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Dzīvnieku aizsardzības likums

8.pants. (1) Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis 
dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par klaiņojošu 
dzīvnieku. Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas 
uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā.

(2) Jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 
dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai.

(3) 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.

(4) 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.



Savvaļas dzīvnieku aizsardzība

27.pants. Savvaļas abiniekus, rāpuļus, putnus un 
zīdītājus aizliegts sagūstīt un turēt nebrīvē, 
izņemot šajā likumā un dabas aizsardzību un 
medības reglamentējošos normatīvajos aktos 
noteiktos gadījumus.

29.pants. Pieradinātu un dzīvei savvaļā 
nepielāgotu savvaļas dzīvnieku aizliegts izlaist 
brīvā dabā.



Dzīvnieku  patversmes

39.pants. Vietējās pašvaldības izveido un uztur 
dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un 
aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) 
dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē 
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus savvaļas 
dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai 
juridisko personu par šādu dzīvnieku 
izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi.



Veterinārmedicīnas likums

21.pants.(2) Dzīvnieku reģistru izveido, uztur un pārzina 
Lauksaimniecības datu centrs, ievērojot dzīvnieku reģistrācijas 
kārtību reglamentējošos normatīvos aktus

21.1 pants. Pašvaldības nodrošina bezsaimnieka dzīvnieku līķu 
savākšanu un iznīcināšanu.

21.2 pants. Pašvaldība, pēc tam kad saņemta Pārtikas un 
veterinārā dienesta informācija par dzīvnieku infekcijas 
slimības iespējamo izplatīšanos, nekavējoties izdod saistošos 
noteikumus, nosakot attiecīgus ierobežojumus savā 
administratīvajā teritorijā.



Epizootijas kontrole

27.Pants (4) Pārtikas un veterinārais dienests sadarbībā 
ar valsts un pašvaldību institūcijām organizē un veic 
epizootijas kontroles un apkarošanas pasākumus
atbilstoši Valsts civilās aizsardzības plānam, attiecīgās 
pašvaldības civilās aizsardzības plānam un šā likuma 
26.panta otrajā daļā minētajam rīcības plānam, kā arī 
lemj par nepieciešamību aicināt zemkopības ministru 
noteiktā kārtībā pieprasīt, lai Ministru kabinets 
izsludina ārkārtējo situāciju valstī vai atsevišķā tās 
daļā.



Atbildība 

59.pants. Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir 
pienākums:

14) nodrošināt suņu, kaķu un mājas 
(istabas) sesku profilaktisko vakcināciju pret 
trakumsērgu dzīvnieka triju mēnešu vecumā

Vai nereģistrētie nav arī potēti?

Draudi?



Vai jāsniedz palīdzība nelaimē nonākušam 
savvaļas dzīvniekam?

Dabas aizsardzības eksperti uz to raugās neviennozīmīgi 
– vairumā gadījumu dabas procesos iejaukties nav 
vēlams un cilvēkiem rūpīgi jāizvērtē, vai tiešām 
jāpalīdz nelaimē nonākušiem savvaļas dzīvniekiem.

Nezināšanas dēļ cilvēks no labdara var kļūt par 
kaitnieku. 

Dabiskos  apstākļos bezpalīdzīgā stāvoklī nonācis 
dzīvnieks nereti nodrošina izdzīvošanas iespēju 
kādam citam savvaļas dzīvniekam.



Reģistrēti  44 998 suņi


