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Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 3.daļu, 39.pantu,
MK 04.04.2006. noteikumiem Nr.266 “Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un
demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai” 21.punktu
04.09.2007. MK noteikumu Nr.606
„Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas noteikumi” 3.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka Valkas novada iedzīvotāju:
1.1.1. mājdzīvnieku: suņu, kaķu un citu lolojumdzīvnieku, kā arī
mājdzīvnieku (izņemot ganāmpulkus) turēšanas kārtību,
1.1.2. mājdzīvnieku klaiņošanas novēršanas kārtību,
1.1.3. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

produktīvo

1.2. Šo noteikumu mērķis:
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 apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri
higiēniskās situācijas uzlabošanu Valkas pilsētā, novada pagastu centros un ciemos.
1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo vai
uzturas Valkas novadā.
1.4. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai, kā arī atsevišķos nelabvēlīgos
gadījumos (ilgstoši antisanitāri apstākļi, troksnis, smakas, cilvēku vai mājdzīvnieku
sakošana, nepiemēroti turēšanas apstākļi u.c.), Pārtikas un veterinārā dienesta
Ziemeļvidzemes pārvalde un Valkas novada pašvaldība var ierobežot vai aizliegt turēt

konkrētā vietā dzīvniekus, kā arī nepieciešamības gadījumā tos izņemt.
1.5. Par Valkas pilsētas, novada pagastu centru un ciemu teritorijā atrastiem
neapraktiem bezsaimnieka mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku līķiem nekavējoties
jāziņo Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas dzīvnieku patversmes
(turpmāk tekstā – patversme) atbildīgajiem darbiniekiem.
2. Mājdzīvnieku īpašnieku pienākumi un tiesības
2.1. Produktīvo mājdzīvnieku īpašnieku (valdītāju) pienākumi:
2.1.1. normatīvo aktu noteiktā kārtībā reģistrētus produktīvos mājdzīvniekus var turēt
Valkas pilsētas, novada pagastu centru un ciemu teritorijā, ja nav saņemtas pamatotas
blakus esošo māju iedzīvotāju sūdzības un ja šie mājdzīvnieki nerada nepanesamu
smaku, troksni un netīrību;
2.1.2. rūpēties par produktīvo mājdzīvnieku līķu savākšanu, nepieciešamības gadījumā
informējot patversmes darbiniekus, kas sniedz attiecīgos maksas pakalpojumus.
2.2. Suņu un kaķu īpašnieku pienākumi:
2.2.1. turēt tikai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā reģistrētus un vakcinētus suņus un
kaķus;
2.2.2. samaksāt suņa vai kaķa turēšanas ikgadējo nodevu līdz kārtējā gada 1.aprīlim par
tiem suņiem un kaķiem, kuri tiek turēti daudzdzīvokļu mājās visā novada teritorijā;
2.2.3. nodrošināt, lai īpašnieka kaķiem, izņemot viensētu kaķus, atrodoties ārpus mājas
piekrītošā zemes gabala robežām vai ārpus dzīvokļa, būtu kakla vai pretblusu siksna;
2.2.4. nepieļaut, ka mājdzīvnieki piemēslo Valkas pilsētas un novada pagastu centru un
ciemu teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties satīrot dzīvnieka
atstātos ekskrementus;
2.2.5. aizliegts ierasties ar suņiem, kaķiem un citiem dzīvniekiem iestādēs, veikalos,
skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kapsētās un sabiedriskos
pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt suņus publiskās atpūtas vietās un
peldvietās;
2.2.6. Valkas pilsētas, pagasta centru un ciemu teritorijā, vedot suni pastaigā ārpus
norobežotās teritorijas, ņemt līdzi inventāru ekskrementu savākšanai un pēc pašvaldības
policijas darbinieku pieprasījuma šo inventāru uzrādīt;
2.3. Mājdzīvnieku īpašniekam ir aizliegts pamest mājdzīvniekus bez aprūpes un
uzraudzības.
3. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana, izolācija
3.1. Valkas novada teritoriju apkalpo patversme, kas nodrošina klaiņojošu mājdzīvnieku
un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu savvaļas dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu un
aprūpi.
3.2. Māju iedzīvotāji savā teritorijā nedrīkst
uzturēšanos, barošanu un iekļūšanu telpās.
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3.3. Par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem ir nekavējoties
jāziņo patversmes atbildīgajiem darbiniekiem.
3.4. Ja klaiņojošie dzīvnieki apdraud cilvēkus, dzīvniekus u.c. gadījumos, jāziņo valsts
vai pašvaldības policijai.
3.5. Noķertie klaiņojošie dzīvnieki jānogādā patversmē. 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 un kvīts par suņa vai kaķa turēšanas ikgadējās nodevas samaksu.
4. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
4.1. Mājdzīvnieka īpašniekam ir pienākums atbildēt par sava mājdzīvnieku rīcību un tās
radītajām sekām.
4.2. Šo noteikumu ievērošanu uzrauga pašvaldības policijas darbinieki.
4.3. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības normatīvos aktos noteiktā kārtībā un tām var piemērot
naudas sodu līdz Ls 50, ja par attiecīgo pārkāpumu nav noteikts sods normatīvajos
aktos ar augstāku juridisko spēku.
4.4. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo
noteikumu pārkāpšanas rezultātā nodarītos zaudējumus.
5. Noslēguma jautājums
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.
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