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Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. un 39.pantā pašvaldībām noteiktas vispārīgas funkcijas 

klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku uzraudzībā un kontrolē un vairākos MK noteikumos sadrumstalotas 

normas par dzīvnieku patversmēm, dzīvnieku izķeršanu, dzīvnieku labturību, dzīvnieku reģistrāciju, 

vakcināciju, sterilizāciju u.t.t. Tas būtiski apgrūtina kompleksu, sistēmisku izpratni par pašvaldības 

funkciju apmēriem, pašvaldības budžeta plānošanu, neveicina pašvaldību aktivitāti risināt klaiņojošo un 

bezsaimnieka dzīvnieku problēmu, kā arī ietekmē publisko iepirkumu kvalitāti. 

Lai veicinātu vienveidīgu praksi klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā, 

biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” ir izstrādājusi Vadlīnijas Latvijas pašvaldībām publisko iepirkumu 

organizēšanā. Šī dokumenta izstrādes mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām vienveidīgas, lietderīgas un 

efektīvas klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku kontroles prakses īstenošanai, normatīvo aktu prasībām 

atbilstošu izmaksu pozīciju iekļaušanai iepirkumos, kvalitatīvu iepirkumu izsludināšanai un īstenošanai 

u.tml. 

Apzināmies, ka ne visās pašvaldībās ir akūta klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku problēma, 

tomēr Dzīvnieku aizsardzības likums uzliek pienākumu visām pašvaldībām turēt rūpi un būt gatavām šo 

jomu sakārtot savās teritorijās. Šīm Vadlīnijām ir ieteikuma raksturs, pamatojoties uz tām katra pašvaldība 

var pielāgot savām vajadzībām un iespējām tajā iekļauto informāciju. 

Šobrīd katra pašvaldība pati lemj par klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles 

modeli savā administratīvajā teritorijā. Tā kā dzīvnieku turēšanas un labturības noteikumi, dzīvnieku 

īpašnieku tiesības un pienākumi, sabiedriskās kārtības jautājumi u.t.t. ir reglamentēti vairākos likumos un 

MK noteikumos, pašvaldībai ir apgrūtinoši plānot darbības un budžetu klaiņojošo un bezsaimnieka 

dzīvnieku jomā. Rezultātā publiskie iepirkumi tiek veikti tikai par atsevišķām darbībām, nenosedzot visu 

pakalpojumu kompleksu. Attiecīgi pakalpojuma sniedzējam, lai izpildītu visus normatīvajos aktos 

paredzētos pienākumus, ko pašvaldība nav iekļāvusi iepirkumā, nākas meklēt papildus līdzekļus, kas bieži 

vien ir sabiedrības ziedojums. Lai novērstu šīs nepilnības, šajās Vadlīnijās saprotamā veidā un sistēmiski 

apkopots normatīvajos aktos noteiktais kvalitatīvu iepirkumu izsludināšanai un īstenošanai. 

 

Patiesā cieņā, 

Biedrības “Dzīvnieku pansija Ulubele” 

valdes locekle 

Ilze Džonsone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

Par materiāla “Vadlīnijas publiskā iepirkuma organizēšanai klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā” saturu atbild 

biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”. 
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Normatīvais regulējums 

klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontrolē un  

publisko iepirkumu organizēšanā 

 

Dzīvnieks ir īpašs tiesību objekts – tas rada nepieciešamību publisko iepirkumu 

organizēšanā ņemt vērā šīs īpašās prasības: dzīva būtne, kādam piederošs vai bezsaimnieka 

dzīvnieks, uzturēšanas un aprūpes pienākums u.c. specifiskās prasības pakalpojuma 

nodrošināšanā. 

Tabulā Nr.1 apkopotas pamatprasības, kas noteiktas Latvijas normatīvajos aktos – 

uzskatāmībai tās sadalītas tematiskajās grupās: 1) kas attiecas uz dzīvniekiem; 2) kas attiecas uz 

publiskiem iepirkumiem. 

 

Tabula Nr.1 

Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku 

populācijas kontroles joma 
Publisko iepirkumu organizēšanas joma 

Likums “Par pašvaldībām” Publisko iepirkumu likums 
43. pants. Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, 

paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas 

nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: 

10) par mājdzīvnieku uzturēšanu; 

8. pants. Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana 
(1) Ir šādas iepirkuma procedūras: 

1) atklāts konkurss; 

2) slēgts konkurss; 

3) konkursa procedūra ar sarunām; 

4) konkursa dialogs; 

5) inovācijas partnerības procedūra; 

6) sarunu procedūra. 

(4) Šo likumu attiecina uz šā panta pirmajā daļā minētajām 

iepirkuma procedūrām, ja publisku piegādes līgumu vai 

pakalpojuma līgumu līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka. 

9. pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā noteiktās 

iepirkuma procedūras 
(1) Ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma 

līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet 

mazāka par 42 000 euro […], pasūtītājs veic iepirkumu šajā 

pantā noteiktajā kārtībā. 

(4) Iepirkuma komisija sagatavo šajā pantā noteiktajā kārtībā 

veicamā iepirkuma nolikumu. Nolikumā ietver: 

1) pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz iepirkuma 

priekšmetu, ņemot vērā šā likuma 20., 21. un 22. pantu un 

nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus 

konkurences ierobežojumus; 

2) prasības pretendentiem, ņemot vērā šā 

likuma 13., 44., 45. un 46. pantu; 

3) gadījumus, kad pretendenti tiek izslēgti atbilstoši šā panta 

astotās daļas noteikumiem, vai atsauci uz pretendentu 

izslēgšanu atbilstoši šā panta astotajai daļai; 

4) prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts, 

un saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts, ņemot 

vērā šā likuma 50. pantu; 

5) piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus, ņemot vērā šā 

likuma 19. un 51. pantu; 

6) informācijas aizsardzības noteikumus, ja tādi nepieciešami, 

ņemot vērā šā likuma 14. panta pirmo daļu; 

7) iepirkuma līguma slēgšanas kārtību; 

8) citus noteikumus. 

(7) Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma 

komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus, veic pretendentu 

atlasi un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus, ievērojot šā 

likuma 41. panta prasības. 

20. pants. Tehniskās specifikācijas 
(1) Tehniskās specifikācijas tiek ietvertas iepirkuma 

procedūras dokumentos un nosaka būvdarbiem, 

Likums “Par nodokļiem un nodevām” 
12.pants. Pašvaldību nodevu objekti 
(1) Vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā 

uzlikt pašvaldības nodevas par: 

5) visu veidu dzīvnieku turēšanu; 

Eiropas konvencija par mājas (istabas) 

dzīvnieku aizsardzību 
1.pants – Definīcijas 

5. Klaiņojošs dzīvnieks ir mājas (istabas) dzīvnieks, kam nav 

māju, vai arī tāds mājas (istabas) dzīvnieks, kas atrodas 

ārpus īpašnieka vai turētāja mājsaimniecības robežām un ko 

īpašnieks vai turētājs nekontrolē vai tieši nepārrauga. 

III. nodaļa - Papildu pasākumi attiecībā uz klaiņojošiem 

dzīvniekiem 

12. pants - Skaita samazināšana 

Ja dalībvalsts uzskata, ka klaiņojošo dzīvnieku skaits tai rada 

problēmas, tā veic atbilstošus juridiskus un/vai 

administratīvus pasākumus, lai to skaitu samazinātu, 

izmantojot paņēmienus, kas dzīvniekiem rada pēc iespējas 

mazāk sāpju, ciešanu vai distresa. 

a) Šos pasākumus veicot, jāievēro šādas prasības: 

i) dzīvniekus sagūstot, tiem rada iespējami mazāk fizisku un 

garīgu ciešanu, 

ii) sagūstītos dzīvniekus tur vai nogalina atbilstoši šajā 

konvencijā noteiktajiem principiem. 

b) Dalībvalstis uzņemas apsvērt turpmāko: 

i) nodrošināt suņu un kaķu apzīmēšanas iespējas, izmantojot 

paņēmienus, kas neizraisa vai gandrīz neizraisa ilgstošas 

sāpes, ciešanas vai distresu, piemēram, tetovējot un ievadot 

numuru un arī īpašnieka uzvārdu un adresi reģistrā, 

ii) samazināt suņu un kaķu neplānotu vairošanos, veicinot šo 

dzīvnieku sterilizāciju, 

iii) veicināt, lai klaiņojoša suņa vai kaķa atradējs par 

atradumu paziņotu kompetentajai iestādei. 

13. pants - Izņēmumi attiecībā uz sagūstīšanu, turēšanu un 

nogalināšanu 

Šīs konvencijas principus par klaiņojošu dzīvnieku 

sagūstīšanu, turēšanu un nogalināšanu var neievērot tikai 

https://likumi.lv/ta/id/287760#p20
https://likumi.lv/ta/id/287760#p21
https://likumi.lv/ta/id/287760#p22
https://likumi.lv/ta/id/287760#p13
https://likumi.lv/ta/id/287760#p44
https://likumi.lv/ta/id/287760#p45
https://likumi.lv/ta/id/287760#p46
https://likumi.lv/ta/id/287760#p50
https://likumi.lv/ta/id/287760#p19
https://likumi.lv/ta/id/287760#p51
https://likumi.lv/ta/id/287760#p14
https://likumi.lv/ta/id/287760#p41


Vadlīnijas publiskā iepirkuma organizēšanai klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā 

4 
 

tad, ja tas nepieciešams slimību kontroles valsts programmu 

īstenošanai. 

pakalpojumiem vai piegādēm izvirzītās prasības. Tehniskās 

specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem 

pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus 

konkurencei iepirkumā. 

41. pants. Kandidātu un pretendentu atlases, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudes un izvēles vispārīgie noteikumi 
(1) Pasūtītājs atlasa kandidātus un pretendentus saskaņā ar šā 

likuma 44., 45., 46., 47. un 48. pantā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un 

izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

51. pants. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji 
(1) Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. 

(2) Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka: 

1) izmantojot cenu vai izmaksas, piemērojot efektivitātes 

pieeju (piemēram, vērtējot aprites cikla izmaksas); 

2) ņemot vērā cenu vai izmaksas un ar iepirkuma līguma 

priekšmetu saistītus kvalitātes kritērijus, piemēram: 

a) kvalitāti, tai skaitā tehniskās priekšrocības, estētiskās un 

funkcionālās īpašības, pieejamību, atbilstību universālajam 

dizainam, sociālās un vides aizsardzības prasības, inovatīvos 

raksturlielumus un pārdošanas nosacījumus, 

b) iepirkuma līguma izpildes vadības struktūru un iesaistītā 

personāla kvalifikāciju un pieredzi, ja iepirkuma līguma 

izpildes kvalitāti var būtiski ietekmēt iesaistītā personāla 

kvalifikācija un pieredze, 

c) pēcpārdošanas pakalpojumus un tehnisko palīdzību, 

piegādes nosacījumus, piemēram, piegādes datumu, piegādes 

procesu un piegādes periodu vai piegādes pabeigšanas 

periodu. 

(3) Kvalitātes kritēriji ir saistīti ar iepirkuma līguma 

priekšmetu, ja tie attiecas uz jebkuru būvdarbu, piegādes vai 

pakalpojuma aprites cikla posmu, kā arī uz faktoriem, kas 

saistīti ar būvdarbu veikšanas, preču ražošanas vai 

pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai kādu citu 

procesu aprites cikla posmā, pat ja šādi faktori nav tieši 

saistīti ar iepirkuma līguma priekšmetu (piemēram, vides 

aizsardzības prasību vai sociālo kritēriju ievērošana 

pakalpojuma sniegšanas, produkta ražošanas vai būvdarbu 

veikšanas laikā). 

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. 

(5) Latvijas Veterinārārstu biedrība apmāca klaiņojošu suņu 

un kaķu ķērājus, izsniedz un anulē dzīvnieku ķērāja apliecību 

un reģistrē apmācītos dzīvnieku ķērājus. 

(6) Pildot šā panta piektajā daļā minētos valsts pārvaldes 

uzdevumus, tai skaitā izdodot attiecīgus administratīvos aktus, 

Latvijas Veterinārārstu biedrība atrodas Zemkopības 

ministrijas funkcionālā pakļautībā. 

(7) Šā panta piektajā daļā minēto uzdevumu izpildei pieņemtā 

Latvijas Veterinārārstu biedrības lēmuma apstrīdēšana vai 

pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

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. 

40.pants. Patversmē nedrīkst pieļaut dzīvnieku vairošanos. 

41.pants. (1) Patversme drīkst atdot dzīvnieku personai, kas 

sasniegusi 18 gadu vecumu un apņemas nodrošināt attiecīgā 

dzīvnieka labturību. 

(2) Patversme nodrošina dzīvnieka sterilizāciju, ja 14 dienu 

laikā nav izdevies atrast tā īpašnieku vai turētāju. 

(3) Informāciju par dzīvnieka nākamo īpašnieku patversme 

saglabā ne mazāk par vienu gadu. 

Veterinārmedicīnas likums 
21.pants.  

(4) Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu, 

mājas (istabas) dzīvnieku pasu un vakcinācijas apliecību 

izsniegšanu veic praktizējošs veterinārārsts. 

(6) Praktizējošs veterinārārsts mājas (istabas) dzīvnieka pasi 

noformē saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulā 

Nr. 577/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem. 

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. 

59.pants. Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums: 

1) nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un 

sadarbībā ar Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām 

un praktizējošiem veterinārārstiem organizēt valsts 

uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot 

MK 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.103 

“Publisko iepirkumu paziņojumi un to 

sagatavošanas kārtība” 
1. Noteikumi nosaka publisko iepirkumu paziņojumu 

(turpmāk – paziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību 

paziņojumu elektroniskai publicēšanai Iepirkumu 

uzraudzības biroja valsts informācijas sistēmā "Publikāciju 

vadības sistēma", ievērojot minētās sistēmas lietošanas 

noteikumus. 

4. Pasūtītājs paziņojumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1.–

13. pielikumā noteiktajam attiecīgās veidlapas paraugam, 

norādot veidlapā pieprasītos datus, sniedzot aprakstu vai 

izvēloties atbilstošo atbildes variantu. 

https://likumi.lv/ta/id/287760#p44
https://likumi.lv/ta/id/287760#p45
https://likumi.lv/ta/id/287760#p46
https://likumi.lv/ta/id/287760#p47
https://likumi.lv/ta/id/287760#p48
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj/?locale=LV
https://likumi.lv/ta/id/289081#piel1
https://likumi.lv/ta/id/289081#piel13


Vadlīnijas publiskā iepirkuma organizēšanai klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā 

5 
 

epizootijas) apkarošanu saskaņā ar dzīvnieku veselības jomu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dzīvnieku 

infekcijas slimību apkarošanas programmām; 

2) nodrošināt dzīvnieku labturībai nepieciešamos apstākļus, 

bet saslimušajiem dzīvniekiem — savlaicīgu 

veterinārmedicīnisko aprūpi, kā arī nodrošināt praktizējošam 

veterinārārstam nepieciešamos darba apstākļus un dzīvnieku 

fiksēšanu veterinārmedicīnisko procedūru laikā; 

3) pārvadājot dzīvniekus, ievērot normatīvajos aktos noteikto 

kārtību; 

5) nodrošināt dzīvnieku […] reģistrēšanu Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā; 

10) nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

14) nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku 

profilaktisko vakcināciju pret trakumsērgu dzīvnieka triju 

mēnešu vecumā, izņemot gadījumus, kad praktizējošs 

veterinārārsts, ņemot vērā konkrētā dzīvnieka veselības 

stāvokli, nosaka citu vakcinācijas laiku, kā arī nodrošināt 

atkārtotu vakcināciju (revakcināciju) saskaņā ar veterināro 

zāļu lietošanas instrukcijā noteikto kārtību; 

 

MK 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 

“Iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 
1. Noteikumi nosaka: 

1.1. iepirkuma procedūru […] norises kārtību un 

piemērošanas noteikumus; 

1.2. pieteikumu, piedāvājumu […] minimālos termiņus un to 

saīsināšanas gadījumus; 

1.3. iepirkuma procedūru […] nolikuma saturu; 

1.4. iepirkuma procedūru […] izsludināšanas, pārtraukšanas 

un izbeigšanas noteikumus; 

1.5. iepirkuma procedūras […] rezultātu paziņošanas 

noteikumus; 

 

MK 2013.gada 18.jūnija noteikumi Nr.322 

“Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” 

 

10. Lai pārvadātu dzīvniekus tuvos pārvadājumos, dienestā 

nepieciešams saņemt dzīvnieku pārvadātāja atļauju tuviem 

pārvadājumiem. 

12. Dzīvnieku pārvadātāja atļauja tuviem pārvadājumiem un 

kvalifikācijas sertifikāts nav nepieciešami, ja: 

12.1. lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks pārvadā viņam 

piederošus dzīvniekus ar savu transportlīdzekli un 

pārvadāšanas attālums no novietnes nepārsniedz 50 

kilometrus; 

12.2. pārvadāšanas attālums no izbraukšanas vietas līdz 

galamērķa vietai nepārsniedz 65 kilometrus. 

13. Lai pārvadātu dzīvniekus tālos pārvadājumos, dienestā 

nepieciešams saņemt dzīvnieku pārvadātāja atļauju tāliem 

pārvadājumiem un transportlīdzekļa atļauju. 

MK 2012.gada 2.oktobra noteikumi Nr.678 

“Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas 

prasības” 
1. Noteikumi nosaka prasības klaiņojošu suņu un kaķu 

izķeršanai, dzīvnieku ķērāja pienākumus, apmācības 

programmu, apmācības un reģistrācijas kārtību, kā arī 

dzīvnieku ķērāja apliecības izsniegšanas un anulēšanas 

kārtību. 

2. Dzīvnieku ķērājs ir fiziska persona, kura ir apmācīta 

klaiņojošu dzīvnieku ķeršanā un saņēmusi biedrības "Latvijas 

Veterinārārstu biedrība" izsniegtu dzīvnieku ķērāja apliecību 

(pielikums), kas tai dod atļauju ķert dzīvniekus. 

MK 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.491 

“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtība” 
2. Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar pasīvu 

lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci (turpmāk – 

mikroshēma), reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistra 

datubāzē. Datubāze ir valsts vienotās informācijas sistēmas 

"Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" 

sastāvdaļa. 

5. Datubāzē: 

5.1. reģistrē suņus, kam implantēta mikroshēma; 

5.2. var reģistrēt kaķus un mājas (istabas) seskus, kam 

implantēta mikroshēma. 

https://likumi.lv/ta/id/251869#piel0
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22. Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu 

spēkā stāšanās, datubāzē reģistrē līdz 2017. gada 1. janvārim. 

23. Sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 2017. gada 

1. janvāra, implantē mikroshēmu un datubāzē reģistrē līdz 

2017. gada 1. janvārim. 

MK 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.178 

“Trakumsērgas profilakses un apkarošanas 

kārtība” 
55. Dienesta teritoriālās struktūrvienības vecākais inspektors, 

saņemot informāciju par laboratoriski apstiprinātu 

trakumsērgas diagnozi, vienas darbdienas laikā: 

55.1. apstiprina trakumsērgas apkarošanas pasākumu plānu 

(6.pielikums) un nosaka trakumsērgas skarto punktu, 

apdraudēto teritoriju un ierobežojuma laiku; 

55.2. informē par pieņemtajiem šo noteikumu 

55.1.apakšpunktā minētajiem lēmumiem: 

55.2.1. attiecīgo pašvaldību; 

57. Pašvaldība informē teritorijas iedzīvotājus par 

trakumsērgas apkarošanas pasākumiem. 

MK 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.407 

“Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām 

dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, 

kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku 

patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī 

dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu 

reģistrācijas kārtību” 
1. Noteikumi nosaka dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku 

patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku 

nodod patversmē vai viesnīcā, kā arī patversmju un viesnīcu 

reģistrācijas kārtību. 

5. Mājas (istabas) dzīvniekiem patversmēs un viesnīcās 

nodrošina prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par 

labturības prasībām mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa 

apmācībai un mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja 

tiesībām un pienākumiem. 

MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.266 

“Labturības prasības mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 

apmācībai” 
9. Suni atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot 

kopā ar mājas (istabas) dzīvnieka pasi: 

9.1. pēc astoņu nedēļu vecuma sasniegšanas un divas nedēļas 

pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas 

slimībām, ja vakcinācija veikta sešu nedēļu vecumā, vai 

nedēļu pēc pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām 

infekcijas slimībām, ja vakcinācija veikta astoņu nedēļu 

vecumā; 

9.2. pēc triju mēnešu vecuma sasniegšanas, ja dzīvnieks ir 

vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām un 

trakumsērgu, bet ne agrāk kā nedēļu pēc vakcinācijas. 

16. Ja suni tur telpās, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 

nodrošina: 

16.1. pilnvērtīgu suņa ēdināšanu ne retāk kā reizi dienā; 

16.2. sunim vienmēr brīvi pieejamu svaigu ūdeni; 

16.3. suņiem, kuri ir vecāki par trim mēnešiem, - vismaz 30 

minūšu ilgu pastaigu ne retāk kā divas reizes diennaktī. 

Intervāls starp abām pastaigas reizēm nav mazāks par desmit 

stundām. 

17. Ja suni pastāvīgi tur piesietu ārpus telpām, dzīvnieka 

īpašnieks vai turētājs nodrošina sunim: 

https://likumi.lv/ta/id/205795#piel6
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17.1. pilnvērtīgu ēdināšanu ne retāk kā reizi dienā; 

17.2. vienmēr brīvi pieejamu svaigu ūdeni; 

17.3. vismaz 30 minūšu ilgu pastaigu ne retāk kā reizi 

diennaktī; 

17.4. suņa augumam atbilstošu būdu vai mītni (kas garumā, 

augstumā un platumā pārsniedz suņa izmērus ne mazāk kā par 

30 centimetriem), kur patverties nelabvēlīgos laika apstākļos 

un kur ir pakaiši vai cits silts grīdas segums; 

17.5. tīrību suņa būdā vai mītnē un laukumā, kur suns uzturas; 

17.6. šādus aksesuārus: 

17.6.1. vismaz divus centimetrus platu ādas kaklasiksnu vai 

citu suņa ķermenim piegulošu aksesuāru, kurš sunim nerada 

ievainojumus, kā arī nepieļauj iespēju sunim patvarīgi 

atbrīvoties no tā; 

17.6.2. vismaz trīs metrus garu ķēdi vai pavadu; 

17.6.3. ķēdes vai pavadas savienojumu ar kaklasiksnu, 

izmantojot rotējošu elementu. Ja ķēde slīd pa stiepli, rotējošie 

elementi ir pie kaklasiksnas un pie stieples. 

20. Kaķi atļauts atsavināt, nākamajam īpašniekam nododot 

kopā ar vakcinācijas apliecību vai mājas (istabas) dzīvnieka 

pasi (ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma): 

20.1. pēc 10 nedēļu vecuma sasniegšanas un vienu nedēļu pēc 

pēdējās vakcinācijas pret vīrusa izraisītām infekcijas 

slimībām; 

20.2. pēc triju mēnešu vecuma sasniegšanas, ja dzīvnieks ir 

vakcinēts pret vīrusa izraisītām infekcijas slimībām un 

trakumsērgu, bet ne agrāk kā nedēļu pēc vakcinācijas. 

22. Kaķim nodrošina: 

22.1. vienmēr brīvi pieejamu svaigu ūdeni; 

22.2. pilnvērtīgu barību. 

23. Ja kaķi tur slēgtā telpā, tam nodrošina: 

23.1. kaķa tualeti; 

23.2. kontaktēšanos ar cilvēku vismaz reizi divās dienās; 

23.3. uzturēšanās platību, kas nav mazāka par pieciem 

kvadrātmetriem, ja kaķis ir vecāks par sešiem mēnešiem. 

MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.480 

“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 

uzlikt pašvaldību nodevas” 
4. Pašvaldību nodevu veidā apmaksā atlīdzību tikai par 

pašvaldību sniegto nodrošinājumu. Pirms pašvaldības 

nodevas likmes noteikšanas pašvaldības dome izvērtē tās 

apmēra samērīgumu pašvaldības paredzētajam 

nodrošinājumam.  

10. Nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu pašvaldība ir 

tiesīga uzlikt personām, kuras ir attiecīgo dzīvnieku 

īpašnieki. Nodevu uzliek tā vietējā pašvaldība, kuras 

teritorijā tiek turēti attiecīgie mājdzīvnieki. 

 

Jau vizuāli salīdzinot tabulas Nr.1 abas slejas, redzams, ka publisko iepirkumu 

organizēšanas kārtība ir reglamentēta un saprotama, tai pat laikā attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem 

papildus jāņem vērā daudz papildus prasību un īpatnību, lai iepirkuma rezultāti tiešām attaisnotu 

ieguldītos resursus, sekmētu cēloņu novēršanu, nevis bezgalīgu negatīvo seku uzturēšanu (t.i., 

panākt kārtību, ka pašvaldībā nepastāv klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku problēma, nevis 

būvēt aizvien lielākas dzīvnieku patversmes pamesto dzīvnieku uzturēšanai; panākt, ka netiek 

veicināta dzīvnieku pārprodukcija, nevis plānot aizvien lielākus finanšu resursus “nevajadzīgo” 

dzīvnieku eitanāzijai). 
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Pakalpojuma saturs 

klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontrolē 

 

Klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku problēma katrā pašvaldībā ir atšķirīga – tas ietekmē 

klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles pakalpojuma saturu un apjomu.  

 

Attēls Nr.1 

Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas 

kontrole

PAŠVALDĪBA

Dzīvnieku ķērājs Dzīvnieku patversme

DZĪVNIEKA ĪPAŠNIEKS

nepieciešamība

pakalpojums

atbildība

 
 

Pakalpojuma būtība sastāv no trim sastāvdaļām: 

1) Nepieciešamība pašvaldības administratīvajā teritorijā risināt klaiņojošu un/vai 

bezsaimnieka dzīvnieku problēmu; 

2) Pakalpojums, kas sevī ietver dzīvnieku izķeršanu, transportēšanu uz dzīvnieku 

patversmi vai veterināro klīniku, izmitināšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 

3) Dzīvnieka īpašnieka atbildība: 

- ievērojot dzīvnieka turēšanas noteikumus; 

- sedzot izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka izķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un 

aprūpi dzīvnieku patversmē; 

- administratīvais sods par dzīvnieka turēšanas noteikumu pārkāpumu1. 

 

Pakalpojuma apjoma prognozēšana 

Kā noskaidrot, vai pašvaldībā ir klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku problēma, ir katras 

pašvaldības ziņā. Parasti uzskatāmākais problēmas identifikators ir iedzīvotāju sūdzības vai 

ierosinājumi risināt situāciju ar klaiņojošiem vai bezsaimnieka dzīvniekiem. Nākamais solis ir 

apzināt problēmas apmērus2, no tā būs atkarīgi tālākie soļi: 

- Vai problēmu var atrisināt ar atsevišķām akcijām, konkrētu gadījumu risinājumiem? 

- Vai nepieciešams organizēt iepirkumu kompleksai problēmas risināšanai? 

- Kādi resursi ir pašvaldības rīcībā, kādi resursi nepieciešami efektīvam un lietderīgam 

risinājumam? 

                                                           
1 Atdot īpašniekam dzīvnieku, ja tā īpašnieks ir uzrādījis Salaspils novada pašvaldības policijas sastādītā 

administratīvā pārkāpuma protokola kopiju par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, dzīvnieka vakcinācijas un 

reģistrācijas apliecību un sedzis visus izdevumus, kas saistīti ar konkrētā dzīvnieka noķeršanu, transportēšanu un 

uzturēšanu // Iepirkuma specifikācija “Klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novadā ieklīdušu savvaļas dzīvnieku 

izķeršana Salaspils novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, ja 

nepieciešams, arī iemidzināšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2016/33, 5.punkts 
2 Piemēri no izpētīto iepirkumu dokumentācijas: Rīgā – “Patversmei mēnesī vidēji vajadzēs uzņemt 51 suni vecumā 

virs 3 mēnešiem un 11 kucēnus vecumā līdz 3 mēnešiem”; Salaspils novadā – “250 dzīvnieki gadā”; Saulkrastu 

novadā – “Plānotais darba apjoms 2 (diviem) gadiem – līdz 80 suņu, 200 kaķu noķeršana. Pakalpojumu apjoma 

pasūtīšana notiek, apkopojot saņemtās Saulkrastu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju sūdzības par 

klaiņojošiem dzīvniekiem” 
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No spēkā esošo normatīvo aktu analīzes (skatīt Tabulu Nr.1) izriet, ka klaiņojošo un 

bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles pakalpojumā ietilpst šādas darbības: 

 Dispečerdienests – informācijas saņemšana no iedzīvotājiem par klaiņojošiem vai 

bezsaimnieka dzīvniekiem; 

 Dzīvnieku izķeršana, dzīvnieka ķērājam izvirzītās prasības; 

 Dzīvnieku pārvadāšana; 

 Dzīvnieku patversme, dzīvnieka labturības prasības tajā; 

 Dzīvnieka uzturēšana un aprūpe; 

 Dzīvnieka veterinārmedicīniskā apskate un aprūpe; 

 Dzīvnieka eitanāzija; 

 Dzīvnieka atdošana no dzīvnieku patversmes (kad dzīvnieks ir vakcinēts, 

sterilizēts, reģistrēts): 

- esošajam dzīvnieka īpašniekam – atdošana; 

- jaunam dzīvnieka īpašniekam – adopcija; 

 Dokumentācijas noformēšana un uzturēšana no ziņojuma saņemšanas brīža līdz 

dzīvnieka atdošanas vai eitanāzijas brīdim; 

 Atskaišu dokumentācija par izpildīto pakalpojumu. 

 

Pielikumā Nr.1 sagatavots materiāls “Klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un 

kaķu notveršana un nogādāšana dzīvnieku patversmē ietver šādus darbības etapus un 

principus”. 

 

Pašlaik pašvaldību3 iepirkumos minētās pakalpojuma pozīcijas tehniskajā specifikācijā 

atšķiras no finanšu piedāvājumā paredzētajām pozīcijām. Nosacījums – “Cenā ir iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar vispārīgās vienošanās izpildi”4 – paredz, ka pretendentam pašam jātiek 

skaidrībā, kādās pozīcijās iekļaut visus tehniskajā specifikācijā uzskaitītos pakalpojumus. 

 

Pakalpojumi pēc tehniskām specifikācijām: 

 

Tabula Nr.2 

Rīga Citas pašvaldības 
informācijas saņemšana (no dzīvnieku ķērāja) par 

klaiņojošu/bezsaimnieka dzīvnieku; zvanu 

pieņemšana 7/24 h 

Informācijas saņemšana no pašvaldības policijas; 

no iedzīvotājiem 

skaidrojošā darba veikšana iedzīvotājiem vai 

Dienestiem ar pakalpojumu saistītos jautājumos, 

tai skaitā attiecībā uz dzīvnieku izņemšanas 

gadījumiem; 

 

dzīvnieku izķeršana un nogādāšana dzīvnieku 

patversmē (suņi, kaķi, savvaļas dzīvnieki); 

Organizēt klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu 

pilsētas koplietošanas teritorijās un nogādāšanu 

dzīvnieku patversmē; 

dzīvnieku uzņemšana patversmē no plkst.9:00 - 

18:00 septiņas dienas nedēļā; 

dzīvnieka uzturēšana dzīvnieku patversmē (līdz 3 

mēnešu vecumā 90 dienas, vecākus par 3 

mēnešiem – 14 dienas) 

Uzturēt izķertos dzīvniekus patversmē 14 

diennaktis, nodrošinot to barošanu, kopšanu, 

sanitāro normu ievērošanu un radušos atkritumu 

apsaimniekošanu; 

                                                           
3 Vadlīniju izstrādē analizēti Rīgas, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Stopiņu novada publisko iepirkumu 

nolikumi 
4 RD nolikums Iepirkumam “Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku 

patversmē”, identifikācijas Nr. RD DMV 2017/35, Pielikums Nr.2, 3.5.punkts 
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patversmē uzņemtā dzīvnieka aprūpe, t.sk. 

nepieciešamā medicīniskā palīdzība 

(pamatveterinārie pakalpojumi – klīniskā apskate, 

attārpošana, atblusošana, vakcinācija pret 

trakumsērgu); 

Organizēt  dzīvnieku veterināro apskati 24 stundu 

laikā pēc to ievietošanas novietnē. Slimam 

dzīvniekam nodrošināt veterinārmedicīnisko 

aprūpi; 

esošo saimnieku vai jaunu saimnieku meklēšana 

dzīvniekam; 

 

dzīvnieka eitanāzija (slima dzīvnieka eitanāzija 

pēc veterinārārsta slēdziena); 

Veikt neārstējamo dzīvnieku tūlītēju eitanāziju un 

apglabāšanu vai kremēšanu saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām; 

Veikt dzīvnieku eitanāziju un apglabāšanu vai 

kremēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ja 

pēc 14 (četrpadsmit) dienām nav atradies 

dzīvnieka īpašnieks vai adoptētājs (Saulkrastu 

novads); 

dzīvnieku līķu uzkrāšana, savākšana un 

utilizācija; 

Savākt nobrauktos, noindētos dzīvniekus, veikt 

vietas dezinfekciju, līķa kremāciju; 

pašvaldības izstrādāto iesniegumu un atskaišu 

formu aizpildīšana un iesniegšana; 

Sniegt nepieciešamās atskaites Salaspils novada 

pašvaldībai un veterinārajam dienestam; 

informācijas ievadīšana IT sistēmā ridzivnieki.lv, 

tam paredzētajā sadaļā iekļaujot informāciju par 

patversmē nonākušajiem dzīvniekiem, kas 

izķerti/paņemti Rīgas administratīvās teritorijas 

robežās un piegādāti ar pakalpojuma sniedzēja, 

kas veic dzīvnieku transportēšanu un 

veterinārmedicīniskās aprūpes sniegšanu 

diennakts režīmā, starpniecību 

Nodrošināt dzīvnieku reģistru, kurā jānorāda 

dzīvnieka uzņemšanas datums un laiks, ziņas par 

to, no kuras vietas, kad un kādos apstākļos 

dzīvnieks ir paņemts, dzīvnieka suga un apraksts, 

reģistrācijas Nr., dzīvnieka klīniskās izmeklēšanas 

datums un rezultāti un ziņas par dzīvnieka jauno 

īpašnieku, datums, kad dzīvnieks bija sterilizēts 

vai kastrēts un pēc tam palaists atpakaļ, vai 

eitanāzijas datums; 

 

Pakalpojumi pēc finanšu piedāvājuma: 

 

Tabula Nr.3 

Rīga Citas pašvaldības 
Izbraukums uz izsaukuma vietu, ja dzīvnieks nav 

atrodams; 

Transports (viens izbraukums); 

Izsaukums bez dzīvnieku sagūstīšanas 

Suņa/kaķa izķeršana vai paņemšana; Izbraukšana ar dzīvnieku ķeršanu visā novada 

teritorijā 1 x (neatkarīgi no stundu un km skaita) 

Dzīvnieka uzturēšana (iekļauj visus 

nepieciešamos izdevumus, lai nodrošinātu sunim 

pilnvērtīgus dzīves apstākļus patversmē) – nodalot 

dzīvnieku līdz 3 mēnešu vecumam (90 dienu 

uzturēšanās periods) un dzīvnieku virs 3 mēnešu 

vecumam (14 dienu uzturēšanās periods) 1 dienas 

uzturēšanas izmaksas; 

Suņu ķeršana un 14 dienu uzturēšana: 

 Bez eitanāzijas 

 Ar eitanāziju 

Suņu ķeršana, izmantojot īslaicīgu iemidzināšanu 

un 14 dienu uzturēšana: 

 Bez eitanāzijas 

 Ar eitanāziju 

Kaķu ķeršana un 3 dienu uzturēšana: 

 Bez eitanāzijas, ar sterilizāciju 

 Bez eitanāzijas, ar kastrāciju 

 Ar eitanāziju 

Aprūpe 1 diena sunim/kaķim; 

Barošana 1 diena sunim/kaķim; 

Viena dzīvnieku transportēšanas reize (neatkarīgi 

no transportējamo dzīvnieku skaita) no Stacionāra 

uz Patversmi; no notveršanas vietas uz Patversmi; 

no notveršanas vietas uz Stacionāru; 

Ievainota dzīvnieka nogādāšana uz veterināro 

klīniku: 

 veterinārmedicīnas aprūpes sniegšana, 14 

dienu uzturēšana, bez eitanāzijas 

http://ridzivnieki.lv/
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 eitanāzija 

Veterinārmedicīniskie pakalpojumi (vakcinācija, 

atblusošana, attārpošana, klīniskā izmeklēšana, 

slima dzīvnieka veterinārmedicīniskā aprūpe – 

pašvaldība apmaksā 1 veterinārmedicīnisko 

aprūpi slimam dzīvniekam); 

Atblusošana 1x sunim/kaķim; 

Attārpošana 1x sunim/kaķim’ 

Vakcinācija pret trakumsērgu; 

Dzīvnieka īslaicīga iemidzināšana; 

Vizīte; 

Sterilizācija: 

 Kaķene 

 Kuce līdz 15 kg 

 Kuce 16-30kg 

 Kuce virs 30kg 

Kastrācija: 

 Runcis 

 Suns līdz 15 kg 

 Suns 16-30 kg 

 Suns virs 30 kg 

Eitanāzijas nodrošināšana – sunim, kucēnam, 

kaķim, kaķēnam; 

Eitanāzija: 

 Kaķi 

 Suņi līdz 15 kg 

 Suņi 16-30 kg 

 Suņi virs 30 kg 

Bezsaimnieka un savvaļas dzīvnieku līķu 

savākšana no Rīgas administratīvās teritorijas 

sabiedriskajām vietām, kā arī no dzīvnieku 

patversmes un veterinārajām klīnikām, ar kurām 

Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis 

līgumu 

Visu beigto dzīvnieku savākšana, vietas 

dezinfekcija, līķa kremācija (ar vai bez dzīvnieka 

svara sadalījumu): 

 mazs dzīvnieks līdz 10 kg 

 vidējs dzīvnieks no 10-40 kg 

 liels dzīvnieks – virs 40 kg 

Apglabāšana 

 

Ņemot vērā, ka pakalpojuma sniedzējam ir jāievēro visas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības dzīvnieka izķeršanai, nogādāšanai dzīvnieku patversmē, uzturēšanai dzīvnieku 

patversmē, atdošanai esošam vai jaunam dzīvnieka īpašniekam u.t.t., tad pakalpojuma pozīcijas, 

kas nav iekļautas pašvaldības izsludinātā publiskā iepirkuma dokumentācijā, paliek uz jautājuma 

zīmes – pretendentam tās pilnībā vai daļēji jāiekļauj pašvaldības nosauktajās pozīcijās vai arī 

jāpilda pakalpojums, neiekļautās pozīcijas sedzot no pašu resursiem.  

 

Vairāku pašvaldību iepirkumos sastopamas pozīcijas ar maldinošu norādi par eitanāziju, 

piemēram, “kaķu ķeršana un eitanāzija”; “Veikt dzīvnieku eitanāziju un apglabāšanu vai 

kremēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ja pēc 14 (četrpadsmit) dienām nav atradies 

dzīvnieka īpašnieks vai adoptētājs”.  

Dzīvnieka eitanāzija NAV un NEVAR TIKT UZSKATĪTS kā risinājums klaiņojošu un 

bezsaimnieka dzīvnieku problēmai. Dzīvnieku aizsardzības likuma preambula nosaka ētisko 

pamatprincipu - “Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku”. 

Pašvaldības līdzekļu piešķiršanā klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles jomā 

ir jāievēro gan juridiskie, gan ētiskie aspekti. Kādas personas bezatbildība, pametot dzīvnieku, nav 

pamatots iemesls nogalināt dzīvnieku!  

Attiecībā uz eitanāziju apmaksu atšķirīga ir Rīgas pilsētas pieeja – eitanazējamo dzīvnieku 

īpatsvars ir viens no kritērijiem saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, pašvaldība 

apmaksā tikai piedāvājumā norādīto plānoto eitanāziju skaitu.  
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Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, zemākā cena? 

 

Būtisks jautājums, kas rada kolīziju starp dzīvnieku aizsardzības pamatprincipiem un 

pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanas risku, ir iepirkums ar zemāko cenu kā pamatkritēriju. Spēkā 

esošie normatīvie akti uzliek augstus standartus dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā Latvijā. 

Tai pat laikā zemākās cenas kritērijs neļauj īstenot šos standartus attiecībā uz pašvaldībai 

sniedzamo pakalpojumu. 

Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku populācijas kontroles pakalpojuma kvalitāte ir 

dzīvnieku labturības nodrošināšanā. Ar zemāko cenu šāda kvalitāte NAV nodrošināma! 

 

Rīgā kā kritērijs izvirzīts – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (attēlā Nr.2), kurā 

būtisks tomēr arī ir zemākās cenas aspekts. 

 

Attēls Nr.2 

 
 

No pašvaldības līdzekļu caurskatāmības viedokļa viens no risinājumiem ir pakalpojuma 

sadalīšana starp vairākiem pakalpojuma sniedzējiem. Uz Rīgas piemēra redzami divi sadalījumi: 

1) dzīvnieku patversmes pakalpojums - vispārīgā vienošanās uz trim gadiem ar diviem 

pretendentiem, katru gadu pagarinot; pakalpojuma līgums uz vienu gadu – reāli viena 

pakalpojuma nodrošinājumā iesaistīti divi pakalpojuma sniedzēji (attēlā Nr.3 pakalpojuma 

juridiskā forma). 

 

Attēls Nr.3 

Rīga Citas pašvaldības

Vispārīgā 

vienošanās
Pakalpojuma 

līgums
Pakalpojuma 

līgums
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2) iepirkumu sadalīšana pēc pakalpojumu veidiem: 

- dzīvnieku transportēšana un veterinārmedicīniskā aprūpe diennakts režīmā; klaiņojošu 

un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un nogādāšana dzīvnieku 

patversmē; 

- suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē;  

- kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē;  

- bezsaimnieka kaķu sterilizācija;  

- dzīvnieku līķu savākšana 

Patversmē drīkst tikt uzņemti tikai ar pakalpojuma “Dzīvnieku transportēšana un 

veterinārmedicīniskā aprūpe diennakts režīmā” sniedzēja starpniecību piegādāti suņi.  

 

Pašvaldības finanšu līdzekļu lietderības un efektivitātes izvērtēšanā nozīmīga loma ir 

pakalpojuma dokumentēšanā abos posmos: 

1) pakalpojuma nodrošināšanai; 

2) atskaites pašvaldībai finansējuma caurskatāmībai. 
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PIELIKUMS NR.1 

 

Klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un nogādāšana 

dzīvnieku patversmē ietver šādus darbības etapus un principus 

 

1. Pašvaldība (turpmāk – pasūtītājs) slēdz līgumu ar Biedrību vai Nodibinājumu 

(turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) par klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu 

notveršanu un nogādāšanu dzīvnieku patversmē. Pašvaldība apmaksā izbraukumu uz izsaukuma 

vietu, dzīvnieka izķeršanas/paņemšanas, dzīvnieka transportēšanas izdevumus pēc saskaņotiem 

pakalpojuma izcenojumiem. 

2. Pakalpojuma sniedzējam ir jāpārzina normatīvie akti, kuri regulē klaiņojošu 

dzīvnieku izķeršanas prasības (skatīt tabulu Nr.1). 

3. Jebkurai personai (turpmāk – ziņotājs) ir tiesības vērsties ar informāciju pašvaldībā 

par klaiņojošu dzīvnieku, aicinot novērst dzīvnieka klaiņošanu. 

4. Ziņotājs telefoniski ziņo pakalpojuma sniedzējam, Pašvaldības policijai. 

5. Saņemot 3.punktā minēto informāciju Pašvaldības policija nodod informāciju 

pakalpojuma sniedzējam. Pēc informācijas saņemšanas pakalpojuma sniedzējs piefiksē sekojošu 

informāciju: 

5.1. klaiņojošo dzīvnieku skaitu; 

5.2. konkrētu vietas adresi, kur dzīvnieks klaiņo; 

5.3. personas kontaktus, kura sagaidīs dzīvnieka ķērāju izsaukuma vietā. 

6. Izpildot 4.punktā minētās prasības pakalpojuma sniedzējs dodas uz izsaukuma 

vietu. Izsaukuma vietā pakalpojum sniedzēja darbinieks ierodas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 

divu stundu laikā (neattiecas uz situācijām, kad dzīvnieks palicis bez īpašnieka un dzīvnieks ir 

jāizņem no privātīpašuma).  

7. Dzīvnieku ķērājs (persona, kura normatīvo aktu noteiktā kārtība saņēmusi 

Dzīvnieku ķērāja apliecību) pēc dzīvnieka noķeršanas nekavējoties pārliecinās, vai dzīvnieku 

iespējams identificēt. Izķerot dzīvniekus, dzīvnieku ķērājs sastāda dzīvnieka izķeršanas 

protokolu (skatīt paraugu pielikumā Nr.2.) divos eksemplāros, kurā norādīts izķerto dzīvnieku 

daudzums, sniegto pakalpojumu uzskaitījums un vieta, kurā tas tika izķerts.   

7.1. Ja dzīvnieks ir identificējams (kaklasiksna ar kontaktinformāciju, mikročips 

(reģistrēts Lauksaimniecības datu centra datubāzē) vai tetovējums), dzīvnieku ķērājs 

informē dzīvnieka īpašnieku vai informē par dzīvnieka atrašanos dzīvnieku patversmē 

vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādē; 

7.2. Ja dzīvnieks ir identificējams informē dzīvnieku patversmi par identificēto 

dzīvnieku un par nepieciešamību sazināties ar dzīvnieka īpašnieku, ja dzīvnieku 

ķērājam tas nav bijis iespējams. 

8. Pieņemot noķertos klaiņojošos dzīvniekus, veterinārārsts veic dzīvnieku klīnisko 

izmeklēšanu.  

8.1. Nepieciešamības gadījumā dzīvniekam tiek sniegta veterinārā palīdzība; 

8.2. Ja dzīvnieks ir neārstējami slims, veterinārārsts kopā ar dzīvnieku 

patversmes īpašnieku izlemj par dzīvnieka eitanāziju, sastādot attiecīgu eitanāzijas 

aktu. 
9. Klaiņojošo dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē. 

10. Par dzīvnieka uzņemšanu tiek sastādīta Dzīvnieka uzņemšanas anketa (skatīt 

paraugu pielikumā Nr.3.). 

11. Klaiņojošu dzīvnieku izmitina, uztur un aprūpē patversmē 14 diennaktis, ievērojot 

dzīvnieka labturības prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem:  

11.1. izķertajam klaiņojošam dzīvniekam nodrošina to sugas fizioloģiskajām 

vajadzībām, zoopsiholoģiskajām vajadzībām atbilstošus turēšanas apstākļus un 

aizsardzību pret dzīvnieku infekcijas slimību izplatīšanos;  
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11.2. dzīvnieku tur voljērā, boksā, kuru ir viegli kopt; 

11.3. dzīvniekam nodrošina ēdināšanu, atbilstoši dzīvnieku sugai un vecumam, 

sausu guļvietu, suņu pastaigu, veterinārmedicīnisko aprūpi. 

12. Dzīvnieku patversmes īpašnieks nodrošina dzīvnieka atdošanu iepriekšējiem 

saimniekiem, ja tādi atrodas, tam sastādot dzīvnieka atdošanas protokolu. Izpildītājs vai tā 

pārstāvis izraksta saimniekam rēķinu vai kvīti par pakalpojuma izpildi (dzīvnieka izķeršana, 

transporta izdevumi, u.tml.) 

13. Ja dzīvnieks izķerts piedaloties pašvaldības policijas darbiniekiem, tad dzīvnieku 

patversmes īpašnieks dzīvnieku atdod tikai, tad, ja tā īpašnieks ir uzrādījis sekojošo: 

13.1.1. pašvaldības policijas sastādītu izziņu/atļauju, ka izķertais dzīvnieks, var tikt 

atdots; 

13.1.2. dzīvnieka vakcinācijas apliecību; 

13.1.3. un dzīvnieka īpašnieks ir sedzis visus izdevumus, kas saistīti ar konkrētā 

dzīvnieka  izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu 

14. Ja 14 dienu laikā neizdodas atrast saimnieku patversme ir tiesīga: 

14.1. turpināt uzturēt dzīvnieku par saviem līdzekļiem; 

14.2. veikt dzīvnieka eitanāziju. 

15. Par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu, reizi mēnesī pakalpojuma sniedzējs iesniedz 

pasūtītājam atskaiti. 

 

Atsevišķās prasības dzīvnieku izņemšanas gadījumos 

 

Dzīvnieki, kuri tiek izņemti no privātas teritorijas, t.i., kādam piederoša īpašuma 

(dzīvoklis, privātmājas teritorija, u.c., ja dzīvnieks ir identificējams vai ir identificējams dzīvnieka 

saimnieka), par dzīvnieka izņemšanu policijas vai Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieki 

sastāda izņemšanas aktu/protokolu (skatīt paraugus pielikumā Nr.4 un Nr.5) saskaņā ar 

sekojošiem MK noteikumiem: 

1. MK noteikumi Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un 

arestēto mantu”;  

7.5.punkts - dzīvnieku, kas atzīts par lietisko pierādījumu, procesa virzītājs 

nekavējoties nodod glabāšanā fiziskai vai juridiskai personai, kura var nodrošināt 

atbilstošu dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu; 

12.punkts - ja procesa virzītājs pieņēmis lēmumu par lietiskā pierādījuma 

nodošanu aģentūrai tā glabāšanai, realizācijai vai iznīcināšanai, tas - 12.1.punkts. 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā paziņo par to aģentūrai rakstiski 

papīra vai elektroniskā dokumenta formā; 

2. MK noteikumi Nr.1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās 

izņemto mantu un dokumentiem”; 

7.punkts - Atbildīgā institūcija administratīvā pārkāpuma lietā izņemto dzīvnieku 

pārvieto un nodod glabāšanā aģentūrai īpaši šim nolūkam ierīkotā telpā vai 

nožogotā teritorijā, ko izveidojusi fiziska vai juridiska persona, ar kuru aģentūra 

noslēgusi līgumu par izņemtās mantas glabāšanu. 

14.punkts - Ja lēmums administratīvā pārkāpuma lietā paredz izņemtās mantas vai 

dokumenta nodošanu glabāšanā aģentūrai, atbildīgā institūcija: 14.1.punkts triju 

darbdienu laikā par to rakstiski un, ja tas ir iespējams, arī elektroniski (nosūtot 

informāciju uz aģentūras oficiālo e-pasta adresi) paziņo aģentūrai;14.2.punkts 

izņemto mantu vai dokumentu kopā ar tā dokumenta kopiju, kas apliecina 

izņemšanu, un lēmumu par izņemtās mantas vai dokumenta nodošanu glabāšanā 

nodod aģentūrai izņemtās mantas vai dokumenta atrašanās vietā, nodrošinot 

izņemtās mantas vai dokumenta pārņemšanu. 
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PIEZĪMES: 

Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina komunikācija ar dzīvnieku patversmi par: 

- Brīvo vietu skaitu patversmē; 

- dzīvnieku transportēšanas laiku uz dzīvnieku patversmi; 

- transportējamo dzīvnieku veselības stāvokli; 

- iespēju turpmāk transportējamos dzīvniekus ārstēt patversmē. 

Pakalpojuma sniedzēja darbiniekam, kurš veic dzīvnieku izķeršanu ir jābūt dzīvnieka ķērāja 

apliecībai. 

Dzīvnieku patversmē 5 gadus glabājas – dzīvnieka izķeršanas protokoli, dzīvnieku atdošanas 

protokoli un eitanāzijas akti. 

 

 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, nogalināšanu5. 

 Latvijas Veterinārārstu biedrība apmāca klaiņojošu suņu un kaķu ķērājus, izsniedz un anulē 

dzīvnieku ķērāja apliecību un reģistrē apmācītos dzīvnieku ķērājus.6 

 Dzīvnieku ķērājs ir fiziska persona, kura ir apmācīta klaiņojošu dzīvnieku ķeršanā un 

saņēmusi biedrības "Latvijas Veterinārārstu biedrība" izsniegtu dzīvnieku ķērāja apliecību, 

kas tai dod atļauju ķert dzīvniekus.7 

 

  

                                                           
5 Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā daļa; 
6 Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta piektā daļa; 
7 MK noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 2.punkts 
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PIELIKUMS NR.2 

Dzīvnieka izķeršanas protokola paraugs 
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 PIELIKUMS NR.3 

Dzīvnieka uzņemšanas anketa 

 
Dzīvnieka uzņemšanas anketa 

 
Izsaukums:  ________________________   __________ 

                 (datums)           (laiks) 

 

      SUNS         KAĶIS          CITS____________             

                                         

Patversmes Nr.________       Klīnikas Nr. _______     Ķērāju Nr.________ 
 

Persona, kas ziņoja par dzīvnieku: 

Vārds, uzvārds:_____________________________________________________________ 

Tālruņa nr.:________________________________________________________________ 

Apstākļi kādos dzīvnieks atrasts: 

Adrese: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Atzīme vai dzīvniekam IR/NAV siksna vai pavada (nemainīt, nodot patversmei): 

_________________________________________________________________________ 

Atzīme vai dzīvniekam IR/NAV dokuments par viņa veselības stāvokli: 

        Vakcinācijas grāmatiņa                ES pase ___________             Cits ______________ 

 

Cita svarīga informācija veiksmīgai saimnieka atrašanai (kaimiņu koordinātas u.c.): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ziņas par dzīvnieku: 

VĀRDS:___________________________     MIKROČIPA NR._________________________ 

ŠĶIRNE:__________________________      DZIMUMS:_____________________________       

KRĀSA:__________________________      VECUMS:___________    SVARS:____________ 

 

Dzīvnieka uzvedības īpatnības: 

_________________________________________________________________________ 

Atzīme par dzīvnieka veselības stāvokli:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Dzīvnieka uzņemšana patversmē/klīnikā: _________________________    __________ 

                                                                                           (datums)                                               (laiks) 

 

 

Dzīvnieku nodeva (vārds, uzvārds, paraksts):____________________________________ 

 

 

Dzīvnieku pieņēma (vārds,uzvārds, paraksts):____________________________________ 
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PIELIKUMS NR.4 

 

Dzīvnieka izņemšanas protokola paraugs administratīvo pārkāpumu lietās 
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PIELIKUMS NR.5 

 

Dzīvnieka izņemšanas protokols Krimināllietās 
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Informācija sagatavota izmantojot sekojošus avotus: 
 

1. Likums “Par pašvaldībām”; 

2. Likums “Par nodokļiem un nodevām”; 

3. Dzīvnieku aizsardzības likums; 

4. Veterinārmedicīnas likums; 

5. Publisko iepirkumu likums; 

6. Eiropas konvencija par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību; 

7. MK noteikumi Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības”; 

8. MK noteikumi Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”; 

9. MK noteikumi Nr.1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu 

un dokumentiem”; 

10. MK noteikumi Nr.322 “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”; 

11. MK noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”; 

12. MK noteikumi Nr.178 “Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība”; 

13. MK Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku 

viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī 

dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”; 

14. MK noteikumi Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”; 

15. MK noteikumi Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”; 

16. MK noteikumi Nr.103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”; 

17. MK noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”; 

18. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.237 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa 

reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli”. 

19. NOLIKUMS Iepirkumam “Rīgas pilsētā izķerto un cietušo suņu izmitināšana un aprūpes sniegšana 

dzīvnieku patversmē”, identifikācijas Nr. RD DMV 2017/35 

20. NOLIKUMS Iepirkumam “Klaiņojošu un bez saimnieka palikušu suņu un kaķu notveršana un 

nogādāšana dzīvnieku patversmē”, identifikācijas Nr. RD DMV 2018/17 

21. NOLIKUMS “Klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novadā ieklīdušu savvaļas dzīvnieku izķeršana 

Salaspils novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, ja 

nepieciešams, arī iemidzināšana“, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2016/33 

22. NOLIKUMS “Klaiņojošo suņu un kaķu, kā arī novadā ieklīdušu savvaļas dzīvnieku izķeršana 

Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, ja 

nepieciešams, arī likvidēšana“, Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs SND 2013/40 (8.1) 

23. IEPIRKUMA NOLIKUMS PUBLISKAM PAKALPOJUMU LĪGUMAM, KURAM 

PAREDZAMĀ LĪGUMCENA IR ROBEŽĀS NO 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 

euro; ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - KLAIŅOJOŠO SUŅU UN KAĶU IZĶERŠANA 

SAULKRASTU NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ, ĪSLAICĪGA UZTURĒŠANA, 

APRŪPE DZĪVNIEKU PATVERSMĒ UN CITAS DARBĪBAS, Iepirkuma identifikācijas numurs 

– SND 2015/4 

24. 26.04.2018. Publiskais pakalpojuma līgums Nr.DMV-18-138-lī “Par klaiņojošu un bez saimnieka 

palikušu suņu un kaķu notveršanu un nogādāšanu dzīvnieku patversmē”; 

25. 29.03.2018. Līgums Nr.2-20/143 “Par klaiņojošo, konfiscēto un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu, 

transportēšanu, uzturēšanas un tml. pakalpojumu sniegšanu”; 

26. 13.03.2018. Līgums Nr.6.1.-1.93/18 “Par klaiņojošo, konfiscēto un bezsaimnieka dzīvnieku 

izķeršanu, transportēšanu, uzturēšanas un tml. pakalpojumu sniegšanu”; 

27. 21.03.2016. Līgums Nr.13-2/339 “Par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas un uzturēšanas pakalpojumu 

nodrošināšanu Mārupes novadā” 

 


