ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

LĒMUMS
Ķegumā

2019.gada 13.martā

Nr.KND1-3/19/82
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Par saistošo noteikumu „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķeguma
novadā” apstiprināšanu
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts kā vienu no pašvaldības
autonomajām funkcijām paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu
un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana […], 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja
tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu
pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punkts paredz, ka dome ir tiesīga
izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos, jautājumos par mājdzīvnieku uzturēšanu.
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā nosaka, ka saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības
jomu, vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku
izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu, ceturtā daļa nosaka, ka saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem vietējā pašvaldība var atļaut pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā
dzīvojamo māju tuvumā turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un
apzīmēšana.
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība” 11.punkts paredz, ka vietējā pašvaldība saskaņā ar tās saistošajiem
noteikumiem var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma.
Ministru kabineta 2012.gada 02.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības” 16.punkts nosaka, ka dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar vietējās pašvaldības
saistošajiem noteikumiem vai līgumu un dzīvnieku patversmes cenrādi sedz izmaksas, kas
saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.
Ministru kabineta 2006.gada 04.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai” 13.punkts nosaka, ka pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez
pavadas var atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību noteiktās vietas, kur
saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā
īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj
kontrolēt dzīvnieka rīcību.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz domes Tautsaimniecības un attīstības
lietu komitejas 05.12.2018. un 06.03.2019. atzinumus,
balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants
Smirnovs, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Raivis Ūzuls), „pret”- nav, „atturas”-nav,

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. KND1-6/19/3 „Par saistošo noteikumu „Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķeguma novadā” apstiprināšanu” (pielikumā).
2. Domes sekretārei triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nodrošināt to
nosūtīšanu elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no VARAM publicēt pašvaldības
bezmaksas izdevumā “Ķeguma Novada Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
5. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kegumanovads.lv un nodrošināt to pieejamību Ķeguma novada domes ēkā,
Birzgales, Tomes un Rembates pagastu pārvaldēs.
6. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram
E.Bartkevičam, SIA “Ķeguma Stars”, Grāmatvedības un finanšu nodaļai.

Sēdes vadītājs
14.03.2019.
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