Autobusā kopā ar mājdzīvnieku

Pasažieris ar mājdzīvnieku sabiedriskajā transportā nav retums, tomēr ne
visi zina, ka, pārvadājot mājdzīvnieku, jāievēro daži noteikumi, lai
pārvietošanās sabiedriskajā transportā kopā ar dzīvnieku nesagādātu
nepatīkamus brīžus ne tā īpašniekam, ne pārējiem pasažieriem.
Kādus dzīvniekus atļauts pārvadāt sabiedriskajā transportā
Dzīvnieku pārvadāšanas kārtību sabiedriskajā transportlīdzeklī reglamentē vairāki
normatīvie akti: Ministru kabineta noteikumi Nr.322 Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi
un Ministru kabineta noteikumi Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas
un izmantošanas kārtība.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.599 sabiedriskajā transportlīdzeklī ir atļauts pārvadāt
suņus, kaķus, dekoratīvos mājputnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus. Tie
ir pārvadājami, pamatojoties un ievērojot dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošos
normatīvajos aktos noteikto kārtību. Citus dzīvniekus sabiedriskajā transportā pārvadāt
aizliegts. Jebkuram mājdzīvnieka īpašniekam derētu atcerēties, ka dzīvnieks nav ne
rokassomiņa, ne iepirkumu tīkliņš. Tas ir īpašs pasažieris vai bagāža, pat ja atrodas

somā, konteinerā vai būrī.
Biļete – arī dzīvniekam
Jebkurš dzīvnieks, kas tiek pārvadāts sabiedriskajā transportā, automātiski kļūst par
pasažieri, tādējādi, pārvadājot dzīvniekus (pat tad, ja tas ir ļoti neliela izmēra klēpja
sunītis), tā pārvadāšanai jāiegādājas biļete. Starppilsētu reisos tā ir bagāžas biļete,
kuras cena attiecīgi ir 20% no pilnas biļetes, neatkarīgo no tā, vai tiek pārvadāts suns,
kaķis, kāmis vai kāds cits lolojums. Šajā gadījumā biļete jāpērk arī tajā gadījumā, ja
dzīvnieks tiek pārvadāts somā, azotē vai speciālā konteinerā.
Savukārt dažādu pilsētu sabiedriskajā transportā maksa par dzīvnieku pārvadāšanu, kā
arī pārvadāšanas noteikumi var atšķirties, jo pašvaldību izdotie saistošie noteikumi
pilsētas nozīmes maršrutos nav visur vienādi.
Ventspils pilsētas autobusu maršrutos pasažierim, kurš pārvadā mājdzīvnieku,
jāiegādājas otra biļete. Izņēmums ir pavisam nelieli mājdzīvnieki, kurus pārvadā somās
un speciālos konteineros, kas nepārsniedz rokas bagāžas izmērus. Jāievēro, ka
gadījumos, ja viens pasažieris pārvadā vairākus suņus, biļete jāiegādājas katram
dzīvniekam.
Bez maksas visā Latvijā jebkurā sabiedriskajā transportlīdzeklī un maršrutā drīkst
pārvadāt suni, kas ir neredzīgas vai vājredzīgas personas pavadonis.
Nepieciešamie dokumenti
Otra lieta, kurai obligāti jābūt līdzi, dodoties ceļā kopā ar mājas mīluli, ir dzīvnieka
vakcinācijas apliecība vai pase, ko izsniedzis praktizējošs un Pārtikas un veterinārā
dienesta pilnvarots veterinārārsts. Šī prasība ir obligāta gan starppilsētu, gan pilsētu
maršrutos.
Papildu prasības
Visbiežākie pasažieri, protams, ir suņi. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.322
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi, pārvadāt suni sabiedriskajā transportlīdzeklī
var tad, ja tam
ir uzlikts uzpurnis
ja to tur pavadā
ja suni ievieto dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā somā, konteinerā vai būrī.
Nav pieļaujams, ka suns aizņem sēdvietu, var nosmērēt citu pasažieru apģērbu vai kā
citādi traucē. Nelielus suņus ( arī kaķus) ieteicams pārvadāt somās vai konteineros,
nevis turēt tos klēpī.

Savukārt, citus mājdzīvniekus jāievieto piemērotās somās, konteineros vai būros.
Personai, kas ved dzīvnieku, ir jārūpējas, lai tas brauciena laikā netraucē citiem
pasažieriem. Dzīvnieku nedrīkst atstāt bez uzraudzības, jo tas var apdraudēt dzīvnieka
veselību vai dzīvību.
Gan mājdzīvnieku īpašniekiem, gan pārējiem pasažieriem vajadzētu atcerēties, ka
brauciens sabiedriskajā transportā dzīvniekam rada papildus stresu, tāpēc vispirms
rūpīgi būtu jāapsver, vai no punkta A līdz B nav iespējams nokļūt citā veidā.

