LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss
657 00894,
APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada
domes 2013.gada 26.septembra domes
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 15.§)
Ciblas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6 „Par mājdzīvnieku
uzturēšanu Ciblas novadā"
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un 39.pantu,
Ministru kabineta 2006.gda 4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai"
13.punktu,
Ministru kabineta 2011.gda 21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība" 3.punktu, 11.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
(ar grozījumiem, kas veikti ar 21.11.2013. sēdes lēmumu nr.10, 14.§)

1.1. Saistošie noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas un mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas
kārtību Ciblas novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
1.2.1.reglamentēt mājdzīvnieku uzturēšanu un identificēšanu;
1.2.2.samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu un
slimībām, kas kopējas mājdzīvniekiem un cilvēkiem;
1.2.3.novērst zaļo stādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri higiēniskās
situācijas uzlabošanu Ciblas novadā.
1.3. Saistošie noteikumi ir saistoši visā Ciblas novada administratīvajā teritorijā visām fiziskām un
juridiskām personām, kuras tur mājdzīvniekus.
1.4. Rodoties nelabvēlīgai epizotiskai situācijai, kā arī atsevišķos gadījumos (patstāvīgu antisanitāru
apstākļu radīšana, troksnis, smakas, cilvēku vai mājdzīvnieku sakošana, nepiemēroti turēšanas
apstākļi u.c.), Pārtikas un Veterinārā dienesta attiecīgā iestāde un Ciblas novada pašvaldība var
ierobežot vai aizliegt turēt konkrētā novada vietā dzīvniekus.
1.5. Nekustamā īpašuma īpašnieks (valdītājs) viņam piederošajos (apsaimniekošanā esošajos) objektos
un teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos vai barošanu, jānodrošina, lai
klaiņojošie mājdzīvnieki neiekļūtu bēniņos, pagrabos un citās neapdzīvotās telpās. Par klaiņojošiem

mājdzīvniekiem jāziņo Ciblas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, lai veiktu klaiņojošo
mājdzīvnieku izķeršanu.
1.6. svītrots
(ar grozījumiem, kas veikti ar 21.11.2013. sēdes lēmumu nr.10, 14.§)

1.7. Ciblas novada administratīvajā teritorijā ciemos ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas
aizliegts atrasties daudzdzīvokļu mājas pagalmos un ciemu centru zaļajā zonā.
1.8. Par bezsaimnieku mājdzīvnieku līķiem jāziņo Ciblas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm.
2. Mājdzīvnieku īpašnieku pienākumi un tiesības
2.1.svītrots
2.1.1. svītrots
2.1.2.1. svītrots
2.1.2.2. svītrots
(ar grozījumiem, kas veikti ar 21.11.2013. sēdes lēmumu nr.10, 14.§)

2.1.3.Ciblas novada pašvaldībai piederošajās (piekrītošajās) teritorijās ganīt produktīvos
mājdzīvniekus tikai pašvaldības ierādītās ganībās un uzturēt ganības kārtībā;
2.1.3.1.nepieciešamības gadījumā satīrīt produktīvo mājdzīvnieku piesārņotās vietas;
2.1.3.2. vircas savākšanai ierīkot speciālu krātuvi. Īslaicīgi kūtsmēslus ārpus novietnes var glabāt
kaudzēs, ja kūtsmēslu kaudzes pamatne izveidota tā, lai novērstu noteci vai izgarošanu, nepieļaujot
gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu;
2.1.3.3.atbildēt par produktīvo mājdzīvnieku rīcību un tās radītajām sekām, neatkarīgi no produktīvo
mājdzīvnieku atrašanās vietas.
2.2.
Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi:
2.2.1. turēt tikai vakcinētus suņus;
2.2.2. nodrošināt, lai īpašnieka kaķim, kas vecāks par 6 mēnešiem. atrodoties ārpus mājas vai
dzīvokļa būtu kakla siksna
(ar grozījumiem, kas veikti ar 21.11.2013. sēdes lēmumu nr.10, 14.§)

2.2.3. ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā, kur pie
vārtiem, ieejām (redzamā vietā) jāuzliek uzraksts „Suns";
2.2.4. ārpus norobežotās teritorijas suni nav atļauts palaist;
2.2.5. izvest suņus pastaigā apstādījumos (sabiedriskās apzaļumotās teritorijās, parkos) drīkst tikai
pavadā un ar sunim uzliktu uzpurni, nepieļaujot, lai suns sakož cilvēkus un dzīvniekus;
2.2.6. nepieļaut, ka suņi piemēslo novada teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas,
nekavējoties satīrot suņa atstātos ekskrementus;
2.2.7. nepieļaut, ka kaķi piemēslo novada dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas;
2.2.8. neierasties ar suņiem un kaķiem iestādēs, veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu
laukumos, kapsētās un sabiedriskos pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus cilvēku
atpūtas vietās un peldvietās;
2.2.9. neturēt suņus māju balkonos un lodžijās.
2.3. Ciblas novada pašvaldībā mājas (istabas) dzīvniekus, kuri ir identificējami ar elektroniskās
identifikācijas sistēmu (mikroshēmu), to īpašnieki reģistrē datubāzē pie praktizējoša veterinārārsta

vai valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs" saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem par mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrāciju.
3. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana, izolācija un eitanāzija
3.1. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai ir atļauts izmantot humānas metodes, tai skaitā īslaicīgu
iemidzināšanu.
3.2. Noķertie klaiņojošie dzīvnieki jānogādā dzīvnieku patversmē vai pie personas, ar kuru pašvaldībai
noslēgts līgums par dzīvnieku uzturēšanu un aprūpi. Dzīvnieka īpašnieks 14 dienu laikā var
dzīvnieku saņemt, sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un
uzturēšanu. Suņa vai kaķa īpašniekam jāuzrāda suņa vai kaķa vakcinācijas apliecība.
4. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
4.1. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie
administratīvās atbildības.
4.2. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par
saistošo noteikumu pārkāpšanu:
4.2.1. Ciblas novada domes priekšsēdētājs un vietnieks;
4.2.2. Ciblas novada pašvaldības izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji;
4.2.3. novada pašvaldības domes deputāti
4.3.Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Ciblas novada pašvaldības administratīvā
komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
4.4.Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliekams sods:
4.4.1. fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz EUR 70.00 ;
4.4.2. juridiskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz EUR 150.00.
4.5.Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Ciblas novada pašvaldības
budžetā.
4.6.Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo noteikumu
pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.
5. Noslēguma jautājums
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.01.2014..

Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Juris Dombrovskis

