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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā

2012.gada 20.jūnijā

Nr.6
/20.06.2012. sēdes protokols Nr.12., 9/

Precizēti 18.07.2012., sēdes protokola Nr.13., 20
Grozījumi 21.06.2013. ar saistošajiem noteikumiem Nr.6
SUŅU TURĒŠANAS NOTEIKUMI MAZSALACAS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai" 13.punktu
Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678
"Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības " 16. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka suņu turēšanas un klaiņojošo suņu
izķeršanas kārtību Mazsalacas novada teritorijā.
2. Šo noteikumu izpratnē publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās
izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai
un par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas
īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās
attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar
uzņēmuma līgumu.
3. Šo noteikumu izpratnē klaiņojošs suns ir suns, kurš bez īpašnieka klātbūtnes vai uzraudzības
atrodas uz ielas, ceļiem, laukumos, parkos, pludmalē, sabiedriskos transporta līdzekļos un citās
sabiedriskās vietās.
4. Suņa īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt tā aizsardzību un labturību atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
5. Jebkurai personai ir pienākums nekavējoties paziņot pašvaldībai vai attiecīgai pagastu
pārvaldei par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu suni.
II. Suņu īpašnieku (turētāju) tiesības, pienākumi
6. Publiskajās vietās suņa īpašniekam vai turētājam ir pienākums vest suni pastaigā pavadā.
7. Suņa īpašnieks vai turētājs nav tiesīgs ievest suni bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, izglītības
iestādēs un to teritorijās, izklaides vietās, sporta laukumos, tirdzniecības vai pakalpojumu

sniegšanas vietās un publisko pasākumu norises laikā. Aizliegums neattiecas uz gadījumiem,
kad minētajās publiskās vietās tiek organizēts kinoloģiskais pasākums (piemēram, suņu izstāde
un paraugdemonstrējumi).
8. Mazsalacas novada teritorijā atļauts vest suni pastaigā bez pavadas ārpus pilsētas un ciemu
teritorijām vai meža teritorijā, nodrošinot tā pārraudzību, izņemot publiskās vietās.
9. Suņa īpašniekam vai turētājam ir pienākums vedot suni pastaigā novada ciema vai pilsētas
teritorijā ņemt līdzi inventāru ekskrementu savākšanai un tos savākt.
III. Klaiņojošo suņu izķeršanas kārtība
10. Klaiņojošo suņu izķeršana tiek veikta saskaņa ar 2012.gada 2.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" un to atbilstoši Mazsalacas
novada pašvaldības noslēgtajam līgumam veic apmācīti dzīvnieku ķērāji.”
Grozījumi 21.06.2013. ar saistošajiem noteikumiem Nr.6, stājas spēkā 29.08.2013.

11. Paziņojums par klaiņojošo suņu plānoto izķeršanu tiek izlikts pilsētas un pagastu
informatīvajos stendos, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas telpās, kā arī
pašvaldības interneta mājas lapā vienu nedēļu pirms izķeršanas.”
Grozījumi 21.06.2013. ar saistošajiem noteikumiem Nr.6, stājas spēkā 29.08.2013.

12. Šo noteikumu 5.punkta noteiktajā gadījumā apmācīti dzīvnieku ķērāji veic klaiņojoša suņa
(suņu) izķeršanu, īpašnieka informēšanu, tā izmitināšanu dzīvnieku patversmē vai nodrošina tam
neatliekamo veterinārmedicīnisko aprūpi nekavējoties.
13. Dzīvnieka īpašnieks pirms suņa saņemšanas sedz izmaksas, kas saistītas ar suņa noķeršanu,
izmitināšanu dzīvnieku patversmē, uzturēšanu un veterinārmedicīnisko aprūpi.
14. Jā īpašnieks savu suni nevēlas saņemt vai dzīvnieka īpašnieks nespēj pildīt normatīvajos
aktos noteiktās suņa turēšanas prasības vai suņa īpašnieks nav noskaidrots, suni nodod
patversmei un atsavina personai, kas spēj pildīt suņa turēšanas prasības vai pārtrauc tā dzīvības
funkcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos.
IV. Atbildība
Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs
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