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SĒJAS NOVADA DOMES  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2015 

 

„Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumiem Sējas novadā” 
 

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

                                                                                    Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu, 

                                                                                  Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 „Labturības prasības 

                                                                                      mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 

                                                                                                        publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 2.1, 13.punktu, 

                                                                                                           Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 

                                                                                                        „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

11.punktu, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku – suņu un kaķu (turpmāk– Mājas dzīvnieki) īpašnieku (turētāju) tiesības un 
pienākumus, atbildību par Noteikumu neievērošanu un Mājas dzīvnieku reģistrācijas 
kārtību Sējas novadā. 

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Sējas novada administratīvajā 
teritorijā, lai Mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un citiem 
dzīvniekiem, nodrošināt to reģistrāciju un samazināt Mājas dzīvnieku radīto traumu 
skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu. 

3. Mājas dzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskās 
vietās, kā arī tuvāk par 15 metriem no sabiedriskām ēkām un daudzdzīvokļu 
dzīvojamām ēkām, ir aizliegta. Personām, kas baro Mājas dzīvniekus, jānodrošina 
barošanas vietas sakopšana. 



4. Nekustamo īpašumu saimnieki vai to apsaimniekotāji viņiem piederošajos vai 
apsaimniekojamos objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku 
pastāvīgu uzturēšanos.  

II. Mājas dzīvnieku reģistrācija 

1. Sējas novada administratīvajā teritorijā esošie Mājas dzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā- Ministru kabineta 2011.gada 
21.jūnija noteikumi Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. 

2. Sējas novada administratīvajā teritorijā esošo Mājas dzīvnieku reģistrāciju, ja 
dzīvniekam ir implantēta mikroshēma, Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē veic 
Lauksaimniecības datu centrā vai Sējas novada pašvaldībā, kur pašvaldības darbinieks 
reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku Lauksaimniecības datu centra datu bāzē, iekasē 
Lauksaimniecības datu centra noteikto maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju 
7.11 euro, vai citu noteikto maksu, par viena dzīvnieka reģistrāciju vai par dzīvnieka 
īpašnieku maiņu, kā arī reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku, kad īpašnieks jau veicis 
samaksu citur, un uzrāda maksājuma veikšanas dokumentu. 

3. Lai datu bāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā īpašnieks vietējās pašvaldības 
darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā 
persona – arī atbilstošu pilnvarojumu) un mājas (istabas) dzīvnieka potēšanas pasi vai 
aizpildītu reģistrācijas veidlapu.   

4. No  2016. gada 1. jūlija  ir  obligāta suņu reģistrēšana Lauksaimniecības datu 
centra datu bāzē. 

III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība 

1. Mājas dzīvnieku īpašnieks un turētājs nodrošina Mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2. Mājas dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums: 

2.1.  reģistrēt Mājas dzīvnieku Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē Lauksaimniecības 
datu centrā; 

2.2.  nodrošināt, lai Mājas dzīvniekam (sunim), atrodoties ārpus tā īpašnieka vai 
turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu identificējama pazīšanas 
zīme– pie kakla siksnas piestiprināts žetons ar norādi par dzīvnieka īpašnieka vai 
turētāja kontaktinformāciju;  

2.3.  nepieļaut, ka Mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
koplietošanas telpās, teritorijā pie mājām, sabiedrisko ēku telpās, Sējas novada 
sabiedriskajās vietās, kā arī nodrošināt, lai Mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, 
riešana, gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus. 

3. Dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs ir atbildīgs savā apsaimniekotajā 
teritorijā par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz bezsaimnieka Mājas dzīvnieku 
turēšanu un labturību, nodrošinot šādu dzīvnieku sterilizāciju un vakcināciju pret 
trakumsērgu, kā arī par dzīvnieku nekontrolētu vairošanos. 

4. Sējas novadā, ārpus privātīpašuma vai valdījumā norobežotās teritorijas, suns var 
atrasties bez pavadas īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, 
kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. 

5. Vedot suni pastaigā vai sunim atrodoties ārpus teritorijas, kas nav suņa īpašnieka vai 
turētāja privātīpašums vai pārvaldībā esoša teritorija– jāņem līdzi inventārs un jāsavāc 
sava suņa ekskrementi. 



6. Suņu īpašniekam vai turētājam jānodrošina, lai suns neatrastos nepiesiets un bez 
uzpurņa ceļu vai ielu tuvumā, ja viņam ir iespēja izkļūt no norobežotā īpašuma. 

7. Ārpus īpašnieka vai turētāja valdījuma bez uzpurņa un pavadas, bet ar kakla siksnu un 
reģistrācijas žetonu var atrasties medībās izmantojamie šķirnes suņi pieteikto medību 
laikā medību teritorijā, ja normatīvajos aktos, kas regulē medības, nav noteikts citādi. 

8. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem (turētājiem) Sējas novada administratīvajā 
teritorijā AIZLIEGTS: 

8.1. turēt suņus un kaķus, kas nav reģistrēti un vakcinēti pret trakumsērgu; 
8.2. cietsirdīgi izturēties pret suņiem un kaķiem, kaitināt tos, atstāt bez aprūpes vai 

bezpalīdzīgā stāvoklī, vai pamest. Īpašniekiem (turētājiem), kuri nevēlas turēt 
minētos dzīvniekus, jāatrod tiem cits saimnieks, vai tie jānogādā eitanāzijai; 

8.3. laist suņus un kaķus apstādījumos, ievest suņus veikalos, skolās, stadionos, 
pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kā arī citās masu pulcēšanās vietās un 
pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus un kaķus cilvēku atpūtas 
vietās un peldvietās (izņemot suņus, kas ir palīgi invalīdiem); 

8.4. uzticēt suni vest personai, kura nespēj valdīt par suni; 
8.5. pieļaut, ka suņi un kaķi piemēslo dzīvojamās vai sabiedriskās telpas un apdzīvoto 

vietu teritoriju; 
8.6. apmācīt savu suni uzbrukt cilvēkam; 
8.7. aizliegtas suņu cīņas un suņu turēšana šim nolūkam. 

9. Ja īpašniekam (turētājam) piederošie Mājas dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem 
savvaļas dzīvniekiem, klaiņojošiem suņiem, kaķiem, vai tos sakoduši minētie 
dzīvnieki, aizdomu gadījumā par dzīvnieka saslimšanu ar trakumsērgu īpašniekam 
(turētājam) nekavējoties jāziņo Valsts veterinārajam dienestam un jāveic pasākumi 
cietušo vai slimo dzīvnieku izolācijai. 

10. Īpašniekiem (turētājiem), no kuru Mājas dzīvniekiem ir cietuši cilvēki (to mājdzīvnieki 
vai īpašums), par to nekavējoties jāziņo Valsts veterinārajam dienestam un medicīnas 
iestādei, lai veiktu attiecīgo dzīvnieku apskati un novērošanu, kā arī, lai sniegtu 
medicīnisko palīdzību cietušajam cilvēkam. Traumā vainojamā Mājas dzīvnieka 
īpašniekam ir jādara zināms cietušajam savs uzvārds un adrese. 

11. Īpašniekiem (turētājiem), no kuru Mājas dzīvniekiem ir cietušie, ir pienākums segt 
visus izdevumus, kuri radušies cietušajiem. 

12. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) ir atbildīgs par Mājas dzīvnieka rīcību un tās radītajām 
sekām neatkarīgi no Mājas dzīvnieka atrašanās vietas. 

13. Suņu īpašniekiem un turētājiem papildus ir arī citi LR normatīvajos aktos noteiktie 
pienākumi, kas regulē dzīvnieku turēšanu, uzraudzību un aprūpi.  
 

IV. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana un izolācija 
 

1. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu Sējas novada administratīvajā teritorijā nodrošina 
institūcija, ar kuru Sējas novada dome noslēdz līgumu (speciāli apmācīti darbinieki). 

2. Dzīvnieku izķeršana un transportēšana tiek veikta atbilstoši LR normatīvo aktu 
prasībām un noslēgtā līguma nosacījumiem.  

3. Gadījumā, ja dzīvnieku izķeršanas institūcija identificē (pēc žetona vai mikročipa) 
noķerto dzīvnieku, tad to nogādā īpašniekam (turētājam), kurš sedz visus ar izķeršanu 
un transportēšanu saistītos izdevumus. 

4. Dzīvnieku izķeršanas institūcija nodrošina noķertā dzīvnieka ievietošanu dzīvnieku 
patversmē, ar kuru noslēgts attiecīgs līgums.  



5. 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. 
 

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo 
noteikumu neievērošanu 

 
1. Fiziskās un juridiskās personas par šo noteikumu pārkāpšanu ir saucamas pie 

administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
(turpmāk- LAPK) 106. pantu „Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpšana”. 

2. LAPK par 106. panta pārkāpumiem paredz sodīt Mājas dzīvnieku īpašniekus ar 
brīdinājumu vai naudas sodu. 

3. Amatpersonas, kuras pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus: 

3.1. Valsts policijas amatpersonas; 

3.2. Sējas novada domes amatpersonas; 

3.3. Sējas novada domes Administratīvās komisijas locekļi; 

3.4. Citas Sējas novada domes pilnvarotas personas. 

4. Kontroli par šo saistošo noteikumu izpildi ir tiesīgas veikt Sējas novada domes 
amatpersonas.  

5. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu 
protokoliem, izskata Sējas novada domes Administratīvā komisija. 

6. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt 30 dienu laikā no lēmuma 
pieņemšanas dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiesā, fiziskām 
personām pēc deklarētās dzīvesvietas piederības, juridiskām personām pēc reģistrētās 
juridiskās adreses. 

7. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt saistošo 
noteikumu pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.  

VI. Noslēguma jautājumi 

1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Sējas novada 
domes mājas lapā internetā www.seja.lv. Informācija tiks publicēta kārtējā Sējas 
novada domes izdotajā informatīvajā izdevumā „Sējas ziņas”. 

 

 

 

 

 

Sējas novada domes priekšsēdētājs /G. Liepiņš/ 
 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punkts 
nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par 
mājdzīvnieku uzturēšanu;  

1.2. Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka 
vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākušu dzīvnieku izķeršanu un ja nepieciešams, nogalināšanu; 

 1.3. Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 „Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 2.1 punkts 
noteic, ka pašvaldībām ir tiesības kontrolēt šajos noteikumos 
noteikto mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ja 
ir aizdomas vai sūdzības par šo prasību pārkāpumiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

2.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt un atbilstoši 
Dzīvnieku aizsardzības likuma un Ministru kabineta 04.04.2006. 
noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī 
suņa apmācībai” normu prasībām aktualizēt ar suņu un kaķu turēšanu 
saistīto jomu Sējas novada administratīvajā teritorijā, sabiedrības 
vajadzības pēc saistošajiem noteikumiem  par labturības prasībām 
mājas (istabas) suņu un kaķu turēšanai, kā arī suņu un kaķu īpašnieku 
un turētāju tiesības un pienākumus. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

3.1. nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu; 

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1. sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās personas, kas 
Sējas novada administratīvajā teritorijā tur suņus un kaķus;  

4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā:  

5.1.1. Sējas novada domes Administratīvajā komisijā; 

5.1.2. Sējas novada domē. 

 


