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Saistošie noteikumi Nr. 8 
 
                                                                   Apstiprināti ar Ludzas novada domes 
                                                                  28.07.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 7.§) 
 

 
 

Mājas (istabas) dz vnieku turēšanas noteikumi Ludzas novadā 
 

Izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta  
2006.gada 4.aprīļa noteikumu  

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

demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa  
apmācībai” 13.punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma  
8.panta trešo un ceturto daļu,  

likuma „Par pašvaldībām”  
43.panta pirmās daļas 10.punktu 

 
                                                                I. Vispār gie jautājumi 
 
             1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai Ludzas novadā, mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un 
pienākumus, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas kārtību. 

2. Noteikumu mērķis ir: 
            2.1. novērst mājas (istabas) dzīvnieku klaiņošanu, to radīto traumu rašanos un iespējas 
inficēties ar infekcijas slimībām; 
            2.2. ierobežot nekontrolētu mājas (istabas) dzīvnieku savairošanos un antisanitāru vietu 
veidošanos to uzturēšanās vietās; 
            2.3. novērst zaļo stādījumu bojāšanu un sekmēt teritorijas sakoptību nodrošinot veselīgu 
un tīru vidi; 
             3. Mājas (istabas) dzīvnieka, kas apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences ierīci, 
reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datu bāzē iespējams veikt Lauksaimniecības datu 
centrā, pie praktizējoša veterinārārsta, kas noslēdzis attiecīgu līgumu ar Lauksaimniecības datu 
centru, kā arī veicot suņa reģistrāciju elektroniski. 
            4. Noteikumi ir saistoši Ludzas novada administratīvajā teritorijā visām fiziskām un 
juridiskām personām, kuras tur mājas dzīvniekus. 
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           5. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē 
Ludzas novada pašvaldība. 
 

2.                                                    II. Mājas dz vnieku turēšanas kārt ba 
 
           6. Mājas dzīvnieku īpašnieks un turētājs nodrošina Mājas dzīvnieku turēšanu atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām. 

7. Mājas dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums: 
           7.1. Par mājas (istabas) dzīvnieku pazušanu ziņot Ludzas novada pašvaldībai. 
           7.2. Nepieļaut, ka mājas (istabas) dzīvnieks piemēslo daudzdzīvokļu māju vai publisku 
ēku telpas, sabiedriskas vietas Ludzas pilsētas un ciemu teritorijās. 
          7.3. Vedot pastaigā suni, ņemt līdzi inventāru ekskrementu savākšanai un tos savākt. 
          7.4. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieka atrašanos šādās vietās (izņemot ar dzīvnieku 
dalību īpaši organizētos publiskos pasākumos): 

7.4.1. brīvpieejas sporta laukumos; 
7.4.2. bērnu rotaļu laukumos; 
7.4.3. pašvaldības ēkās; 
7.4.4. mītiņu, gājienu, piketu norises vietās; 

           7.4.5. publiskās peldēšanās vietās (aizliegums neattiecas uz privātām teritorijām, kur 
kārtību nosaka teritorijas īpašnieks). 
           7.5. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieka atrašanos kapsētās. 
           7.6. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieka turēšanu uz balkoniem, lodžijām. 
           7.7. Ievērot publiskas vietas īpašnieka (apsaimniekotāja) vai publiska pasākuma 
organizatora norādījumus par mājas (istabas) dzīvnieka aizliegumu atrasties tajā. 
           7.8. Nodrošināt, lai pilsētas teritorijā kaķim, atrodoties ārpus mājas vai dzīvokļa, būtu 
kakla siksna ar vai bez žetona, ar norādi par kaķa īpašnieka (turētāja) dzīvesvietas adresi. 
           7.9. Pieļaujama sterilizēta bezsaimnieka kaķa turēšana daudzdzīvokļu māju koplietošanas 
telpās vai tai piegulošā teritorijā, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana, un ir saņemts 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums par šāda dzīvnieka turēšanas atļauju; 
           7.10. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieku barošanu publiskas nozīmes, dzīvojamo un 
nedzīvojamo ēku koplietošanas telpās un to tuvumā vismaz 20 m attālumā no būves ārējās 
kontūras. 
 
                                                   III. Atbild ba par saistošo noteikumu neievērošanu 
 
          8. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek sauktas pie 
administratīvās atbildības. 
          9. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu 
protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu ir: 
          9.1. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;  
          9.2. Ludzas novada pašvaldības vides inženieris; 
          9.3. Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji. 
          10. Administratīvos protokolus, par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas pārkāpumiem, 
izskata un sodu uzliek Ludzas novada pašvaldības administratīvā komisija Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.  
          11. Par šo noteikumu pārkāpšanu dzīvnieka īpašnieks tiek saukts pie administratīvās 
atbildības atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam. 
 
           12. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no EUR 10.00 līdz 
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EUR 50.00. 
          13. Par tādu pašu Noteikumu prasību neievērošanu, ja tās izdarīts atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no EUR 25.00 līdz EUR 250.00. 
          14. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Ludzas novada 
pašvaldības budžetā. 
          15. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt šo 
noteikumu pārkāpšanas rezultātā Ludzas novada pašvaldībai nodarītos zaudējumus. 
 
 
  
 
Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja                             A.Gendele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


