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APSTIPRINĀTI 
Ar Nīcas novada  domes 

2016.g.11. aprīļa sēdes  lēmumu (protokols Nr. 6) 
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4. 
 

„Par klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtību 
 Nīcas novada teritorijā” 

 
Izdoti saskaņā ar 

likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43. panta 10. punktu, 
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu 

Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678  
„Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu 

 

 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana 

Nīcas novada teritorijā. 

2. Noteikumu mērķis ir novērst draudus cilvēku un citu dzīvnieku drošībai un veselībai. 

3. Klaiņojošo suņu un kaķu (turpmāk tekstā – dzīvnieku) izķeršanu Nīcas novada 
teritorijā organizē Nīcas novada dome saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

4. Dzīvnieku izķeršana tiek veikta uz pašvaldības amatpersonu vai iedzīvotāju ziņojuma 
pamata Nīcas novada domei vai pašvaldības policijai. 

5. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu veic persona, ar kuru Nīcas novada domei ir noslēgts 
līgums.  

6. Nīcas novada administratīvajā teritorijā tiek izķerti dzīvnieki, kuri atrodas publiskā 
vietā bez saimnieka klātbūtnes vai, ja tiek ziņots, ka dzīvniekam saimnieka nav vai 
dzīvnieks atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Dzīvnieku izķeršana notiek atbilstoši  
normatīvo aktu prasībām. Šo noteikumu izpratnē publiska vieta ir jebkura vieta, kura 
kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura ir pieejama 
ikvienai personai. 
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7. Mājas dzīvnieka īpašnieks (turētājs) nodrošina dzīvnieka turēšanu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.  

8. Apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā ir atļauts turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, 
ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana. 

9. Izķertie dzīvnieki tiek nogādāti Liepājas Kinoloģiskās biedrības “Dzīvnieku 
aizsardzības grupa” dzīvnieku patversmē Liepājā, Ezermalas ielā 11 vai citā vietā, ar 
kuru Nīcas novada dome ir noslēgusi līgumu. 

10. Gadījumā, ja izķeršanas laikā iespējams noteikt dzīvnieka īpašnieku (turētāju), 
Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs sastādīt  administratīvā pārkāpuma 
protokolu par 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” pārkāpšanu. 

11. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 
dzīvnieku izķeršanu, transportēšanu, uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē, 
sedz tā īpašnieks (turētājs) atbilstoši līgumam, ko Nīcas novada dome noslēgusi ar 
dzīvnieku patversmi. Gadījumā, ja dzīvniekam saimnieka nav vai saimnieku nav 
iespējams noskaidrot, izdevumus sedz Nīcas novada dome.  
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