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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
11.10.2012.

Nr.19
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā
Izdoti saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu,
Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr. 678
„Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16. punktu,
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņu apmācībai”13.punktu,
Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr.491
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes
18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

I.

Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku - suņu un kaķu, turpmāk kopā saukti
dzīvnieki, reģistrācijas kārtību, īpašnieka vai turētāja tiesības, pienākumus un atbildību par
šo noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību.
1.2. Noteikumu mērķis ir panākt vienotu dzīvnieku reģistrāciju un to identifikāciju, samazināt
dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, samazināt dzīvnieku
radītos postījumus apstādījumos, dārzos un parkos, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.

1.3. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē Cēsu
novada pašvaldības policija un Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas
pārvalde.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)
1.4. Cēsu novada pašvaldība Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā
organizē klaiņojošo un bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palikušu
dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, dzīvnieku līķu savākšanu.
1.5. Cēsu novada pašvaldība organizē dzīvnieku patversmes darbību normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā.
1.6. Cēsu novada pašvaldība apsaimnieko dzīvnieku kapsētu normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā.
II.

Dzīvnieku reģistrācijas kārtība un nodevu nomaksa

2.1. Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos
aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. Punkts svītrots ar Cēsu novada domes 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44
2.3. Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvnieku reģistrāciju vienotajā
mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē veic:
2.3.1. Ar e-pakalpojumu: Lauksaimniecības datu centra tīmekļa vietnē www.ldc.gov.lv vai Valsts
pārvaldes pakalpojumu tīmekļa vietnē www.latvija.lv;
2.3.2. Cēsu pilsētā: Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā;
2.3.3. Vaives pagastā: Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Cēsu novadā;
2.3.4. Lauksaimniecības datu centrā;
2.3.5. pie praktizējoša veterinārārsta.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)
2.4. Līdz 2016.gada 1.jūlijam dzīvnieka īpašniekam ir tiesības reģistrēt savu dzīvnieku Cēsu
novada pašvaldībā tās izveidotajā dzīvnieku reģistrā arī tad, ja dzīvniekam nav implantēta
mikroshēma.
1.5. Punkts svītrots ar Cēsu novada domes 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44
2.6. Punkts svītrots ar Cēsu novada domes 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44
2.7. Pēc dzīvnieka reģistrēšanas tiek izsniegta dzīvnieka reģistrācijas pazīšanās zīme.
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)
2.8. Punkts svītrots ar Cēsu novada domes 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44
III.

Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi

3.1. Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi:
3.1.1. nodrošināt dzīvnieku turēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām;
3.1.2. nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu;
3.1.3. par dzīvnieka pazušanu nekavējoties ziņot Cēsu novada pašvaldības Dzīvnieku
patversmei vai Pašvaldības policijai;
3.1.4. nodrošināt, lai dzīvniekam, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas iežogota
pagalma), būtu aplikta kakla siksna ar tai piestiprinātu reģistrācijas zīmi;
3.1.5. reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē vai
Cēsu novada pašvaldības izveidotajā dzīvnieku reģistrā;

3.1.6. dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ar dzīvnieku atļauts atrasties Cēsu novada
pašvaldības sabiedriskajā teritorijā (pastaigu laukumos, ielās un citos objektos), ja viņš
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrējis dzīvnieku;
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.44)
3.1.7. dzīvnieka īpašniekam vai turētājiem ir jāveic dzīvnieku vakcinācija atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
3.1.8. nepieļaut, ka dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas
telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskās vietās;
3.1.9. nepieļaut dzīvnieku atrašanos izglītības iestādēs un stadionos, izņemot, ja dzīvnieku
atrašanās teritorijā saistīta ar to demonstrēšanu un saskaņota ar iestādi;
3.1.10. nepieļaut dzīvnieku atrašanos parkos, skvēros un bērnu rotaļu laukumos bez
kaklasiksnas vai iemauktiņiem, izņemot, ja dzīvnieku atrašanās teritorijā saistīta ar to
demonstrēšanu un saskaņota ar pašvaldību;
3.1.11. nepieļaut dzīvnieku atrašanos vietās, kurās ir izvietota norāde, ka dzīvnieku atrašanās
attiecīgajā vietā nav atļauta, vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos;
3.1.12. nepeldināt dzīvniekus publiskās ūdenstilpnēs;
3.1.13. citi LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, kas regulē dzīvnieka
turēšanu.
3.2. Bezsaimnieka kaķus atļauts izmitināt nekustamā īpašuma koplietošanas telpās un tai
piegulošā teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā
īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts dzīvnieku izmitināt, īpašnieku un
apsaimniekotāja rakstiska atļauja. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai apsaimniekotājs ir
atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu attiecībā uz dzīvnieku turēšanu un labturību,
nodrošinot bezsaimnieku dzīvnieku sterilizāciju un vakcināciju pret trakumsērgu, kā arī ir
par dzīvnieku nekontrolētu vairošanos. Personām, kas baro dzīvniekus sabiedriskā vietā,
jānodrošina barošanas vietas sakopšana.
3.3. Dzīvnieku īpašniekam ir tiesības apbedīt mirušo dzīvnieku dzīvnieku kapsētā, saskaņojot ar
Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldi.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)
IV.

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija

4.1. Dzīvnieki, kuri palikuši bez pajumtes un īpašnieka (turētāja) aprūpes vai uzraudzības
(izņemot savvaļas dzīvnieki), uzskatāmi par klaiņojošiem. Par klaiņojošu dzīvnieku nav
uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētas vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju
tuvumā, izpildot 3.2.punkta nosacījumus.
4.2. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, un to izķeršanu
organizē Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)
4.3. Lēmumu par izķeramo dzīvnieku secību pieņem klaiņojošo dzīvnieku ķērājs, izvērtējot
bīstamības pakāpi.
4.4. Pašvaldības policists vai persona, piesakot izsaukumu dzīvnieku ķērājam, sniedz visu viņa
rīcībā esošo informāciju par dzīvnieka uzvedību un iespējamo bīstamību.
4.5. Nekavējoties izķerami bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši dzīvnieki vai tādi dzīvnieki, kas rada
draudus cilvēku drošībai.
4.6. Dzīvnieku izķeršana tiek saskaņota ar Dzīvnieku patversmes atbildīgo darbinieku.
4.7. Izķertie dzīvnieki tiek ievietoti Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmē „Lācīši”.

4.8. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 14 dienu laikā var dzīvnieku saņemt, sedzot visus
izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi.
Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam saņemot dzīvnieku patversmē ir jāuzrāda dzīvnieka
reģistrācijas dokuments un vakcinācijas apliecība.
4.9. Dzīvnieku var eitanizēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai arī atdot turējumā
citai personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks vai
turētājs nav izņēmis to no patversmes, vai arī dzīvnieks nav identificējams.
4.10. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi nosaka ar Cēsu
novada domes lēmumu.
4.11. No izdevumiem, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, daļēji vai
pilnībā var tikt atbrīvoti tie dzīvnieku īpašnieki vai turētāji, kas pieļāvuši dzīvnieka
klaiņošanu objektīvu iemeslu dēļ ( īpašnieka slimība u.tml.), kas tiek pamatoti ar
attaisnojošiem dokumentiem. Lēmumu par atbrīvošanu pieņem Cēsu novada pašvaldības
Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)
4.12. Izdevumu, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, piedziņu organizē
Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)
4.13. Lēmumu par adopcijai atdodamo dzīvnieku pieņem Dzīvnieku patversmes atbildīgais
darbinieks, izvērtējot (adoptētājs ir pilngadīga persona, ar pastāvīgu dzīves vietu,
pastāvīgiem ienākumiem u.c.).
4.14. Par atkārtotu, gada laikā dzīvnieku nonākšanu Cēsu dzīvnieku patversmē „Lācīši”,
patversmes atbildīgie darbinieki informē Pašvaldības policiju, norādot dzīvnieka īpašnieka
vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, pie kādiem apstākļiem dzīvnieks noķerts.
V.

Atbildība par noteikumu pārkāpšanu

5.1.

Saistošo noteikumu kontroli un administratīvo pārkāpumu procesu līdz administratīvās
lietas izskatīšanai veic Cēsu novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)
5.2.
Punkts svītrots ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20.
5.2.¹ Atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta attiecīgo nozari regulējošos
normatīvajos aktos.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.20)
5.3. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu
pārkāpšanas rezultātā radītos izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu
un aprūpi, un nodarītos zaudējumus.
VI. Noslēguma jautājumi
6.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada pašvaldības
laikrakstā „Cēsu Vēstis”.

6.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 26.08.2010.
Saistošie noteikumi Nr.30 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā” un tajos veiktie
grozījumi.
Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likumu.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks

/personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

Pielikums
Cēsu novada domes sēdes 11.10.2012.
Lēmumam Nr.477
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 19
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Pašreizējās situācijas raksturojums Šobrīd ir spēkā Cēsu novada domes 26.08.2010.
saistošie noteikumi Nr.30 “Suņu un kaķu turēšanas
noteikumi Cēsu pilsētā”. Saistošajos noteikumos
minētā kārtība ir attiecināta uz Cēsu pilsētu, neietverot
Vaives pagastu.
Ir notikušas izmaiņas ārējos
normatīvajos aktos, kas tieši atsaucas uz šiem
noteikumiem.
Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums,
dokumenta būtība

Spēkā esošie noteikumi Cēsu novada domes
26.08.2010. Saistošie noteikumi Nr.30 “Suņu un kaķu
turēšanas noteikumi Cēsu pilsētā” ir zaudējuši
aktualitāti un kļuvuši neatbilstoši pašreizējai situācijai,
jo mainījušies normatīvie akti par mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanu, pārvadāšanu, reģistrēšanu,
nodošanu patversmē, vakcinēšanu un citām saistošām
sfērām, kā arī izdarīti grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā, paredzot augstāku un diferencētu
soda apmēru fiziskām un juridiskām personām. Dome
ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, jo tas nav
paredzēts likumos un Ministru kabineta noteikumos. Tā
kā spēkā esošajos noteikumos nav ietverti pārkāpumi,
par kuriem pašvaldība ir tiesīga uzlikt administratīvos
sodus, radās nepieciešamība izstrādāt jaunus, ietverot
noteikumus, lai varētu kontrolēt pienācīgu kārtību
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas jautājumos;

Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu
novada administratīvajā teritorijā nosaka kārtību, kāda
jāievēro tās teritorijā, ja tās iedzīvotāji vai apmeklētāji
vēlas turēt mājas (istabas) dzīvnieku vai iziet ar to
pastaigā sabiedriskās vietās, dzīvojamās un
koplietošanas telpās.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai ir nebūtiska ietekme uz
pašvaldības budžetu. Lai nodrošinātu saistošo
noteikumu izpildi, nebūs nepieciešamība veidot jaunas
institūcijas, darba vietas.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām

Atvieglota iedzīvotājiem dzīvnieku reģistrācijas iespēja
- var reģistrēt vairākās vietās, kas noteikts sasitošo
noteikumu 2.3.punktā.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 10.punktu, „ Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 5.punktu, Dzīvnieku aizsardzības
likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu,
Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr. 1192
„Klaiņojošu
suņu
un
kaķu
izķeršanas
kārtība”12.punktu; Ministru kabineta noteikumiem
Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar saistošo
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā
Saistošie noteikumi/projekti, pieejams Vaives pagasta
pārvaldē ( „Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov.) ,
Apmeklētāju apkalpošanas centrā ( Bērzaines iela 5,
Cēsis, Cēsu nov.), Komunālajā nodaļā Raunas iela 4,
Cēsis, Cēsu nov.)

Cēsu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks

/personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

