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Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ropažu novada administratīvajā teritorijā 

 
Izdoti saskaņā ar likumu  

”Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 10.punktu un 
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,  

 
I. Lietotie termini un to skaidrojums 

1. Dzīvnieks - suns, kaķis. 
2. Dzīvnieka īpašnieks – juridiska vai fiziska persona, kurai pieder dzīvnieks. 
3. Dzīvnieka turētājs – juridiska vai fiziska persona, kuras rīcībā vai aprūpē atrodas 

dzīvnieks. 
4. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās 

daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), autobusu pieturvietas, laukumi, kā arī 
parki, skvēri, daudzdzīvokļu namu pagalmi, stāvlaukumi citas speciāli iekārtotas publiski 
pieejamas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības 
zemes un ēkas. 

5. Dzīvnieku patversme – speciāli aprīkota vieta, kur mitinās notvertie klaiņojošie, 
konfiscētie un bezsaimnieka dzīvnieki. 

6. Žetons – vienota parauga numurēts suņa reģistrācijas žetons, kurš tiek izsniegts, 
reģistrējot suni un kurā norādīta informācija par suņa identifikāciju. 

7. 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. 

8. Eitanāzija – dzīvnieka humāna un nesāpīga nogalināšana. 
 

II. Vispārīgie noteikumi 
 

9. Šie noteikumi nosaka mājas (istabas) suņu un kaķu reģistrācijas kārtību, suņu un kaķu 
īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, un atbildību par šo noteikumu neievērošanu, 
kā arī klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtību. 

10. Noteikumu mērķis ir panākt vienotu suņu un kaķu reģistrāciju un to identifikāciju, 
samazināt dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst 
postījumus apstādījumos, dārzos un parkos un kaķu un suņu klaiņošanu. 

11. Dzīvnieku atļauts izmitināt nekustamā īpašuma koplietošanas telpās un teritorijā, ja 
saņemta rakstiska kopīpašnieku un apsaimniekotāja piekrišana. 

12. Nekustamo īpašumu saimnieki vai to apsaimniekotāji viņiem piederošajos vai 
apsaimniekojamos objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku pastāvīgu 
uzturēšanos. Personām kas baro dzīvniekus sabiedriskā vietā, jānodrošina barošanas vietas 
sakopšana. 
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13. Suņu reģistrāciju Ropažu novada teritorijā veic pēc dzīvnieka īpašnieka izvēles Ropažu 
novada pašvaldības SIA „Ciemats” un SIA „Vilkme” ( turpmāk – reģistra turētājs) . 

14. Kaķu reģistrācija un reģistrācijas žetona izsniegšana tiek veikta pēc tā īpašnieka (turētāja) 
velēšanās, ierodoties uzrādot personu apliecinošu dokumentu un līdzi ņemot kaķa 
vakcinācijas apliecību. 

15. Ropažu novada pašvaldība nodrošina reģistra turētāju ar vienota parauga numurētiem suņu 
un kaķu reģistrācijas žetoniem, kuri suņu īpašniekiem tiek izsniegti bez maksas, bet kaķu 
īpašnieki sedz izsniegtā žetona izgatavošanas izdevumus, ieskaitot to Ropažu novada 
pašvaldības norēķinu kontā. Ja reģistrācijas žetons tiek nozaudēts, dzīvnieka īpašnieks 
apmaksā žetona izgatavošanas izdevumus, ieskaitot tos Ropažu novada pašvaldības 
norēķinu kontā. 
 

III. Suņu īpašnieku (turētāju) pienākumi 
 

16. Suņu īpašniekiem (turētājiem) ir pienākums: 
16.1.ierasties pie Reģistra turētāja uzrādot personu apliecinošu dokumentu un līdzi ņemot suņa 

vakcinācijas apliecību un kvīti par nodevas samaksu, suņa reģistrēšanai un reģistrācijas 
žetona saņemšanai. 

16.2.reģistrēt jauniegūtu suni 2 (divu) nedēļu laikā, no tā iegūšanas dienas. 
16.3.reģistrēt kucēnu līdz 6 (sešu) mēnešu vecuma sasniegšanai. 
16.4.samaksāt suņu turēšanas gadskārtējo nodevu, 
16.5.vakcinēt suni pret trakumsērgu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā; 
16.6.nepieļaut suņu nekontrolētu vairošanos; 
16.7.nepieļaut suņu atrašanos veikalos, skolās, stadionos, bērnu spēļu laukumos, nepeldināt 

dzīvniekus cilvēku atpūtas vietās, parku dīķos un peldvietās; 
16.8.nepieļaut suņu izkrišanu pa logu un pastāvīgu turēšanu mājas balkonos un lodžijās; 
16.9.suņus tirgot īpaši noteiktās un tam paredzētās vietās, ievērojot normatīvo aktu prasības; 
16.10. paziņot  par suņa nāvi vai īpašnieka maiņu 1 mēneša laikā; 
16.11. meklēt sunim citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama; 
16.12. nodrošināt, lai suns atrodoties ārpus telpām, mājām vai pagalmiem, būtu kakla siksna 

ar tai piestiprinātu žetonu vai citu identifikācijas zīmi, kurā norādīts suņa reģistrācijas 
numurs un kaķa īpašnieka vai turētāja adrese; 

16.13. apdzīvotu vietu teritorijās savākt sava suņa ekskrementus; 
16.14. suņa īpašniekam un turētājam ir citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, kas 

regulē dzīvnieka turēšanu. 
 

17. Suņu īpašniekiem (turētājiem) AIZLIEGTS:  
17.1.turēt suņus, kas nav reģistrēti Ropažu novadā un nav vakcinēti pret trakumsērgu; 
17.2.laižot suņus sabiedriskā vietā, pieļaut, ka sabiedriskā vietā tiek bojāta vai piemēslota 

apkārtējā vide; 
17.3.peldināt suņus cilvēku atpūtas vietās un peldvietās. 
17.4.vest suni pastaigā vietās, kuras apzīmētas ar aizlieguma zīmi „Ar dzīvniekiem ieeja 

aizliegta”. 
17.5.uzticēt suni vest personai, kura nespēj valdīt par suni. 

 
IV. Kaķu īpašnieku (turētāju) pienākumi 

 
18. Kaķu īpašniekam (turētājam), ja kaķis ir reģistrēts Ropažu novadā, ir pienākums paziņot 

Reģistra turētājam  1 (viena) mēneša laikā par kaķa īpašnieka maiņu; 
19. Kaķu īpašniekam, laižot kaķi pastaigās ārpus sava īpašuma, jāuzliek kaķim siksna ar 

saimnieka koordinātām. 
20. Kaķu īpašniekiem (turētājiem) AIZLIEGTS:  
20.1. turēt kaķus, kuri nav vakcinēti pret trakumsērgu; 



20.2. ārpus dzīvnieka īpašnieka vai turētāja īpašuma ( dzīves vietas) teritorijas ļaut uzturēties 
kaķiem, kuri pēc 6 mēnešu vecuma sasniegšanas nav sterilizēti, lai novērstu nekontrolētu 
vairošanos. 
20.3.ierasties ar kaķi veikalos, stadionos, pludmalēs, bērnus spēļu laukumos un citās masu 
pulcēšanās vietās un pasākumos, ja tas nav īpaši paredzēts. 
  

V. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana un izolācija 
 

21. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu Ropažu novada teritorijā nodrošina institūcijas, ar kuru 
Ropažu novada pašvaldība  noslēdz līgumu (speciāli apmācīti darbinieki). 

22. Dzīvnieku izķeršana un transportēšana tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  
23. Gadījumā, ja dzīvnieku ķērājs identificē (pēc reģistrācijas žetona vai citām pazīmēm) 

noķerto dzīvnieku, tad to nogādā īpašniekam (turētājam), kurš sedz visus ar izķeršanu un 
transportēšanu saistītos izdevumus. 

24. Dzīvnieku ķērājs nodrošina noķertā dzīvnieka ievietošanu dzīvnieku patversmē, ar kuru 
noslēgts attiecīgs līgums. 

25. Dzīvnieku patversmē ievietotos dzīvniekus dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 14 dienu laikā 
var saņemt, uzrādot konkrētā dzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus 
izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks 
vai turētājs nav pieteicies, tad pēc 14 dienām patversme var piedāvāt dzīvnieku jaunam 
īpašniekam vai veikt eitanāziju. 

 
VI. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 
26. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Ropažu  novada pašvaldības policija, kas 

konstatējot pārkāpumu ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu.  
27. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, 

izskata Ropažu novada pašvaldības Administratīvā komisija. 
28. Par šo noteikumu prasību pārkāpšanu vainīgās personas soda saskaņā ar Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu. 
 

VII.  Noslēguma jautājumi 
 
29. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Ropažu novada 

pašvaldības informatīvajā biļetenā – Ropažu vēstis.  
30. Suņu īpašniekiem (turētājiem) ir pienākums reģistrēt suņus līdz 2010.gada 31.decembrim. 
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