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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2012 

Mārupē 

 

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 

2012. gada 23. maija 

sēdes Nr.10, lēmumu Nr.7  

 

Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 43 panta pirmās daļas 10.punktu,  

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266  

"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,  

tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,  

 kā arī suņa apmācībai" 13.punktu 

  

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka suņu un kaķu turēšanas  (turpmāk 

tekstā dzīvnieks) kārtību Mārupes novadā un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.  

2. Noteikumu mērķis nodrošināt, lai dzīvnieku turēšana neapdraudētu un netraucētu 

citus dzīvniekus vai cilvēkus (sabiedrību), kā arī nepiesārņotu apkārtējo vidi. 

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pastāvīgi 

dzīvo vai uzturas Mārupes novada administratīvajā teritorijā.  

4. Noteikumos lietotie termini: 

4.1.dzīvnieks – suns, kaķis; 

4.2.dzīvnieka īpašnieks – juridiska vai fiziska persona;  

4.3.dzīvnieka turētājs – juridiska vai fiziska persona, kuras rīcībā vai aprūpē atrodas 

dzīvnieks; 

4.4.inventārs -maisiņi, lāpstiņa u.c. nepieciešamie instrumenti suņu ekskrementu 

savākšanai. 

 

II Dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi 

5. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs ievest dzīvnieku bez pavadas bērnu atpūtas 

un rotaļu laukumos, izglītības iestādēs un to teritorijās, izklaides vietās, sporta laukumos, 

tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās un publisko pasākumu norises vietās, 

izņemot vietas, kas speciāli ierīkotas dzīvnieku pastaigām. 

6. Dzīvnieka īpašniekam (turētājam) vedot dzīvnieku pastaigā ārpus īpašuma, kurā dzīvnieks 

tiek uzturēts, jānodrošina dzīvnieka atstāto ekskrementu savākšana ar līdzpaņemto inventāru.  

7. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) savāktos dzīvnieka ekskrementus var izmest tam 

paredzētās speciālās urnās vai atkritumu kastē. 

8. Dzīvnieka īpašniekam pēc Mārupes novada pašvaldības policijas pieprasījuma ir 

pienākums uzrādīt dzīvnieku, tā turēšanas vietu, kā arī dzīvnieka pasi vai vakcinācijas 

apliecību un citus dokumentus, kas saistīti ar dzīvnieku. 

III Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā  

atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

9. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu Dzīvnieka īpašnieks vai 

turētājs  ir saucams pie administratīvās atbildības. 

10. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas Mārupes novada 

pašvaldības policijas amatpersonas. 



11. Administratīvā pārkāpuma protokolu izskata un lēmumu pieņem Mārupes novada 

Domes administratīvā komisija. 

12. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

fiziskajām personām līdz Ls 10,-, bet juridiskajām personām līdz Ls 20,-. 

13.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50,-, bet juridiskajām 

personām -  līdz Ls 100,-. 

 

   

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs      

 M.Bojārs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


