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Aktuāli

Ja nav pārliecības par dāvanas saņēmēja vēlēšanos un apņemšanos rūpēties par mājdzīvnieku, Pārtikas un veterinārais dienests
aicina ne Ziemassvētkos, ne citās svinamās dienās kā dāvanu nepasniegt mājdzīvnieku. Mājdzīvnieks nav lieta, kuru, ja tā izrādās
netīkama, varam nolikt skapī un aizmirst. Mājdzīvnieks kļūst par ģimenes locekli un par to ir jārūpējas tāpat kā par jebkuru citu
ģimenē.
Dzīvnieku patversmēs uzņemto dzīvnieku skaits ik gadu turpina pieaugt, sasniedzot vairāk nekā 10 tūkstošus dzīvnieku, tāpēc
dienests atgādina:
1

Iegādājies mājdzīvnieku tikai tad, ja droši zini, ka varēsi par to rūpēties – barot, vakcinēt, nodrošināt veterinārārsta palīdzību, ja
dzīvnieks saslims;

2

Šķirnes dzīvnieku iegādājies tikai no dzīvnieku audzētājiem, kas ir Lauksaimniecības datu centrā reģistrētu organizāciju sastāvā;

3

Dzīvnieku var izvēlēties arī kādā no dzīvnieku patversmēm;

4

Atceries, ka kaķi un mājas (istabas) sesku, kopā ar vakcinācijas apliecību vai pasi, nākamajam īpašniekam var nodot ne ātrāk kā
pēc dzīvnieka 10 nedēļu vecuma sasniegšanas, bet suni, kopā ar pasi - ne ātrāk kā pēc 8 nedēļu vecuma sasniegšanas.

5

Atgādinām, ka sunim obligāti jābūt čipētam un reģistrētam, un jābūt veiktām visām nepieciešamajām vakcinācijām; ja
pārdevējs kaut vienu no šiem punktiem nav izpildījis, iesakām dzīvnieku nepirkt;

6

Šķirnes dzīvniekiem jābūt ierakstītiem Latvijā reģistrētas mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarba organizācijas ciltsgrāmatā;

7

Iegādājoties dzīvnieku bērnam, atceries, ka par tā faktisko īpašnieku un atbildīgo personu kļūst pieaugušais nevis bērns.

Tāpat, gatavojoties svētku svinībām, aicinām iedzīvotājus parūpēties par saviem mājdzīvniekiem un:
dodoties prom no mājām, neatstāt dzīvnieku ilgstoši vienu vai aukstumā;
neatstāt dzīvnieku ieslēgtu automašīnā;
gādāt, lai dzīvniekam arī saimnieka prombūtnē ir pieejama barība un ūdens;
sargāt dzīvnieku no pēkšņa izbīļa raķešu šaušanas vietu tuvumā;
dodoties vērot uguņošanu kopā ar mājdzīvnieku, turēt to pavadā, jo dzīvnieks no trokšņa var izbīties un aizbēgt.
Par pazudušiem vai atrastiem dzīvniekiem jāziņo patversmēm, bet par pamestiem dzīvniekiem - pašvaldības policijai.
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