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Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi Kuldīgas pilsētā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “”Par pašvaldībām”” 43.panta 1.daļas 10.punktu. 

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs 
īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties 
pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota 
iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. 

Lietotie termini un to skaidrojums 

1) Dzīvnieki – (šo noteikumu izpratnē) visu sugu mājlopi, mājas (istabas) dzīvnieki  un 
mājputni, kā arī eksotiskie un dekoratīvie dzīvnieki, kurus fiziskas vai juridiskas personas 
Kuldīgas pilsētā tur savās mājās, dzīvokļos, saimniecības ēkās u.tml. un uzskata par savu 
īpašumu. 

2) Dzīvnieka  īpašnieks – juridiska vai fiziska persona, kurai pieder dzīvnieks. 
3) Dzīvnieka  turētājs – persona, kuras rīcībā vai aprūpē atrodas   dzīvnieks. 
4) Dzīvnieku patversme – speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie,               

konfiscētie un bezsaimnieka dzīvnieki. 
5) Dzīvnieka piespiedu izolācija – pasākumu kopums, kas nodrošina, ka dzīvniekam  nav tieša 

kontakta ar citiem dzīvniekiem, kā arī cilvēkiem, izņemot tiem, kuri dzīvnieku uzrauga un 
aprūpē. 

6) Eitanāzija – dzīvnieka nesāpīga nogalināšana. 
7)  Epizootija - dzīvnieku masveida saslimšana ar infekcijas slimībām. 
8) Klaiņojošs dzīvnieks – bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis       

dzīvnieks (izņemot medību suņus medību laikā). Par klaiņojošiem dzīvniekiem nav 
uzskatāmi sterilizēti kaķi, kas uzturas pilsētās un lauku apdzīvotās vietās dzīvojamo māju 
tuvumā. 

9)  Labturība -  dzīvnieka fizioloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums.  
10)  Lauksaimniecības dzīvnieki-  dzīvnieki, kurus izmanto dzīvnieku izcelsmes produktu  

ieguvei vai darbam. Par lauksaimniecības dzīvniekiem uzskatāmi arī savvaļas dzīvnieki, 
kurus tur iežogotās platībās dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijas 
nolūkos. 

11)  Pieaudzis suns – suns, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu. 
12)  Sertificēts veterinārārsts - veterinārārsts, kas ieguvis tiesības nodarboties ar 

veterinārmedicīnisko praksi un nodarbojas ar to. 
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13) Uzskaites karte – vienota parauga numurēta kaķa uzskaites karte, kas tiek izsniegta, 
uzskaitot dzīvnieku. 

14) Žetons – vienota parauga numurēta suņa reģistrācijas zīme, kuru izsniedz, reģistrējot 
dzīvnieku. 
 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā realizējama vienota mājdzīvnieku reģistrācija un  
uzskaite, to turēšana, mājdzīvnieku klaiņošanas novēršana, kā arī   atbildību par šo 
noteikumu neievērošanu Kuldīgas pilsētā. 

 
1.2.  Noteikumu mērķis ir: 

- reglamentēt Kuldīgas pilsētā esošo mājdzīvnieku labturību, identificēšanu un 
pārvadāšanas kārtību; 

- samazināt dzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar 
trakumsērgu un citām slimībām, kas kopīgas cilvēkiem un dzīvniekiem; 

- novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri 
higiēniskās situācijas uzlabošanu Kuldīgas pilsētā. 

 
1.3. Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākums ir ievērot Dzīvnieku aizsardzības likumu, 

Ministru Kabineta noteikumus par prasībām mājas dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, 
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai, par prasībām 
bīstamu suņu turēšanai un citos normatīvos dokumentos noteiktās prasības, rūpēties par 
saviem dzīvniekiem, saudzēt to veselību ,  nepieļaut cietsirdīgu izturēšanos pret tiem, kā 
arī nodrošināt cilvēku aizsardzību  pret to nodarītajiem kaitējumiem. 

           
1.4. Turēt suņus un kaķus atļauts atsevišķos dzīvokļos, kurus aizņem viena ģimene, bet 

dzīvokļos, kuros dzīvo vairākas ģimenes - tikai savā apdzīvojamā platībā, ja ir visu ģimeņu 
rakstveida piekrišana. 

 
1.5. Vienā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī drīkst turēt ne vairāk kā vienu pieaugušu suni un 

divus pieaugušus kaķus, saskaņojot ar mājas pārvaldnieku vai īpašnieku, bet, ja grib turēt 
divus un vairāk suņus, vai trīs un vairāk kaķus, par tiem jāmaksā papildus nodeva Ls 3,00 
apmērā par katru dzīvnieku un pašvaldībā jāiesniedz rakstisks apstiprinājums no visiem 
mājas iedzīvotājiem, ka tiem nav pretenziju. 

 
1.6. Viendzīvokļa mājā drīkst turēt ne vairāk par diviem pieaugušiem suņiem un trīs 

pieaugušiem kaķiem, bet, ja grib turēt trīs un vairāk suņus, vai četrus un vairāk kaķus, par 
tiem jāmaksā papildus nodeva Ls 3,00 apmērā par katru dzīvnieku. 

 
1.7.  Ja mājas ( istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs vienā adresē tur piecus vai vairāk 

vienas sugas siltasiņu mājas ( istabas ) dzīvniekus, kas ir vecāki par sešiem mēnešiem, viņš 
septiņu darba dienu laikā rakstiski informē par to Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo 
struktūrvienību, norādot savu vārdu un uzvārdu, mājas ( istabas ) dzīvnieku sugu, skaitu, 
turēšanas vietas adresi un tālruņa numuru. 

 
1.8. Ja daudzdzīvokļu mājā grib turēt iedzimtās agresivitātes šķirnes suņus, kā arī šo šķirņu 

jaukteņus, tas jāsaskaņo ar visiem nama iemītniekiem un jāiesniedz pašvaldībai saskaņota 
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atļauja. Šādu dzīvnieku turēšanu var aizliegt, ja suņa turētājs nevar izpildīt normatīvajos 
aktos paredzētās prasības attiecībā uz bīstamu suņu turēšanu. 

 
1.9. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļos nedrīkst turēt lauksaimniecības dzīvniekus. 

 
1.10. Nekustamā īpašuma īpašnieks (apsaimniekotājs) viņam piederošajā (apsaimniekošanā 

esošajā) objektā un teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku uzturēšanos vai 
barošanos. Ja parādās klaiņojoši dzīvnieki, nekavējoties jāziņo uzņēmumam, kas 
nodarbojas ar klaiņojošu suņu un kaķu izolēšanu. 

 
1.11. Dzīvnieku īpašniekam ( turētājam) jārūpējas, lai suns ar riešanu vai gaudošanu, vai cits 

dzīvnieks ar savu trokšņošanu , netraucētu kaimiņu naktsmieru. 

2. Mājdzīvnieku reģistrācijas kārtība 

2.1. Vienreizēju Suņu reģistrāciju, vienota parauga numurētu suņa reģistrācijas žetonu 
izsniegšanu un kaķu uzskaiti  Kuldīgas pilsētā veic uzņēmums, ar ko pašvaldība noslēgusi 
līgumu, saskaņojot ar Vides aizsardzības reģionālo ministriju un Pārtikas un veterināro 
dienestu. Pēc suņa nāves īpašniekam divu nedēļu laikā par to jāziņo iestādei, kurā suns 
ticis reģistrēts, kura  izdara attiecīgās izmaiņas dzīvnieku reģistrā. 

 
2.2. Suņiem, kuri atzīti par bīstamiem, nepieciešams implantēt mikroshēmu, kurā ir norādīta 

informācija par suni un tā īpašnieku.  
 
2.3. Pilsētas privātais apkalpojošais vetārsts izsniedz suņu un kaķu īpašniekiem vienota 

parauga   vakcinācijas apliecības, kurās norādītas visas dzīvniekiem veiktās vakcinācijas. 
2.4. Suņi reģistrējami un kaķi uzskaitāmi trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas. Pieaugušu 

suni jāreģistrē divu nedēļu laikā pēc iegādāšanās. 
 
2.5. Savvaļas indīgos un plēsīgos dzīvniekus, primātus, jūras zīdītājus, kā arī dzīvniekus, kuri 

jābaro ar dzīviem siltasiņu dzīvniekiem, aizliegts turēt kā mājas (istabas) dzīvniekus. 
 
2.6. Mājdzīvnieku reģistrācijas kontroli veic pašvaldības policija. Pēc pašvaldības policijas 

darbinieka lūguma, dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir jāuzrāda dzīvnieku 
reģistrācijas vai uzskaites dokumenti. 

 
3. Mājdzīvnieku turētāju pienākumi un tiesības. 

  
3.1. Mājdzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi ir:  
3.1.1. nodrošināt dzīvniekiem atbilstošus dzīves apstākļus, rūpēties par dzīvnieku; 
3.1.2. ja pašvaldība, mājas īpašnieks (valdītājs), pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotāji 

vai LR Pārtikas un veterinārais dienests iebilst pret dzīvnieku turēšanu, dzīvnieka turētāja 
pienākums ir tos noteiktā termiņā   aizvākt vai likvidēt; 

3.1.3. samaksāt dzīvnieku turēšanas ikgadējo nodevu atbilstoši saistošo noteikumu  „Par 
pašvaldību nodevām Kuldīgas pilsētā” prasībām; 

3.1.4. vienu reizi gadā veikt suņu un kaķu vakcināciju pret trakumsērgu. Pret trakumsērgu 
dzīvnieki vakcinējami ne vēlāk kā trešajā  dzīvības mēnesī. Izdevumus, kas saistīti ar 
dzīvnieka vakcinēšanu, sedz dzīvnieka īpašnieks; 

3.1.5. nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu, kā arī nepieļaut naktsmiera traucēšanu no  pulksten 23.00 
līdz 7.00; 
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3.1.6. veikt kaķa sterilizāciju vai kastrēšanu, ja kaķi ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdījuma vai 
īpašumā esošās teritorijas tur brīvi; 

3.1.7. nodrošināt, lai dzīvniekiem, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota 
pagalma), būtu kakla siksna ar tai piestiprinātu reģistrācijas žetonu vai kakla zīme;  

3.1.8. ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (labi iežogotos pagalmos), 
izliekot uzrakstu ‘‘Suns’’ un paredzot iespēju izsaukt dzīvnieka turētāju (ierīkojot zvanu 
vai citu ierīci, kas rada iespēju sazināties ar teritorijas īpašnieku vai valdītāju); 

3.1.9. suņus pastaigā vest pie pavadas. Ja suns atzīts par bīstamu, vedot pastaigā, tam jābūt 
uzliktam arī uzpurnim;  

3.1.10. sabiedriskajā transportā suņus pārvadāt tikai ar uzliktu uzpurni un īsā pavadā, bet kaķus, 
maza auguma dekoratīvos suņus un citus mājas (istabas) dzīvniekus - piemērotā somā, 
konteinerā vai būrī, ievērojot attiecīgā transporta līdzekļa  lietošanas noteikumus; 

3.1.11. sameklēt dzīvniekam jaunus saimniekus vai arī pie sertificēta veterinārārsta  veikt tā 
eitanāziju, ja nevēlas dzīvnieku turēt; 

3.1.12. nepieļaut, ka dzīvnieki piemēslo dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas, kā arī pilsētas 
teritoriju, nekavējoties satīrīt dzīvnieka piesārņotās vietas, nelaist dzīvniekus apstādījumos 
un nepieļaut, ka dzīvnieki bojā apkārtējo vidi; 

3.1.13. nepieļaut, ka suns apdraud tuvumā esošus cilvēkus (ar apdraudēšanu jāsaprot nepiesieta 
vai bez pavadas pastaigā izlaista suņa pietuvošanās un riešana vai kādas citas agresivitātes 
izrādīšana pret garāmgājējiem, pastniekiem, bērniem, cilvēkiem, kas pārvietojas ar 
velosipēdu u.c.); 

3.1.14. neierasties ar dzīvniekiem veikalos, iestādēs, stadionos, bērnu spēļu laukumos, kapos un 
sabiedriskos pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), nelaist dzīvniekus cilvēku atpūtas 
vietās un peldvietās (izņemot suņus, kas ir palīgi invalīdiem); 

3.1.15. neturēt suņus māju balkonos un lodžijās; 
3.1.16. neatstāt dzīvniekus bez aprūpes,  nepieļaut nekontrolētu dzīvnieku vairošanos; 
3.1.17. turēt tikai reģistrētus suņus un kaķus.  
 
3.2. Mājdzīvniekus publiski pirkt un pārdot drīkst tikai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka 

valdījumā vai turējumā esošā teritorijā,  zooveikalos, tirgos un gadatirgos īpaši paredzētās 
vietās, mājas (istabas) dzīvnieku izstādēs, uzrādot sertificēta veterinārārsta izsniegtu izziņu 
par dzīvnieka veselības stāvokli un tirdzniecības atļauju. 
 

3.3. Suņus izmantot medībām, dienesta vajadzībām, sporta sacensībās vai pārvest uz citu 
pašvaldību teritoriju, kā arī demonstrēt suņus un kaķus izstādēs atļauts tikai tad, ja tiek 
uzrādīta vakcinācijas apliecība, kurā norādīts, kad dzīvnieks ir vakcinēts pret trakumsērgu 
(dzīvniekus, kas vakcinēti pirmoreiz, vai intervāls pēc iepriekšējās vakcinācijas ir ilgāks 
par 12 mēnešiem, ne agrāk kā 30 dienas pēc to vakcinēšanas). 
 

3.4. Pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un citas bērnu iestādes drīkst turēt dekoratīvos, 
eksotiskos dzīvniekus un sterilizētus vai kastrētus kaķus, kā arī sargsuņus, nodrošinot tiem 
apstākļus, kas nepieļauj bērnu kontaktus ar suņiem. Šiem dzīvniekiem ir jānodrošina 
regulāra veterinārā aprūpe un uzraudzība un tiem jābūt reģistrētiem normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
 

3.5. Par katru gadījumu, kad suņi, kaķi vai citi dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem savvaļas 
dzīvniekiem, klaiņojošiem suņiem vai kaķiem vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, kā arī, 
ja ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, dzīvnieka turētājam nekavējoties 
jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam vai sertificētam veterinārārstam un jāveic 
nepieciešamie pasākumi savu (cietušo vai slimo) dzīvnieku izolācijai. 
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3.6. Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta vai medicīnas iestādes pieprasījuma suņa vai kaķa 
turētājam suņi vai kaķi jānogādā veterinārajā iestādē vai jāpieaicina sertificēts 
veterinārārsts klīniskajai apskatei, novērošanai vai piespiedu aprūpei. Suņi un kaķi, par 
kuriem ir aizdomas, ka tie saslimuši ar trakumsērgu vai citām bīstamām slimībām, ir 
jāizolē. 
 

3.7. Dzīvnieku turētājam, no kura suņa vai kaķa ir cietuši cilvēki vai mājdzīvnieki, par to 
nekavējoties jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam un medicīnas iestādei, lai veiktu 
dzīvnieku apskati un novērošanu un sniegtu medicīnisko palīdzību cietušajam cilvēkam. 
Traumā vainojamā suņa vai kaķa turētājam ir jādara zināms cietušajam cilvēkam savs 
vārds, uzvārds, adrese. 
 

3.8. Ja suņa vai kaķa piespiedu novērošana notiek dzīvnieka turētāja dzīvesvietā, viņam 
nekavējoties jāinformē sertificēts veterinārārsts par izmaiņām dzīvnieka uzvedībā vai par 
tā nobeigšanos. Pēc 15 dienu ilgas novērošanas dzīvnieks jāparāda sertificētam 
veterinārārstam, lai saņemtu galīgo atzinumu. 
  

3.9. Ja dzīvnieka turētājs nepilda šo noteikumu 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. punktā noteiktās prasības, 
atsakās vai izvairās no viņam piederošā dzīvnieka apskates vai piespiedu novērošanas vai 
nenodrošina dzīvnieka izolāciju, pašvaldībai, pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā 
dienesta ziņojumu, jānodrošina dzīvnieka atņemšana un nepieciešamības gadījumā 
eitanāzija piespiedu kārtā, bet dzīvnieka turētājs tiek saukts pie administratīvās atbildības 
noteikumos noteiktajā kārtībā.  
 

3.10. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka veterināro apskati, izolāciju, uzraudzību, novērošanu, 
eitanāziju, piespiedu atsavināšanu 3.9.punktā minētajos gadījumos sedz dzīvnieka turētājs.  
      

3.11. Aizliegtas suņu cīņas un suņu dresēšana šim nolūkam. 
 
  

3.12. Mājlopu, mājdzīvnieku (izņemot suņu, kaķu, eksotisko un dekoratīvo dzīvnieku) un 
mājputnu turētājiem pienākumi ir: 

 
3.12.1. mājlopus, mājdzīvniekus iegādāties tikai tad, kad iespējamais mājlopu vai mājdzīvnieku 

turētājs ir nodrošinājis atbilstoši reģistrētu novietni, kā arī noteiktā kārtībā piešķirtas 
lietošanā pļavas, ganības vai noslēgts nomas līgums par to izmantošanu; 

3.12.2. uzturēt kārtībā ierādītās pļavas un ganības, izdarot to regulāru noganīšanu vai      
nopļaušanu, nepieļaujot zāles pāraugšanu, kā arī uzturēt kārtībā ganībām un pļavai  
piegulošo teritoriju (ceļmalu, grāvmalu); 

3.12.3. ganīt mājlopus, mājdzīvniekus tikai ierādītās ganībās; 
3.12.4. veikt mājdzīvnieku izmeklēšanu saskaņā ar „Dzīvnieku infekcijas slimību valsts 

uzraudzības plāna” prasībām, ko apstiprinājis Pārtikas un veterinārais dienests; 
3.12.5. nekavējoties satīrīt mājlopu un mājdzīvnieku piesārņotās vietas; 

 
3.13. Bīstamo suņu turētājiem papildus šo noteikumu prasībām jāievēro arī Ministru kabineta 

2006. gada 7.februāra noteikumu Nr.109 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni 
atzīt par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama suņa 
turēšanai” prasības. 

 
3.14. Dzīvnieka turētājs ir atbildīgs par dzīvnieka rīcību un tā  radītajām sekām, neatkarīgi no 

dzīvnieka atrašanās vietas. 
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4. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, izolācija, 
 pārdošana un eitanāzija 

 
4.1. Suņi un kaķi, kuri bez īpašnieka klātbūtnes atrodas uz ielas, tirgos, laukumos, peldvietās, 

sabiedriskajos transportlīdzekļos un citās sabiedriskajās vietās, uzskatāmi par 
klaiņojošiem, izņemot sterilizētus kaķus, kuri uzturas pilsētā dzīvojamo māju tuvumā.  

 
4.2. Klaiņojošos dzīvniekus, neatkarīgi no to šķirnes un nozīmes (arī ar kakla siksnām, 

žetoniem un uzpurņiem) izķer uzņēmums, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu. Klaiņojošu 
dzīvnieku izķeršanai ir atļauts izmantot humānas metodes, tai skaitā, īslaicīgu 
iemidzināšanu. 

 
4.3. Klaiņojošie suņi un kaķi bez kakla siksnām, kā arī izķertie suņi un kaķi, kuriem ir kakla 

siksna, jānogādā dzīvnieku patversmē. 15 dienu laikā īpašnieks var dzīvnieku saņemt, 
uzrādot dzīvnieka reģistrācijas apliecību un kvīti par visu ar dzīvnieka izķeršanu, īslaicīgu 
iemidzināšanu, transportēšanu un uzturēšanu saistīto izdevumu samaksu. 

 
4.4. Izķertos dzīvniekus pēc 15 dienām, ja tiem nav atrasts īpašnieks, kastrē sertificēts vetārsts. 

Pēc tam šos dzīvniekus 15 dienu laikā piedāvā iegādāties īpašumā, paziņojot par to 
Kuldīgas pilsētas presē un Kuldīgas domes interneta mājas lapā. Ja pircēji neuzrodas, veic 
dzīvnieku eitanāziju. Ja speciālists atzīsts, ka dzīvnieks ir ļoti vecs, smagi slims vai kļuvis 
bīstams cilvēkiem un citiem dzīvniekiem, tiek veikta tūlītēja eitanāzija. 

 
4.5. Ja īpašnieks savu dzīvnieku nevēlas saņemt atpakaļ vai nesamaksā par 4.3. punktā 

minētajiem izdevumiem, dzīvnieks tiek pārdots vai veikta tā eitanāzija. Pārdošanas cena 
nedrīkst būt mazāka par izdevumiem, kas saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, īslaicīgu 
iemidzināšanu, transportēšanu un uzturēšanu. 

 
4.6. Izķertie, pret trakumsērgu vakcinētie suņi un kaķi, kas sakoduši cilvēkus vai 

mājdzīvniekus, tiek izolēti 15 dienu ilgai novērošanai un atdoti īpašniekiem vai veikta 
eitanāzija tikai pēc novērošanas un sertificēta veterinārārsta atzinuma saņemšanas. 

 
4.7. Izķertie suņi un kaķi, kas sakoduši cilvēkus vai mājdzīvniekus un par kuriem nav zināms, 

vai tie ir vakcinēti, tiek izolēti 15 dienu ilgai novērošanai. Pēc tam tie, neatkarīgi no 
novērošanas rezultātiem, tiek veikta to eitanāzija. 

 
4.8. Izolētie dzīvnieki turami izolatorā, barojami un kopjami, nenodarot tiem nekādus 

kaitējumus. Izolatorā nedrīkst pieļaut dzīvnieku vairošanos. 
 
4.9. Izķerto dzīvnieku veterināro apskati veic sertificēts veterinārārsts. 
 
4.10. Dzīvnieku eitanāzija: 
4.10.1. dzīvnieku eitanāziju izdara sertificēts veterinārārsts; 
4.10.2. eitanazētie dzīvnieki tiek apglabāti šim nolūkam paredzētajā dzīvnieku kapsētā vai 

kremēti; 
4.10.3. pēc dzīvnieka eitanāzijas tiek saglabāts tā žetons vai kakla zīme;  
4.10.4 dzīvnieku patversme nepieņem dzīvniekus eitanāzijai. 
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4.11. Klaiņojošā dzīvnieka īpašniekam (turētājam), izņemot dzīvnieku no patversmes, 
pašvaldības policijas darbinieki. sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu.  

 
4.12. Uzņēmums, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu, savāc dzīvnieku līķus no pagalmiem, 

apstādījumiem, ielām un citām sabiedriskām vietām. Ja ir aizdomas, ka dzīvnieks varētu 
būt nobeidzies no kādas bīstamas infekcijas slimības, tiek pieaicināts sertificēts vetārsts, 
kurš pieņem lēmumu par tālāko rīcību. 

 
5. Dzīvnieku patversmes  

 
5.1. Biedrībām, nodibinājumiem, kapitālsabiedrībām, privātpersonām, ievērojot normatīvajos 

aktos noteiktās prasības un saskaņojot ar Kuldīgas pilsētas domi, ir atļauts ierīkot 
klaiņojošo dzīvnieku patversmes, viesnīcas un kapsētas. 

 
6. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu 

 
6.1. Dzīvnieka īpašnieks un turētājs ir atbildīgs par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu 

un cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku saskaņā ar Krimināllikumu vai Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu, bet par dzīvnieka nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem vai  
veselībai nodarītajiem  kaitējumiem  - arī Civillikuma noteiktajā kārtībā. 

  
6.2. Dzīvnieka īpašnieks un turētājs ir atbildīgs arī par šo noteikumu pārkāpumiem un viņiem 

tiek piemēroti noteikumos norādītie administratīvie sodi. 
 
6.3. Brīdinājumu vai naudas sodu no  Ls 5,- līdz Ls 10,-  piemēro: 
  
6.3.1.ja suns izvests no dzīvokļa bez pavadas , reģistrācijas žetona un, ja suns atzīts par bīstamu, 

– bez uzpurņa; 
 
6.3.2. ja pastaigas laikā suns apdraud tuvumā esošus cilvēkus vai riteņbraucējus; 
6.3.3. ja dzīvnieks piemēslo kāpņu telpas vai apkārtni un īpašnieks nesavāc dzīvnieka atstātos 

ekskrementus; 
  
6.3.4.  ja suns vai kaķis tiek ievests bērnudārzā, skolā, bērnu rotaļu laukumā, kapsētā, stadionā, 

pludmalē, tirdzniecības iestādē, sabiedriskajā pasākumā; 
  
6.3.5.  ja suns sabojājis apstādījuma  elementus, nodarījis kaitējumus mākslas vai uzskatāmās 

informācijas stendiem; 
  
6.3.6.  ja tirdzniecība ar suņiem un kaķiem notiek neatļautās vietās; 
  
6.3.7. ja suns tiek apzināti kaitināts, lai izraisītu dzīvnieka agresivitāti; 
 

  
6.4.        Naudas  sodu no Ls 10,- līdz Ls 25,-  piemēro: 
  
  
6.4.1. ja dzīvnieka īpašnieks neinformē mājas īpašnieku (pārvaldnieku) par iegūto suni; 
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6.4.2. ja suns atkārtoti izvests  pastaigā bez pavadas , uzpurņa (ja suns atzīts par bīstamu)  vai 
reģistrācijas žetona; 

 
  
6.5.           Naudas sodu no Ls 25,- līdz Ls 50,-  piemēro: 
  
6.5.1.  ja īpašnieks dzīvnieku pamet; 
  
6.5.2.  ja suni uzrīda cilvēkam vai citam dzīvniekam un, ja tā rezultātā nav nodarīts fizisks vai 

materiāls kaitējums. 
  
6.6.          Naudas sodu no Ls 50,- līdz Ls 150,-  piemēro: 
 
 6.6.1. ja organizē aizliegtās suņu cīņas vai atļauj piedalīties savam dzīvniekam šajās  cīņās. 
 

7. Nobeiguma jautājumi 
  
7.1. Saistošie noteikumi tiek publicēti Kuldīgas rajona laikrakstā „Kurzemnieks” vai bezmaksas 

izdevumā ”Kuldīgas Vēstis”, kā arī Kuldīgas pilsētas domes interneta mājas lapā 
www.kuldiga.lv . 

7.2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                              E.Zalāns 

http://www.kuldiga.lv

