nodrošinātu obligātās prasības – suņu apzīmēšanu un 

reģistrēšanu – dzīvnieka īpašniekam bez maksas, kā rezultātā pieņemtajos MK 

noteikumos Nr.491 būtiski mainīta struktūra, pilnībā pazaudējot saikni, ka dzīvnieka 

apzīmēšana ir dzīvnieka reģistrēšanas pamatsastāvdaļa; 

2) Ar suņu reģistrāciju, kas nav ārstnieciska procedūra, sasaistīti veterinārmedicīniskie 

pakalpojumi; 

3) Nav izmantota ES regulā paredzētā iespēja suņu reģistrācijā iesaistīt apmācītas personas, 

lai padarītu pakalpojumu pieejamāku un tā cenu minimizētu; 

4) Nav nodrošināma iespēja reģistrēt tādu īpašnieku suņus, kas neapmeklē veterinārārstu, 

kā arī tādu īpašnieku suņus, kas pieļauj dzīvnieka turēšanas un/vai labturības 

pārkāpumus. 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija pēc MK noteikumiem ir praktizējošu veterinārārstu 

tiesības, bet ne pienākums. Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par sabiedrisko kārtību un 

dzīvnieku turēšanas jomas uzraudzību, bet nav iespēju nodrošināt, ka tās teritorijā mītošie suņi 

tiktu reģistrēti, jo dzīvnieka apzīmēšana ir šauras grupas komercpakalpojums ar brīvu tirgus 

cenu. 

 

Suņu īpašnieku atsaucība sociālās kampaņas laikā liecina par divām būtiskām niansēm: 

- tie ir gatavi veikt suņu apzīmēšanu un reģistrāciju, ja ir šāda obligāta prasība; 

- tie nav gatavi (nevar atļauties) maksāt komerccenu par suņu apzīmēšanu un reģistrāciju. 

Akcijas dienās novados novērotais pārliecinoši apstiprina, ka tieši apzīmēšanas un 

reģistrācijas izmaksas ir par iemeslu, kāpēc vēl īsi pirms obligātā termiņa tuvošanās, suņu 

īpašnieki nav savus suņus reģistrējuši. Tikai neliela daļa suņu īpašnieku apstiprināja, ka būtu 

līdz gada beigām suni reģistrējuši, bet priecājās par izdevību to izdarīt bez maksas. Īpaši 

pateicīgi bija tie suņu īpašnieki, kuriem ir divi vai vairāk suņi, kā arī vecāka gadagājuma 

iedzīvotāji. 

 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu analīze ļauj secināt, ka uz šo brīdi Latvijā reģistrēti 

39% suņu. Par nereģistrētiem suņiem to īpašnieki no 01.01.2017.g. ir saucami pie 

administratīvās atbildības. 
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6. Priekšlikumi 
 

2016.gada laikā valsts pārvaldes, pašvaldību un NVO sadarbības rezultātā tika izvērtēti un 

rasti risinājumi, lai obligātā suņu apzīmēšana un reģistrēšana beidzot kļūtu par realitāti: 

1) jāsamazina mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanas un reģistrēšanas izmaksas; 

2) jāpadara mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu un reģistrēšanu saprotamāku un 

pieejamāku dzīvnieka īpašniekam; 

3) jāpaplašina personu loks, kas tiesīgi veikt mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu un 

reģistrēšanu; 

4) jānodala mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšana un reģistrēšana no citiem 

veterinārmedicīniskiem pakalpojumiem. 

Mērķis ir padarīt obligāto prasību apzīmēt un reģistrēt suni suņa īpašniekam: 

- vienkāršu – normatīvo aktu noteikumiem jābūt viegli saprotamiem dzīvnieka īpašniekam, 

skaidra kārtība gan apzīmēšanai, gan reģistrēšanai,  

- ērtu – obligātai prasībai jābūt maksimāli viegli un ērti izpildāmai, bez nepieciešamības 

atkārtoti vai papildus kur vērsties, 

- lētu – salīdzinājumā ar mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas pašizmaksu, 

veterinārā klīnikā noteiktās cenas ir nesamērīgi augstas, īpaši ņemot vērā, ka dzīvnieka 

īpašniekam nav ne tiesības izvēlēties reģistrēt dzīvnieku vai nereģistrēt, ne arī alternatīvas 

izvēles, kā to izdarīt lētāk,  

- pieejamu – dažādojot apzīmēšanas un reģistrēšanas iespējas, katram dzīvnieka īpašniekam 

ir iespēja izvēlēties sev pieejamāko pakalpojumu, kā arī, protams, iespēja pašam tiešsaistē 

reģistrēt dzīvnieku, 

- neizbēgamu – apzinoties, ka vienmēr būs personas, kas nepilda normatīvo aktu prasības, 

ikvienā gadījumā, kad pieļauts suņa turēšanas un/vai labturības pārkāpums, jābūt iespējai suni 

apzīmēt un reģistrēt pārkāpuma konstatēšanas brīdī. 

Ja visi augstāk minētie principi tiek ievēroti tiesiskās kārtības pilnveidošanā, prognozējams, 

ka normatīvos aktos paredzētais mērķis tiks sasniegts. 

 

Priekšlikumi mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtības pilnveidošanai: 

 

1. Pārstrādāt MK noteikumus par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju ar 

deleģējumu no Dzīvnieku aizsardzības likuma; 

 

Pamatuzdevumi: mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanas un reģistrācijas normas pārcelt 

vienuviet uz Dzīvnieku aizsardzības likumu, kur jau šobrīd 6.pantā noteikts dzīvnieka īpašnieka 

pienākums nodrošināt dzīvnieka apzīmēšanu un reģistrēšanu, Veterinārmedicīnas likumā 

atstājot ar veterinārmedicīnu saistītos jautājumus; pamatojoties uz 2016.gada laikā darba grupās 

saņemtajiem priekšlikumiem, izstrādāt jaunus MK noteikumus par mājas (istabas) dzīvnieku 

apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību, nepārprotami nosakot, ka dzīvnieka apzīmēšana ir 

reģistrācijas neatņemama sastāvdaļa. 

 

2. Nodalīt dzīvnieka apzīmēšanu un reģistrēšanu no veterinārmedicīniskiem 

pakalpojumiem, veicot grozījumus Veterinārmedicīnas likumā; 

 

Veterinārie pakalpojumi (vakcinācijas, vakcinācijas dokumenti) ir atdalāmi no mājas 

(istabas) dzīvnieka apzīmēšanas un reģistrēšanas. Norobežojot mājas (istabas) dzīvnieka 

apzīmēšanu un reģistrāciju no veterinārmedicīniskiem pakalpojumiem suņa īpašniekam tiks 
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dota iespēja būt likumpaklausīgam (savu finansiālo iespēju robežās), t.i., nodrošināt iespēju 

tikai apzīmēt un reģistrēt (bez papildus citiem pakalpojumiem) suni noteiktajā termiņā. 

Nosakot Latvijā kā obligātu prasību visiem suņiem izsniegt ES lolojumdzīvnieka pases, 

dzīvnieka īpašniekam tiek uzliktas papildus izmaksas. Situācijas, ka ZM plāno ar 01.10.2017.g. 

ieviest šo obligāto prasību, ka visiem Latvijā mītošiem suņiem obligāti izsniedzamas pases, un 

jau 31.01.2017.g. MK sēdē apstiprināti grozījumi MK 08.10.2013.g. noteikumos Nr.1083 

“Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un 

kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem”, paaugstinot pases veidlapas cenu no 0,61 eiro, 

ieskaitot PVN uz 1,11 eiro, ieskaitot PVN, ir vairāk kā nepieņemama – tā vietā, lai pakāpeniski 

sakārtotu suņu turēšanas jomu, kā prioritāti izvirzot suņu reģistrācijas kārtības pilnvērtīgu 

īstenošanu, nozares ministrija paralēli lemj par papildus pienākumiem un izmaksām dzīvnieka 

īpašniekam. 

Lai vienkāršotu kārtību personām, kas ar dzīvnieku neceļo ārpus valsts, kā arī lai samazinātu 

izmaksas, kuras rodas, iegādājoties lolojumdzīvnieka pasi, būtiski ir noteikt, ka dzīvnieka 

reģistrācijas dokuments var būt arī mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapa, kas jau 

šobrīd tiek aizpildīta, reģistrējot ar mikročipu apzīmētu dzīvnieku. 

 

3. Ieviest ES regulā noteikto par apmācīto personu piesaisti mājas (istabas) dzīvnieku 

apzīmēšanas un reģistrēšanas veikšanai; 

 

Apzīmēšanas veicināšanai, cenas samazināšai un pakalpojuma pieejamībai obligāti 

jāpiemēro ES regulā atļautais par apmācītu personu piesaistīšanu apzīmēšanas/reģistrēšanas 

procesā. Nepieciešams paplašināt personu loku, kas var veikt suņu apzīmēšanu ar čipiem un 

reģistrāciju, piešķirot apzīmēšanas un reģistrēšanas tiesības arī Pārtikas un veterinārā dienesta 

inspektori, kā arī apmācītas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi.  

Apzīmēšanai un reģistrācijai jābūt neizbēgamai, nodrošinot, ka tā tiek veikta 

neidentificētiem dzīvniekiem pārkāpumu konstatēšanas brīdī (dzīvnieka apzīmēšana un 

reģistrēšana patversmēs un PVD vai policijas pārbaužu laikā). 

Būtisks suņu daudzums uzturas dzīvnieku patversmēs, reģistrētas dzīvnieku patversmes ir 

visā Latvijas teritorijā un tās ir ieinteresētas visu suņu reģistrēšanā, kā viena no suņu 

apzīmēšanas un reģistrēšanas vietām nosakāma normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta 

dzīvnieku patversme. Tas būtu nozīmīgs risinājums klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku 

populācijas kontrolē.  

Paplašinoties pakalpojumu sniedzošo personu lokam, suņu čipēšanas un reģistrācijas 

izmaksas samazināsies par aptuveni 50% – 75%. Kā arī dzīvnieka īpašniekam tiks radīta 

alternatīva suņa apzīmēšanas un reģistrēšanas pakalpojuma sniedzēja izvēlē. 

 

4. Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas veicēju loka un kārtības 

noteikšanu regulēt MK noteikumos. 

 

Līdzīgi kā reglamentēta lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana ar 

deleģējumu Cilstdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā, bet visu dzīvnieku apzīmēšanas un 

reģistrēšanas kārtību nosakot MK noteikumu līmenī (MK 15.07.2014 noteikumi Nr.393 

“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas 

kārtība, kā arī lauksaimnicības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”), arī mājas (istabas) dzīvnieku 

tiesiskā regulējumā būtu jāievēro šī juridiskā tehnika. 
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Nepieciešams sagatavot šādus normatīvo aktu projektus: 

 

1) likumprojektu “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā”, deleģējot Ministru 

kabinetam noteikt: 

1. mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas kārtību; 

2. kvalifikācijas prasības personai, kura veic mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu, tās 

pienākumus, apmācīto personu reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtību, kā 

arī mācību programmas saturu un apmācības kārtību; 

2) likumprojektu “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”, izslēdzot no šī likuma normas 

par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju; 

3) izstrādāt jaunus MK noteikumus “Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un 

reģistrēšanas kārtība”; 

4) izstrādāt MK noteikumus, kas nosaka kvalifikācijas prasības personai, kura veic mājas 

(istabas) dzīvnieka apzīmēšanu, tās pienākumus, apmācīto personu reģistrācijas un 

reģistrācijas anulēšanas kārtību, kā arī mācību programmas saturu un apmācības 

kārtību; 

5) veikt grozījumus MK 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 “Kārtība, kādā veicama 

samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām 

un maksas pakalpojumiem”, nosakot maksu par suņa apzīmēšanu (maksa par suņa 

reģistrāciju noteikta Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 

"Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"); 

6) veikt grozījumus MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 “Labturības prasības mājas 

(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī 

suņa apmācībai”, nosakot, ka lolojumdzīvnieka pase nepieciešama tikai gadījumos, kad 

mājas (istabas) dzīvnieks tiek izvests no valsts. 
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PIELI K UMI  
 

1 Pielikums Nr.1 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas normas tiesību aktos 
 

2 Pielikums Nr.2 

Ministru kabineta noteikumu projekta „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 
 

3 Pielikums Nr.3 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Latvijā 2012-1017 
 

4 Pielikums Nr.4 

Reģistrēto suņu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu 
 

5 Pielikums Nr.5 

Pašvaldību nodevas par dzīvnieku turēšanu Latvijā 2015-2016 
 

6 Pielikums Nr.6 

Atzīmes par dzīvnieku vakcināciju LDC datubāzē 
 

7 Pielikums Nr.7 

Krimināllikuma 230.1pants 
 

8 Pielikums Nr.8 

Informācija par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu LDC mājas lapā 
 

9 Pielikums Nr.9 

Infografika (VK sadarbībā ar ZM) 
 

10 Pielikums Nr.10 

Infografika (Valmiera) 
 

11 Pielikums Nr.11 

Ziemellatvija.lv aptauja 
 

12 Pielikums Nr.12 

Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa 
 

13 Pielikums Nr.13 

Bezmaksas suņu čipēšana Latvijas novados – sociālās kampaņas rezultāti 
 

14 Pielikums Nr.14 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas hronoloģija 
 

15 Pielikums Nr.15 

Suņu reģistrācija Latvijas pilsētās 
 

16 Pielikums Nr.16 

Suņu reģistrācija Latvijas novados 
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Pielikums Nr.1           Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas normas tiesību aktos 

 

 

Tiesību akts Norma 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodekss 

107.pants. Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, 

neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to 

uzskaites 
Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta 

inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu 

(nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā 

- uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem 

līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām - no 

piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro. 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti 

gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz 

trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no 

trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro. 

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas 
Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 

107.pantā, paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. 

230.pants. Pārtikas un veterinārais dienests 
Pārtikas un veterinārais dienests izskata šā kodeksa 

107.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. 

Dzīvnieku aizsardzības likums 6.pants. Dzīvnieka īpašnieks nodrošina dzīvnieka 

reģistrēšanu un apzīmēšanu normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Dzīvnieka identitāti apliecinošu dokumentu — 

dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, kurā ierakstīts 

dzīvnieka identitātes numurs, — izsniedz un apliecina 

kompetentas iestādes pilnvarota persona. 

Veterinārmedicīnas likums 4.pants. (1) Pārtikas un veterinārais dienests, 

pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un 

normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina valsts 

uzraudzību un kontroli šādās jomās: 

7) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana, ganāmpulku un 

novietņu reģistrēšana, dzīvnieku pārvietošana; 

21.pants. (1) (Izslēgta ar 18.12.2008. likumu) 

(2) Dzīvnieku reģistru izveido, uztur un pārzina 

Lauksaimniecības datu centrs, ievērojot dzīvnieku 

reģistrācijas kārtību reglamentējošos normatīvos aktus. 

(3) (Izslēgta ar 03.06.2010. likumu)  

(4) Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu, pasu un 

vakcinācijas apliecību izsniegšanu veic praktizējošs 

veterinārārsts. 

(5) Praktizējošs veterinārārsts veic Parlamenta un 

Padomes regulā Nr. 576/2013 pilnvarotajam 

veterinārārstam noteiktās darbības. 

25.pants. Ministru kabinets nosaka: 

6) dzīvnieku reģistrācijas kārtību; 

16) reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas 

izmantošanas kārtību; 
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59.pants. Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir 

pienākums: 

4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam 

dokumentus par dzīvnieku identifikāciju, reģistrāciju, 

veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas 

slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, 

dzīvnieka pasi, dzīvnieka pārvietošanas deklarāciju, 

vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību); 

5) nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu 

reģistrēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas 

likums 

9.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras 

dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, 

dzīvnieku apzīmēšana 

(3) Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieki ir apzīmējami un 

reģistrējami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrēšanu. 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula Nr.576/2013 par 

lolojumdzīvnieku nekomerciālu 

pārvietošanu un par Regulas 

Nr.998/2003 atcelšanu 

6.pants. I pielikuma A daļā uzskaitīto sugu 

lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai 

piemērojamie nosacījumi 

I pielikuma A daļā uzskaitīto sugu lolojumdzīvniekus 

nepārvieto uz dalībvalsti no citas dalībvalsts, ja vien tie 

neatbilst šādiem nosacījumiem: 

a) tie ir apzīmēti saskaņā ar 17.panta 1.punktu; 

b) tie ir vakcinēti pret trakumsērgu atbilstoši III pielikumā 

noteiktajām derīguma prasībām; 

c) tie atbilst profilaktiskajiem veselības aizsardzības 

pasākumiem pret slimībām vai infekcijām (izņemot 

trakumsērgu), kas noteikti saskaņā ar 19.panta 1.punktu; 

d) tiem līdzi ir identifikācijas dokuments, kas ir pienācīgi 

aizpildīts un izdots saskaņā ar 22.pantu. 

17.pants. Lolojumdzīvnieku apzīmēšana 

1. Regulas I pielikuma A daļā uzskaitīto sugu 

lolojumdzīvnieki ir apzīmēti ar implantētu transponderu 

vai skaidri salasāmu tetovējumu, kurš uzlikts pirms 

2011.gada 3.jūlija. 

Ja pirmajā daļā minētais transponders neatbilst II 

pielikumā izklāstītajām tehniskajām prasībām, īpašnieks 

vai pilnvarotā persona, nodrošina līdzekļus, kas vajadzīgi, 

lai varētu nolasīt minēto transponderu ikvienas 22.panta 

1.un 2.punktā un 26.pantā paredzētās apzīmējuma 

pārbaudes un 33.pantā un 34.panta 1.punktā paredzētās 

identitātes pārbaudes laikā. 

18.pants. Kvalifikācija, kas vajadzīga, lai 

lolojumdzīvniekiem implantētu transponderus 

Ja kāda dalībvalsts plāno atļaut, ka personas, kas nav 

veterinārārsti, implantē transponderus, tā paredz 

noteikumus par minimālo kvalifikāciju, kas vajadzīga 

šādām personām. 

I PIELIKUMS Lolojumdzīvnieku sugas  

A   DAĻA 
Suņi (Canis lupus familiaris) 

Kaķi (Felis silvestris catus) 

Mājas seski (Mustela putorius furo) 

II PIELIKUMS Transponderu tehniskās prasības 
Transponderiem ir: 
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a) jāatbilst standartam ISO 11784, un tajā ir jāizmanto 

HDX vai FDX-B tehnoloģija; un 

b) jābūt nolasāmiem ar nolasīšanas ierīci, kas ir saderīga 

ar standartu ISO 11785. 

III PIELIKUMS Vakcinācijas pret trakumsērgu 

derīguma prasības  

2. Vakcinēšanai pret trakumsērgu ir jāatbilst šādiem 

nosacījumiem: 

a) vakcīnu ievadīja pilnvarots veterinārārsts; 

b) vakcinācijas dienā lolojumdzīvnieks bija vismaz 

divpadsmit nedēļas vecs; 

c) pilnvarots veterinārārsts vai oficiāls veterinārārsts 

identifikācijas dokumenta attiecīgajā sadaļā ir ierakstījis 

vakcīnas ievadīšanas datumu; 

d) vakcīnas ievadīšanas datums, kas minēts c) 

apakšpunktā, nav agrāks par datumu, kad ievadīts 

transponders vai veikts tetovējums, vai datumu, kad 

transponders vai tetovējums ir nolasīts, kā norādīts 

identifikācijas dokumenta attiecīgajā sadaļā; 

e) vakcinēšanas derīguma termiņš sākas no 

aizsargimunitātes izveidošanās, kam vajadzīga vismaz 21 

diena no dienas, kad izpildīts vakcinēšanas protokols, 

kuru pirmreizējai vakcinēšanai noteicis ražotājs, un 

turpinās, līdz beidzas aizsargimunitātes darbības laiks, kas 

noteikts 1. punkta b) apakšpunktā minētās tirdzniecības 

atļaujas tehniskajā specifikācijā vai 1. punkta c) 

apakšpunktā minētajā apstiprinājumā vai licencē 

trakumsērgas vakcīnai dalībvalstī vai trešā valstī vai 

teritorijā, kur vakcīnu ievada. 

Pilnvarots veterinārārsts vai oficiāls veterinārārsts 

identifikācijas dokumenta attiecīgajā sadaļā norāda 

vakcinēšanas derīguma termiņu; 

f) ja revakcinēšana nav veikta e) apakšpunktā norādītajā 

laikā, kad iepriekšējā vakcinēšana nodrošina imunitāti, to 

uzskata par pirmreizējo vakcinēšanu. 

MK 17.09.2013 noteikumi Nr.880 

“Lauksaimniecības datu centra 

publisko maksas pakalpojumu 

cenrādis” 

3. Šo noteikumu pielikuma 1.6. apakšpunktu nepiemēro, 

ja reģistrē: 

3.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labturības 

prasībām sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, 

apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai 

atrakcijās suni pavadoni, suni asistentu, suni terapeitu vai 

suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam; 

3.2. valsts pārvaldes iestādes darbā izmantojamu suni; 

3.3. dzīvnieku patversmes suni, kas tiek atdots citas 

personas īpašumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un 

dzīvnieku viesnīcās. 

1.6. mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija – 3,50 euro 

MK 21.06.2011 noteikumi Nr.491 

“Mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtība” 

1. Noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, 

kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību. 

noteikumi + pielikumi 

MK 20.10.2009 noteikumi Nr.1203 

“Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs 

esošās informācijas izmantošanas 

kārtība” 

3. Datu centrs nodrošina dzīvnieku īpašniekiem un 

turētājiem, Pārtikas un veterinārā dienesta, Lauku atbalsta 

dienesta, policijas un citu valsts pārvaldes un pašvaldību 

iestāžu pilnvarotām personām, kā arī citām juridiskām un 
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fiziskām personām, kurām ar normatīvajiem aktiem 

noteikto funkciju īstenošanai nepieciešams izmantot 

datubāzēs esošo informāciju vai ievadīt jaunu informāciju 

(turpmāk – institūcija), autorizētu pieeju datubāzei, 

ievērojot normatīvajos aktos par datu aizsardzību noteikto 

kārtību. 

MK 04.04.2006 noteikumi Nr.266 

“Labturības prasības mājas 

(istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai, pārvadāšanai un 

demonstrēšanai publiskās izstādēs, 

kā arī suņa apmācībai” 

33.1 Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, kas pavairo tam 

piederošos suņus, kaķus vai mājas (istabas) seskus un 

atsavina to pēcnācējus: 

33.1 2. nodrošina, ka mājas (istabas) dzīvnieki ir apzīmēti 

un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību un mājas (istabas) 

dzīvnieku datubāzē ir izdarīta atzīme par mājas (istabas) 

dzīvnieku atsavināšanu; 

43. Izstādē drīkst piedalīties suņi, kuri atbilst šādām 

prasībām: 

43.1. ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajos aktos 

par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību 

noteiktajām prasībām; 

59. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks, kas pavairo tam 

piederošos suņus un atsavina to pēcnācējus, nodrošina, ka 

līdz 2012.gada 1.jūlijam tam piederošie suņi ir apzīmēti 

un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību. 

MK 16.05.2006 noteikumi Nr.407 

“Noteikumi par dzīvnieku 

labturības prasībām dzīvnieku 

patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, 

kārtību, kādā dzīvnieku nodod 

dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku 

viesnīcā, kā arī dzīvnieku 

patversmju un dzīvnieku viesnīcu 

reģistrācijas kārtību” 

23.1 Patversmes īpašnieks drīkst atdot suni citai personai 

tikai tad, ja suns ir apzīmēts un reģistrēts saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtību. Apzīmēšanas un reģistrācijas prasību 

nepiemēro sunim, ko nodod citai patversmei. 

33.1 Suni viesnīcā uzņem, ja tas ir apzīmēts un reģistrēts 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrācijas kārtību. 

MK 20.12.2005 noteikumi Nr.959 

“Labturības prasības sporta, darba 

un atrakciju dzīvnieku turēšanai, 

apmācībai un izmantošanai 

sacensībās, darbā vai atrakcijās” 

11.1 Suņa īpašnieks normatīvajos aktos par mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrāciju noteiktajā kārtībā informē datu 

centru par suņa īpašnieka maiņu, turēšanas vietas maiņu, 

pazušanu vai atrašanu un nāvi piecu darbdienu laikā pēc 

attiecīgā notikuma. 

12. Informāciju par apmācīto suni, tā īpašnieku vai 

turētāju un personu, kura apmācījusi suni, datu centra datu 

bāzē glabā 25 gadus, izņemot gadījumu, ja ir saņemta 

informācija par suņa nāvi vai eitanāziju. 

Rīgas domes 20.12.2016 saistošie 

noteikumi Nr.237 “Par pašvaldības 

nodevu par suņa turēšanu Rīgā un 

suņa reģistrācijas kārtības 

uzraudzību un kontroli” 

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt suņu reģistrācijas un 

suņu turēšanas nodevas nomaksas kārtības uzraudzību un 

kontroli Rīgā. 

4. Suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtību. 

8. Suņa īpašnieks maksā suņa turēšanas nodevu, ja suņa 

turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē 

norādīta Rīga. 
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Pielikums Nr.2      MK noteikumu projekta anotācija 

 

Ministru kabineta noteikumu projekta 

„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 6.punkts. 

2. Pašreizējā situācija un problēmas Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.277 „Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumi 

Nr.277) jāstājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā. Noteikumu Nr.277 anotācijā 

ir norādīts, ka noteikumu ieviešanai ir paredzēts finansējums no valsts 

budžeta. Ņemot vērā valstī izveidojušos ekonomisko situāciju, valsts 

budžetā līdzekļi noteikumu Nr.277 ieviešanai nav paredzēti.  

Ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 2.marta sēdē (protokola Nr.11 

53.§ 3.punkts) doto uzdevumu, Zemkopības ministrija no Eiropas 

reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem 2007.–

2013.gada plānošanas periodam papildus apstiprinātajiem projektiem 

darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātei “Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība”” ir iekļāvusi aktivitāti  „Mājas (istabas) 

dzīvnieku uzskaites vienotās informācijas sistēmas izveide”. 

Pamatojoties uz minēto, no ERAF līdzekļiem finansējums tiks rasts 

tikai mājas (istabas) dzīvnieku datubāzes izveidei. Atbilstoši 

noteikumos Nr.277 noteiktajam mikroshēmu iegāde, to implantēšana 

suņiem un datu reģistrēšanas izmaksas saistībā ar projektu nav 

attiecināmās izmaksas, jo tās neatbilst Ministru kabineta 2008.gada 

21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība”  projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu 

noteikumiem” 5.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un 

17.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams atcelt noteikumus Nr.277 un 

sagatavot jaunus Ministru kabineta noteikumus, kuros noteikta mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība saskaņā ar pieejamo 

finansējumu.  

3. Saistītie politikas ietekmes 

novērtējumi un pētījumi 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Tiesiskā regulējuma mērķis un 

būtība 

Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts), kas 

paredz suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācijas kārtību. 

Noteikumu projekts paredz, ka visiem suņiem, kas sasnieguši sešu 

mēnešu vecumu, ir jābūt apzīmētiem un reģistrētiem, bet kaķus un 

mājas (istabas) seskus to īpašnieki varēs apzīmēt un reģistrēt pēc 

izvēles. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs nodrošinās valstī esošo 

mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanu vienotā datubāzē.  

Mājas (istabas) dzīvnieku datubāze tiek plānota veidot kā  sastāvdaļa 

valsts informācijas sistēmai  „Lauksaimniecības datu centra 

informācijas sistēma”. 

 Datubāzi uzturēs valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” 

(turpmāk – datu centrs), kas jau šobrīd uztur  kopējo valsts 

informācijas sistēmu „Lauksaimniecības datu centra informācijas 

sistēma”. 
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Datubāzē tiks iekļauti tie mājas (istabas) dzīvnieki, kuri apzīmēti ar 

mikroshēmu. Datubāzē glabāsies informācija par dzīvnieku 

īpašniekiem (tiks reģistrētas īpašumtiesības) un apzīmēto dzīvnieku, 

kā arī informācija par notikumiem ar dzīvniekiem (vakcinācijas, 

dzīvnieka nāve utt.) . 

Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu veiks 

praktizējošs veterinārārsts.  

Dzīvniekus datubāzē tiešsaistē varēs reģistrēt praktizējošs 

veterinārārsts, vietējā pašvaldība vai datu centra speciālisti,  

pārliecinoties par īpašumtiesībām uz dzīvnieku. 

Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju būs jāmaksā saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu 

centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.  

Pamatojoties uz mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas sistēmas 

ieviešanas tehniskajām iespējām, daži noteikumu projekta punkti 

stāsies spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. 

Suņu īpašniekiem līdz 2016.gada 1.jūlijam suni, kas sešu mēnešu 

vecumu būs sasniedzis līdz 2016.gada 1.jūlijam, ir jāapzīmē un 

jāreģistrē vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē. Noteikumu 

projekts paredz, ka līdz 2012.gada  1.jūlijam visiem suņiem, kas 

piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt 

apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem datubāzē.  

Ar 2016.gada 1.jūliju stājas spēkā norma, kas nosaka, ka datubāzē tiek 

ievadīta informācija par mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret 

trakumsērgu.  

Noteikumu projekts palīdzēs: 

1) pašvaldībām iekasēt pašvaldību nodevas par dzīvnieku turēšanu un 

ierobežot klaiņojošo dzīvnieku skaitu; 

2) Pārtikas un veterinārajam dienestam kontrolēt un ierobežot 

trakumsērgas izplatību; 

3) valsts un pašvaldības policijai nodrošināt sabiedrisko kārtību un 

sabiedrisko drošību, reaģēt uz cietsirdības gadījumiem pret 

dzīvniekiem; 

4) īpašniekam atvieglot sava dzīvnieka meklēšanu un atrašanu, ja tas 

pazudis. 

5. Projekta izstrādē iesaistītās 

institūcijas 

Pārtikas un veterinārais dienests un valsts aģentūra „Lauksaimniecības 

datu centrs”. 

6. Iemesli, kādēļ netika nodrošināta 

sabiedrības līdzdalība 

Projekts šo jomu neskar. 

7. Cita informācija Nav 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību 

1. Sabiedrības mērķgrupa  Praktizējoši veterinārārsti, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki 

un vietējās pašvaldības. 

Latvijā ir 660 praktizējošu veterinārārstu, kā arī 118 vietējās 

pašvaldības. Aptuvenais pieņemtais suņu skaits valstī ir 160 000. 

2. Citas sabiedrības grupas (bez 

mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums 

arī ietekmē vai varētu ietekmēt 

Projekts šo jomu neskar. 

3. Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam par dzīvnieka reģistrāciju 

datu bāzē būs jāmaksā datu centram saskaņā ar  normatīvajiem 

aktiem par valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” 

sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi. 
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III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 

2011. gads 
Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) 

2012. 2013. 2014. 

Saskaņā ar 

valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

Izmaiņas kārtējā 

gadā, salīdzinot ar 

budžetu kārtējam 

gadam 

Izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

(n) gadu 

Izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

(n) gadu 

Izmaiņas, 

salīdzinot ar 

kārtējo (n) gadu 

1 2 3 4 5 6 

1. Budžeta ieņēmumi: 1 0 80 80 80 

1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā 

ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

1 0 80 80 80 

1.2. valsts speciālais budžets      

1.3. pašvaldību budžets      

2. Budžeta izdevumi: 1 0 80 80 80 

2.1. valsts pamatbudžets 1 0 80 80 80 

4. Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme Projekts šo jomu neskar. 

5. Administratīvās procedūras raksturojums Noteikumu projekts paredz, ka informāciju par mājas (istabas) 

dzīvnieku un tā īpašnieku ievadīt datubāzē  tiešsaistē varēs 

praktizējošs veterinārārsts, vietējās pašvaldības vai datu centrs, 

izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu 

(www.latvija.lv). Ja nav iespējams reģistrēt dzīvnieku datubāzē 

tiešsaistē, praktizējošs veterinārārsts aizpilda Mājas (istabas) 

dzīvnieka reģistrācijas veidlapu. Dzīvnieka īpašnieks nodrošina 

mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.  Tā kā datubāzē 

reģistrēs īpašuma tiesības uz dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks 

elektroniski pats nevarēs veikt sākotnējo reģistrāciju. Dzīvnieka 

īpašniekam uzrādot personu apliecinošu dokumentu un mājas 

(istabas) dzīvnieka pasi, tiek pārbaudīta dzīvnieka piederība 

konkrētai personai un pārbaudīta uzrādīto datu ticamība. Lai 

reģistrētu apzīmētu dzīvnieku datubāzē, dzīvnieka īpašnieks 

reģistrēs datus pie praktizējoša veterinārārsta, vietējā pašvaldībā 

vai datu centrā.  

Datubāze ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir  datu 

centrs. Datubāze tiek veidota kā sastāvdaļa  „Lauksaimniecības 

datu centrs” rīcībā esošās valsts informācijas sistēmai (LDCIS), 

to modificējot. Tiks izveidotas saskarnes datu ievadei, pārbaudei,  

uzglabāšanai, analīzei un izmantošanai atbilstoši katra lietotāja 

vajadzībām.  

Saskaņā ar normatīvo aktu daļa informācijas lietotājiem būs 

pieejama publiski, LDC mājas lapā. Dzīvnieka īpašniekam, 

Pārtikas un veterinārajam dienestam, vietējām pašvaldībām, 

pašvaldības un valsts policijai, kā arī dzīvnieku patversmēm tiks 

paredzēta iespēja piekļūt datu bāzei, izmantojot autorizācijas 

iespējas, lai apskatītu vai ievadītu datus.  

6. Administratīvo izmaksu monetārs 

novērtējums 

Projekts šo jomu neskar. 

7. Cita informācija Nav 
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2.2. valsts speciālais budžets      

2.3. pašvaldību budžets      

3. Finansiālā ietekme: 0 0 0 0 0 

3.1. valsts pamatbudžets 0 0 0 0 0 

3.2. speciālais budžets 0 0 0 0 0 

3.3. pašvaldību budžets 0 0 0 0 0 

4. Finanšu līdzekļi papildu izde-

vumu finansēšanai (kompensējošu 

izdevumu samazinājumu norāda 

ar "+" zīmi) 

X 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

5. Precizēta finansiālā ietekme: X 0 0 0 0 

5.1. valsts pamatbudžets 0 0 0 0 

5.2. speciālais budžets 0 0 0 0 

5.3. pašvaldību budžets 0 0 0 0 

6. Detalizēts ieņēmumu un 

izdevumu aprēķins (ja 

nepieciešams, detalizētu 

ieņēmumu un izdevumu aprēķinu 

var pievienot anotācijas 

pielikumā): 

6.1. Detalizēts ieņēmumu aprēķins. 

Saskaņā ar valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” sniegto publisko 

maksas pakalpojumu cenrādi mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija (reģistra 

uzturēšana, datu ievade, WEB aplikāciju pieprasījumu uzturēšana) maksā Ls 

5, mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka maiņas reģistrācija maksā Ls 3,50. Tā 

kā 2011.gadā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija nedarbosies pilnā 

apjomā un publiski pieejami dati būs tikai no 2012.gada 1.janvāra, tad 

plānots, ka 2011.gadā tiks reģistrēts 200 suņu. Prognozēts, ka 2012.gadā un 

katru gadu līdz 2016. gadam tiks reģistrēti ne vairāk kā 16 tūkst. mājas 

(istabas) dzīvnieku. Plānotie ieņēmumi – 80 tūkst latu. 

6.2. Detalizēts izdevumu aprēķins 
EKK Izdevumu veidi 2012.gada plāns, 

tūkst., latu 

1000 - 4000; 

6000 - 7000 
Uzturēšanas izdevumi 80,0 

1000 - 2000 Kārtējie izdevumi 80,0 

1000 Atlīdzība 38,0 

1100 Atalgojums 30,7 

2000 Preces un pakalpojumi 42,0 
 

6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins 

6.2. detalizēts izdevumu aprēķins 

7. Cita informācija Ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 2.marta sēdē (protokola Nr.11 53.§ 

3.punkts) doto uzdevumu, Zemkopības ministrija par ERAF līdzekļiem 

2007.–2013.gada plānošanas periodā papildus apstiprinātajiem projektiem 

darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.2.2.1.1.apakšaktivitātei “Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība””, noslēdzot vienošanos 

Nr.3DP/3.3.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014 „Zemkopības ministrijas un tās 

padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide”, 

ir iekļāvusi aktivitāti „Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotās 

informācijas sistēmas izveide”. Pamatojoties uz minēto, ERAF finansējums 

paredzēts mājas (istabas) dzīvnieku datubāzes izveidei atbilstoši noteikumu 

projektam, un piešķirtā finansējuma apmērs ir LVL 75 000. Projekta 

finansējumu pilnībā paredzēts izlietot 2012.gadā.  

 

Anotācijas IV  sadaļa – projekts šīs jomas neskar. 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts 
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1. Saistības pret Eiropas Savienību  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija 

Regulas (EK) Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības 

prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku 

nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza 

Padomes Direktīvu 92/65/EEK 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām 

un organizācijām 

 Nav attiecināms 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un 

daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem  

 Nav attiecināms 

 

4. Atbilstības izvērtējums 

1.tabula 

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, 

Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, 

lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un 

numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar 

normatīvo aktu 

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija 

Regula (EK) Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības 

prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku 

nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza 

Padomes Direktīvu 92/65/EEK 

  

2.tabula 

Eiropas Savienības tiesību akts un 

attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru 

direktīvas vienību - pantu, daļu, 

punktu, apakšpunktu) 

Latvijas normatīvā akta 

projekta norma, kas 

pārņem katru šīs tabulas 

1.ailē norādīto direktīvas 

vienību (uzskaitot visu 

normatīvā akta projekta 

vienību Nr.) 

Komentāri 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2003.gada 26.maija Regulas (EK) 

Nr.998/2003 par dzīvnieku 

veselības prasībām, kas 

piemērojamas lolojumdzīvnieku 

nekomerciālai pārvietošanai, un ar 

kuru groza Padomes Direktīvu 

92/65/EEK, 4.panta 1.punkta “b” 

apakšpunkts 

 2.punkts  Atbilst 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības 

institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē 

informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts 

atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem 

 Nav attiecināms 

6. Cita informācija  Nav 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti 

1. Sabiedrības informēšana par projekta 

izstrādes uzsākšanu 

Sagatavotais noteikumu projekts 2010.gada 8.aprīlī elektroniski tika 

nosūtīts biedrībai „Latvijas veterinārārstu biedrība”, Dzīvnieku 

aizsardzības ētikas padomei, A.Borovkova juridiskajam birojam 

„AB grupa”, biedrībai „Latvijas Pašvaldību savienība”, biedrībai 

„Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” un Latvijas kinoloģiskai 

federācijai.  

Lai vienotos par noteikumu projekta redakciju, 2010.gada 14.aprīlī 

tika rīkota sanāksme ar biedrību „Latvijas veterinārārstu biedrība” un 

biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība”. 

Atkārtotai saskaņošanai precizētais noteikumu projekts 29.04.11. un 

10.05.11. tika elektroniski nosūtīts biedrībai „Latvijas veterinārārstu 

biedrība” un biedrībai „Latvijas Pašvaldību savienība”.  
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2. Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē  Biedrība „Latvijas Veterinārārstu biedrība”, jo šīs organizācijas 

biedri – praktizējoši veterinārārsti – veic mājas (istabas) dzīvnieku 

apzīmēšanu ar mikroshēmu un nodrošinās atbilstošās informācijas 

ievadīšanu datubāzē. 

Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”, jo saskaņā ar noteikumu 

projektu tā informāciju ievadīs datubāzē, kā arī izmantos datubāzi 

sabiedriskās kārtības uzturēšanas nodrošināšanai. 

Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome, biedrība „Juglas dzīvnieku 

aizsardzības grupa” un A.Borovkova juridiskais birojs „AB grupa”, 

jo šīs organizācijas nodarbojas ar dzīvnieku aizsardzības 

jautājumiem.  

Biedrība „Latvijas kinoloģiskā federācija”, jo šī organizācija 

nodarbojas ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu, pārdošanu un 

demonstrēšanu izstādē. 

3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti  A.Borovkova juridiskais birojs „AB grupa” neatbalsta sagatavoto 

projektu un uzskata, ka tas neveicinās un nenodrošinās mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrēšanu, iegūto datu ticamību, nekalpos par 

kontroles mehānismu mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas jomā.  

Biedrība „Latvijas veterinārārstu biedrība” atbalsta sagatavoto 

noteikumu projektu, un tās izteiktie priekšlikumu ir daļēji ņemti vērā. 

Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība” uzskata, ka finansējums 

mikroshēmu iegādei, to implantācijai suņiem un datu reģistrēšanai ir 

jārod no ERAF līdzekļiem. 

Biedrības „Latvijas kinoloģiskā federācija” izteiktie priekšlikumi ir 

daļēji ņemti vērā. 

4. Saeimas un ekspertu līdzdalība Projekts šo jomu neskar. 

5. Cita informācija Nav 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas  Valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” un 

Pārtikas un veterinārais dienests 

2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām  Projekts paredz valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu 

centrs” funkciju paplašināšanu. 

3. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Esošu institūciju likvidācija 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Esošu institūciju reorganizācija 

Projekts šo jomu neskar. 

6. Cita informācija Nav 

 
Zemkopības ministrs       J.Dūklavs 

 

2011.06.16. 16:34 

1962 

I.Kronenberga 

67027047, Inga.Kronenberga@zm.gov.lv  
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Pielikums Nr.3   Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Latvijā 2012-1017 
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Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Latvijā (2012-2017)

01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija Latvijā 

 
01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Suņi 1340 7902 11218 14116 22246 67788 

Kaķi 48 461 738 1060 1527 2233 

Seski 2 58 62 63 71 72 

KOPĀ 1390 8421 12018 15239 23844 70093 
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Pielikums Nr.4       Reģistrēto suņu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu 

 

 

 

Iedzīvotāju skaits 

pēc dzīvesvietas 

deklarēšanas 

2016.g.* 

10% no 

iedzīvotāju 

skaita 

uz 23.01.2017 LDC 

reģistrēto suņu 

skaits 

reģistrēto suņu 

skaits % 

Rīgas reģions 673265 67326,5 22241 33% 

Pierīgas reģions 384903 38490,3 18475 48% 

Vidzemes reģions 209890 20989 8211 39% 

Kurzemes reģions 269735 26973,5 9977 37% 

Zemgales reģions 252945 25294,5 9344 37% 

Latgales reģions 299542 29954,2 9890 33% 

Latvija 2090280 209028 78138 37% 

 

 

  

Iedzīvotāju skaits 

pēc dzīvesvietas 

deklarēšanas 

2016.g.* 

10% no 

iedzīvotāju 

skaita 

uz 23.01.2017 LDC 

reģistrēto suņu 

skaits 

reģistrēto suņu 

skaits % 

Rīgas statistiskais reģions:** 

Rīga 673265 67326,5 22241 33% 

Pierīgas statistiskais reģions: 

Alojas nov. 5308 530,8 281 53% 

Ādažu nov. 10784 1078,4 671 62% 

Babītes nov. 10359 1035,9 626 60% 

Baldones nov. 5597 559,7 390 70% 

Carnikavas nov. 6947 694,7 721 104% 

Engures nov. 7559 755,9 402 53% 

Garkalnes nov. 8228 822,8 632 77% 

Ikšķiles nov. 9494 949,4 667 70% 

Inčukalna nov. 7961 796,1 353 44% 

Jaunpils nov. 2534 253,4 141 56% 

Jūrmala 55592 5559,2 2035 37% 

Kandavas nov. 8846 884,6 205 23% 

Krimuldas nov. 5414 541,4 197 36% 

Ķeguma nov. 5796 579,6 264 46% 

Ķekavas nov. 22787 2278,7 1424 62% 

Lielvārdes nov. 10445 1044,5 428 41% 

Limbažu nov. 17876 1787,6 547 31% 

Mālpils nov. 3664 366,4 183 50% 

Mārupes nov. 18797 1879,7 1116 59% 

Ogres nov. 35445 3544,5 1540 43% 

Olaines nov. 19779 1977,9 1022 52% 
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Ropažu nov. 6687 668,7 472 71% 

Salacgrīvas nov. 8443 844,3 273 32% 

Salaspils nov. 22883 2288,3 1317 58% 

Saulkrastu nov. 6131 613,1 278 45% 

Sējas nov. 2399 239,9 115 48% 

Siguldas nov. 18159 1815,9 674 37% 

Stopiņu nov. 10445 1044,5 692 66% 

Tukuma nov. 30544 3054,4 809 26% 

  384903       

Vidzemes statistiskais reģions: 

Alūksnes nov. 17092 1709,2 557 33% 

Amatas nov. 5878 587,8 359 61% 

Apes nov. 3828 382,8 154 40% 

Beverīnas nov. 3298 329,8 211 64% 

Burtnieku nov. 7852 785,2 385 49% 

Cesvaines nov. 2779 277,9 94 34% 

Cēsu nov. 18255 1825,5 506 28% 

Ērgļu nov. 3215 321,5 109 34% 

Gulbenes nov. 22636 2263,6 1084 48% 

Jaunpiebalgas nov. 2389 238,9 82 34% 

Kocēnu nov. 6471 647,1 288 45% 

Līgatnes nov. 3625 362,5 197 54% 

Lubānas nov. 2568 256,8 61 24% 

Madonas nov. 25017 2501,7 773 31% 

Mazsalacas nov. 3402 340,2 162 48% 

Naukšēnu nov. 1986 198,6 255 128% 

Pārgaujas nov. 4095 409,5 209 51% 

Priekuļu nov. 8579 857,9 336 39% 

Raunas nov. 3366 336,6 143 42% 

Rūjienas nov. 5504 550,4 266 48% 

Smiltenes nov. 13155 1315,5 520 40% 

Strenču nov. 3527 352,7 113 32% 

Valkas nov. 9279 927,9 272 29% 

Valmiera 24435 2443,5 762 31% 

Varakļānu nov. 3483 348,3 147 42% 

Vecpiebalgas nov. 4176 417,6 166 40% 

  209890       

Kurzemes statistiskais reģions: 

Aizputes nov. 9290 929 409 44% 

Alsungas nov. 1495 149,5 90 60% 

Brocēnu nov. 6228 622,8 191 31% 

Dundagas nov. 4311 431,1 193 45% 
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Durbes nov. 2967 296,7 186 63% 

Grobiņas nov. 9410 941 463 49% 

Kuldīgas nov. 24744 2474,4 737 30% 

Liepāja 75540 7554 2178 29% 

Mērsraga nov. 1699 169,9 27 16% 

Nīcas nov. 3494 349,4 225 64% 

Pāvilostas nov. 2912 291,2 135 46% 

Priekules nov. 5821 582,1 293 50% 

Rojas nov. 4043 404,3 139 34% 

Rucavas nov. 1822 182,2 221 121% 

Saldus nov. 25813 2581,3 963 37% 

Skrundas nov. 5215 521,5 168 32% 

Talsu nov. 31337 3133,7 1102 35% 

Vaiņodes nov. 2637 263,7 139 53% 

Ventspils 38845 3884,5 1479 38% 

Ventspils nov. 12112 1211,2 639 53% 

  269735       

Zemgales statistiskais reģions: 

Aizkraukles nov. 8762 876,2 188 21% 

Aknīstes nov. 2924 292,4 110 38% 

Auces nov. 7462 746,2 312 42% 

Bauskas nov. 25271 2527,1 849 34% 

Dobeles nov. 21827 2182,7 697 32% 

Iecavas nov. 9083 908,3 382 42% 

Jaunjelgavas nov. 5925 592,5 177 30% 

Jelgava 59498 5949,8 2385 40% 

Jelgavas nov. 24286 2428,6 995 41% 

Jēkabpils 23098 2309,8 542 23% 

Jēkabpils nov. 5019 501,9 210 42% 

Kokneses nov. 5564 556,4 129 23% 

Krustpils nov. 6279 627,9 273 43% 

Neretas nov. 3836 383,6 68 18% 

Ozolnieku nov. 10476 1047,6 501 48% 

Pļaviņu nov. 5580 558 229 41% 

Rundāles nov. 3812 381,2 116 30% 

Salas nov. 3936 393,6 120 30% 

Skrīveru nov. 3698 369,8 153 41% 

Tērvetes nov. 3661 366,1 395 108% 

Vecumnieku nov. 8865 886,5 358 40% 

Viesītes nov. 4083 408,3 155 38% 

  252945       

Latgales statistiskais reģions: 
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Aglonas nov. 3834 383,4 387 101% 

Baltinavas nov. 1164 116,4 29 25% 

Balvu nov. 13701 1370,1 446 33% 

Ciblas nov. 2919 291,9 212 73% 

Dagdas nov. 8118 811,8 309 38% 

Daugavpils 93095 9309,5 2271 24% 

Daugavpils nov. 24518 2451,8 932 38% 

Ilūkstes nov. 7976 797,6 321 40% 

Kārsavas nov. 6122 612,2 201 33% 

Krāslavas nov. 17045 1704,5 884 52% 

Līvānu nov. 12569 1256,9 452 36% 

Ludzas nov. 13738 1373,8 538 39% 

Preiļu nov. 10335 1033,5 205 20% 

Rēzekne 30449 3044,9 609 20% 

Rēzeknes nov. 28987 2898,7 1148 40% 

Riebiņu nov. 5498 549,8 179 33% 

Rugāju nov. 2385 238,5 100 42% 

Vārkavas nov. 2101 210,1 183 87% 

Viļakas nov. 5446 544,6 227 42% 

Viļānu nov. 6307 630,7 164 26% 

Zilupes nov. 3235 323,5 93 29% 
 299542   

 

     
* PMLP Iedzīvotāju reģistra dati uz 01.01.2016.g.  

** Latvijas Republikas statistiskie reģioni un tajos ietilpstošās administratīvās vienības no 2009.gada 1.jūlija 
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Pielikums Nr.5      Pašvaldību nodevas par dzīvnieku turēšanu Latvijā 2015-2016 

 

  Suns Kaķis Nodevās iekasēts (2015-2016) 

Rīga 8,54 -  € 50 901,00  

Alūksne nav datu nav datu nav datu 

Babīte nav nodevas nav nodevas - 

Bauska nav nodevas nav nodevas - 

Cēsis nav nodevas nav nodevas - 

Daugavpils 8 -  € 4 770,00  

Dobele 15 -  € 1 510,00  

Engure atcelts -  € 90,00  

Garkalne nav nodevas nav nodevas - 

Gulbene nav datu nav datu nav datu 

Iecava nav nodevas nav nodevas - 

Ikšķile 7 1  € 368,00  

Jaunpiebalga nav datu nav datu nav datu 

Jelgava 6 -  € 2 453,00  

Jēkabpils 7 3 nav datu 

Jūrmala nav nodevas nav nodevas - 

Kandava nav nodevas nav nodevas - 

Krāslava nav nodevas nav nodevas - 

Kuldīga nav nodevas nav nodevas - 

Ķekava 2 1 nav datu 

Liepāja 8,54 -  € 4 000,00  

Limbaži nav datu nav datu nav datu 

Ludza nav nodevas nav nodevas - 

Madona nav datu nav datu nav datu 

Mālpils nav datu nav datu nav datu 

Mārupe nav nodevas nav nodevas - 

Ogre 12 8,5 nav datu 

Olaine 16,8 8,4 nav datu 

Pļaviņas 4 -  € 17,40  

Rauna nav nodevas nav nodevas  -  

Rēzekne 12 -  € 5 917,00  

Salaspils 9 -  € 6 502,00  

Saldus nav nodevas nav nodevas - 

Saulkrasti nav datu nav datu nav datu 

Sigulda atcelts -  €  862,00  

Smiltene nav nodevas nav nodevas  -  

Stopiņu novads 8,50, 14,00 * -  € 3 697,00  

Talsi 5,00 ** 2,00 **  € 277,00  

Tukums atcelts -  € 680,00  

Valka 4,27 1,42 nav datu 

Valmiera 12 -  € 3 749,00  

Ventspils 5,5 1,4 nav datu 

 

Avots: http://www.delfi.lv/zhurnal/zooklub/life/48469999_6_tablica-vse-o-poshlinah-na-zhivotnyh-odnim-vzglyadom  

  

http://www.delfi.lv/zhurnal/zooklub/life/48469999_6_tablica-vse-o-poshlinah-na-zhivotnyh-odnim-vzglyadom
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Pielikums Nr.6        Atzīme datubāzē par dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu 

 

 

 
Atzīmes par dzīvnieku vakcināciju LDC datubāzē  

(atlases grupa) 

 

Periods: dati uz 02.02.2017.g. 

Atlases grupa: 25 mājas (istabas) dzīvnieki, kas LDC datubāzē uzrādās, kā “dzīvs”, “ir vakcinēts pret 

trakumsērgu, no kuriem: 
- 5 ir bezšķirnes kaķi; 

- 5 ir šķirnes kaķi; 

- 5 ir bezšķirnes suņi; 

- 5 ir šķirnes suņi; 

- 5 ir mājas (istabas) seski; 

Dzīvnieki dzimuši no 2003.-2016.gadam: 
- 2003.g. - 1 dzīvnieks; 

- 2004.g. - 1 dzīvnieks; 

- 2005.g. - 1 dzīvnieks; 

- 2006.g. - 2 dzīvnieki; 

- 2007.g. - 1 dzīvnieks; 

- 2008.g. - 3 dzīvnieki; 

- 2009.g. - 3 dzīvnieki; 

- 2010.g. - 4 dzīvnieki; 

- 2011.g. - 1 dzīvnieks; 

- 2012.g. - 4 dzīvnieki; 

- 2013.g. - 1 dzīvnieks; 

- 2014.g. - 2 dzīvnieki; 

- 2015.g. - nav šajā gadā dzimušu; 

- 2016.g. - 1 dzīvnieks; 

Dzīvnieki reģistrēti LDC datubāzē no 2012.-2017.gadam: 
- 2012.g. – 12 dzīvnieki; 

- 2013.g. – 1 dzīvnieks; 

- 2014.g. – nav šajā gadā reģistrētu; 

- 2015.g. – 5 dzīvnieki; 

- 2016.g. – 6 dzīvnieki; 

- 2017.g. – 1 dzīvnieks 

 

 

 

 
Suga Šķirne Vārds Dzimums Krāsa Dzimis 

1 Kaķis Bezšķirnes. AIRA Sieviešu pelēki svītrota 01.09.2003 

  

2 Kaķis Bezšķirnes. BORISS Vīriešu kafijas 21.12.2011 

  

3 Kaķis Bezšķirnes. BETTI Sieviešu melns ar baltu 10.09.2014 
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4 
Kaķis Bezšķirnes. 

ŽOZEFĪNE 

OTRĀ 
Sieviešu pelēka ar baltu 01.06.2009 

  

5 Kaķis Bezšķirnes. MURIS Vīriešu melns 09.09.2009 

  

6 

Kaķis Donas sfinkss 

COCO 

CHANEL OF 
SHINING 

COCTAIL 

Sieviešu zils ar baltu 27.01.2012 

  

7 
Kaķis Sfinkss(Kanādas) LUCIFERS Vīriešu 

āda- pelēka ar 

baltu 
10.07.2014 

  

8 

Kaķis 

Britānijas 

īsspalvainais 

kaķis 

ZLATA Sieviešu zila 08.11.2004 

  

9 
Kaķis Persijas kaķis 

MINKA 

SMUKAIS 
Vīriešu pelēks 02.02.2009 

  

10 
Kaķis Abesīnijas kaķis AMUR Vīriešu ruds 27.06.2016 

  

11 
Suns 

Metiss 

(krustojums) 
NIKA Sieviešu tērauds ar zilu 25.01.2012 

  

12 Suns Bezšķirnes DŽESIKA Sieviešu bēša 01.01.2010 
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13 Suns Bezšķirnes REM Vīriešu melna ar brūnu 07.10.2006 

  

14 Suns Bezšķirnes MEGIJA Sieviešu brūnganmelna 01.02.2010 

  

15 Suns Bezšķirnes TOBIS Vīriešu pelēks ar brūnu 24.11.2008 

  

16 
Suns Bīgls 

WOLMAR 

STAR 

GRIETA 
Sieviešu divkrāsu 19.09.2008 

  

17 

Suns 
Levrete (itāļu 

greihaunds) 

ELEDI 

GRACE LA 

BELLE 
ETOILL 

Sieviešu melns 01.03.2007 

  

18 

Suns Vācu aitu suns 
ARGUS 

KIRCHOLM 
BLUM 

Vīriešu melns ar rudu 08.03.2012 

  

19 
Suns 

Krievu Eiropas 

laika 
ŠERO Vīriešu melns ar baltu 23.10.2006 

  

20 

Suns 

Miniatūrais 

šnaucers, 

cvergšnaucers 

BOLTRES 
ZELTA 

ZIVTIŅA 
Sieviešu melns ar sudrabu 29.10.2005 

  

21 Sesks sesks MAKSIS Vīriešu albinos 01.05.2010 

  



 

57 
© dzivniekupolicija.lv, 2017 

22 
Sesks sesks 

MAGIC 
SILVER 

HAZARD 
Vīriešu sable 09.05.2012 

  

23 Sesks sesks DEBRA Sieviešu sable 01.12.2010 

  

24 

Sesks sesks 
MALENJKOE 

CHUDO 

ELIZABETH 
Sieviešu sabuļkrāsa 08.07.2008 

  

25 Sesks sesks ČIKO Vīriešu brūna 11.08.2013 
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Pielikums Nr.7        Krimināllikuma 230.1pants 

 

 

Krimināllikums 

Pieņemts: 17.06.1998. 

Stājas spēkā: 01.04.1999.  

Statuss: spēkā esošs  

Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 199/200 (1260/1261), 08.07.1998., "Ziņotājs", 15, 04.08.1998. 

 

230.1 pants. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana 

(1) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls 

vai vidēja smaguma miesas bojājums, — 

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags 

miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, — 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai 

ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(25.04.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un 13.12.2012. 

likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013.) 

 

 

 

  

http://likumi.lv/ta/id/61914-grozijumi-kriminallikuma
http://likumi.lv/ta/id/85051-grozijumi-kriminallikuma
http://likumi.lv/ta/id/253698-grozijumi-kriminallikuma
http://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums/redakcijas-datums/2013/04/01
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Pielikums Nr.8     Informācija par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu LDC mājas lapā 

 
http://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/ 

 

 

 

http://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/
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Pielikums Nr.9          Infografika 
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Pielikums Nr.10            Infografika (Valmiera) 

 

 

 
 

 
 

Avots: http://valmieraszinas.lv/valmieras-pilsetas-pasvaldibas-skaidrojums-par-suna-

turesanas-nodevas-samaksu-un-zetona-iegusanas-kartibu-valmiera/  

  

http://valmieraszinas.lv/valmieras-pilsetas-pasvaldibas-skaidrojums-par-suna-turesanas-nodevas-samaksu-un-zetona-iegusanas-kartibu-valmiera/
http://valmieraszinas.lv/valmieras-pilsetas-pasvaldibas-skaidrojums-par-suna-turesanas-nodevas-samaksu-un-zetona-iegusanas-kartibu-valmiera/
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Pielikums Nr.11       Ziemellatvija.lv aptauja 
 

 
 
 

31.01.2017 02.02.2017 03.02.2017 

   
04.02.2017 05.02.2017 06.02.2017 

   

07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 

   
10.02.2017 13.02.2017 14.02.2017 
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2017.02.03 2017.02.04 2017.02.05 2017.02.06 2017.02.07 2017.02.08 2017.02.09 2017.02.10 2017.02.13 2017.02.14

Jā, ir gan čipēts, gan reģistrēts 26 28 31 34 37 42 42 45 47 48

Ir čipēts, bet vēl nav reģistrēts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tuvākajā laikā čipēšu 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8

Pat negatavojos to darīt 166 168 195 199 203 207 211 213 221 240
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Pielikums Nr.12        Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapa 
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Pielikums Nr.13                 Sociālās kampaņas rezultāti 

 

Bezmaksas suņu čipēšana Latvijas novados 

      

Naukšēnu novads - 03.11.2016. 

      

Iedzīvotāju skaits 2020     

Vieta 
Sačipoto 

suņu skaits 

Suņi ar 

pasēm 

Suņi ar 

vakcinācijas 

apliecībām 

Suņi bez 

dokumentiem 

Suņi ar 

derīgām 

trakumsērgas 

vakcinācijām 

Naukšēni 66 5 30 31 13 

Mirķi 11 1 6 4 4 

Piskāri 19 0 9 10 6 

Nurmi 12 0 5 7 3 

Eriņi 65 6 37 22 18 

"Avoti" 20 1 5 14 8 

Izbraukumā 23 1 14 8 12 

KOPĀ 216 14 106 96 64 

% no sačipotiem  6% 49% 44% 30% 

      

Tērvetes novads - 04.11.2016. 

      

Iedzīvotāju skaits 3743     

Vieta 
Sačipoto 

suņu skaits 

Suņi ar 

pasēm 

Suņi ar 

vakcinācijas 

apliecībām 

Suņi bez 

dokumentiem 

Suņi ar 

derīgām 

trakumsērgas 

vakcinācijām 

Kroņauce 69 5 28 36 19 

Tērvete 45 0 10 35 5 

Zelmeņi 52 0 15 37 8 

Augstkalne 81 0 27 54 10 

Bukaiši 57 0 26 31 12 

KOPĀ 304 5 106 193 54 

% no sačipotiem  2% 35% 63% 18% 

      

Rucavas novads - 09.11.2016 

      

Iedzīvotāju skaits 1822     

Vieta 
Sačipoto 

suņu skaits 

Suņi ar 

pasēm 

Suņi ar 

vakcinācijas 

apliecībām 

Suņi bez 

dokumentiem 

Suņi ar 

derīgām 

trakumsērgas 

vakcinācijām 

Rucavas brīvdabas 

estrāde 91 11 47 33 39 
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Ķāķišķes ģimeņu 

centrs 26 2 14 10 4 

Dunikas pagasta 

pārvalde 54 1 26 27 18 

Dunikas pagastā 

pie mājām 

“Akmentiņi” 46 0 32 14 26 

KOPĀ 217 14 119 84 87 

% no sačipotiem  6% 55% 39% 40% 

      

Aglonas novads - 10.11.2016. 

      

Iedzīvotāju skaits 3978     

Vieta 
Sačipoto 

suņu skaits 

Suņi ar 

pasēm 

Suņi ar 

vakcinācijas 

apliecībām 

(apliecināju

ms par 

vakcināciju) 

Suņi bez 

dokumentiem 

Suņi ar 

derīgām 

trakumsērgas 

vakcinācijām 

Aglona 151 1 54 96 29 

Jaunaglona 55 1 9 45 5 

Kastuļinas pagasts 83 1 18 64 11 

Grāveri 81 0 26 55 12 

Šķeltovas pagasts 98 2 32 64 13 

KOPĀ 468 5 139 324 70 

% no sačipotiem  1% 30% 69% 15% 

      

Kopsavilkums 

      

Iedzīvotāju skaits 11563     

Vieta 
Sačipoto 

suņu skaits 

Suņi ar 

pasēm 

Suņi ar 

vakcinācijas 

apliecībām 

(apliecināju

ms par 

vakcināciju) 

Suņi bez 

dokumentiem 

Suņi ar 

derīgām 

trakumsērgas 

vakcinācijām 

KOPĀ 1205 38 470 697 275 

% no sačipotiem  3% 39% 58% 23% 
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Pielikums Nr.14            Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas hronoloģija 

 

 

21.06.2011.g.

2011.g.-2012.g.

01.01.2012.g.

01.07.2012.g.

09.03.2011.g.-31.12.2012.g.

14.05.2015.g.

01.07.2015.g.

01.07.2016.g.

26.02.2016.g.

01.01.2017.g.

04.10.2016.g.

Pieņemti MK noteikumi Nr.491"Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"

ERAF 2007.–2013.gada plānošanas perioda 

darbības programmā  Infrastruktūra un 

pakalpojumi  3.2.2.1.1.apakšaktivitātē 

 Informācijas sistēmu un elektronisko 

pakalpojumu attīstība   Zemkopības 

ministrija īstenojusi aktivitāti  Mājas (istabas) 

dzīvnieku uzskaites vienotās informācijas 

sistēmas izveide , kurā datubāzes turētājs ir 

Lauksaimniecības datu centrs

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.491"Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 

25.p. uzsākama mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācija LDC datubāzē

Suņu bezmaksas 

reģistrācija 

Lauksaimniecības 

datu centra mājas 

(istabas) dzīvnieku 

reģistra datubāzē

Pieņemti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 107.pantā - paredzēts administratīvais sods par 

mājas (istabas) dzīvnieka nereģistrēšanu

Priekšlikums grozīt MK noteikumus Nr .491"Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība", paredzot, 

ka nav jāreģistrē suņi, kurus tur viensētās

Grozīts LDC publisko pakalpojumu cenrādis, samazinot 

mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas maksu no 7,11 eiro 

uz 3,50 eiro (stājas spēkā ar 07.10.2016.g.)

Termiņš, kad LDC datubāzē jābūt 

reģistrētiem suņiem, kas piedalās izstādēs 

vai kas uz laiku tiek izvesti ārpus valsts 

teritorijas

Termiņš, kad LDC datubāzē jābūt 

reģistrētiem suņiem, kas tiek atsavināti 

(uz atsavinātāja vārda)

Termiņš, kad LDC datubāzē jābūt reģistrētiem 

visiem suņiem

(Pārcelts ar 28.06.2016.g. Grozījumiem MK 

noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtība"

Termiņš, kad LDC datubāzē jābūt 

reģistrētiem visiem suņiem.

Reģistrēti 67 792 suņi.

01.11.2016.g.

Uzsākta sociālā kampaņa 4 Latvijas 

novados «Bezmaksas suņu čipēšana un 

reģistrēšana»

24.01.2017.g.

Pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.491 «Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība», paredzot 

dzīvnieka īpašniekam iespēju pašam reģistrēt apzīmētu 

dzīvnieku tiešsaistē caur latvija.lv e-pakalpojuma saskarni
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Pielikums Nr.15      Suņu reģistrācija Latvijas pilsētās 

 

 

 

  01.01.2016 01.11.2016 01.01.2017 23.01.2017 

Jelgava 659 1713 2155 2385 

Jēkabpils 115 276 447 542 

Jūrmala 781 1374 1829 2035 

Liepāja 595 1279 1913 2178 

Rēzekne 160 286 484 609 

Rīga 8505 15139 19916 22241 

Valmiera 363 592 698 762 

Ventspils 485 1058 1335 1479 

 

 

 

 

 
 

  

Jelgava Jēkabpils Jūrmala Liepāja Rēzekne Rīga Valmiera Ventspils

01.01.2016 659 115 781 595 160 8505 363 485

01.11.2016 1713 276 1374 1279 286 15139 592 1058

01.01.2017 2155 447 1829 1913 484 19916 698 1335

23.01.2017 2385 542 2035 2178 609 22241 762 1479
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Pielikums Nr.16      Suņu reģistrācija Latvijas novados 
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