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APSTIPRINĀTI 

ar Priekuļu novada domes 2010.gada 17.decembra 

lēmumu (protok. Nr.20 , 4.p.), ar grozījumiem,  

kas izdarīti 17.10.2013. saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 (protokols Nr.15, p.15)  

 

Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 17.decembra Saistošie noteikumi Nr. 14 

 

„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanas 

apmēru un maksāšanas kārtību noteikumi Priekuļu novadā” 
 

Izdoti, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 10.punktu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu,  

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

LR likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3., 16.1punktiem, 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites kārtību Priekuļu novadā, to 

turēšanas noteikumus, pašvaldības nodevas par dzīvnieka turēšanu apmēru un 

maksāšanas kārtību, pašvaldības veikto kontroli pār šo noteikumu izpildi, atbildību par 

pārkāpumiem, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas, ja nepieciešams, likvidēšanas 

organizēšanas kārtību. 

1.2. Visiem dzīvnieku īpašniekiem ir pienākums ievērot Dzīvnieku aizsardzības likuma, 

Veterinārmedicīnas likuma, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 

publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”, šo saistošo noteikumu un citu dzīvnieku 

turēšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

 

2. Mājas (istabas) dzīvnieku uzskaite un apzīmēšana 

 

2.1. Priekuļu novada pašvaldība uzskaita visus reģistrētos suņus un kaķus, kuri tiek turēti 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā. Citi mājas (istabas) dzīvnieki netiek uzskaitīti. 

2.2. Suņu un kaķu reģistrāciju un uzskaiti veic Priekuļu novada pašvaldība. Suņa īpašniekam 

reģistrācijas brīdī izsniedz žetonu suņa apzīmēšanai. Žetona izgatavošanas izmaksas sedz 

Priekuļu novada pašvaldība. 

2.3. Suns reģistrējams pēc tā astoņu nedēļu vecuma sasniegšanas, bet ne vēlāk kā pēc trīs 

mēnešu vecuma sasniegšanas. Kaķis reģistrējams pēc desmit nedēļu vecuma 

sasniegšanas, bet ne vēlāk kā pēc trīs mēnešu vecuma sasniegšanas. Dzīvnieku 

reģistrēšana jāveic vienu reizi dzīvnieka dzīves laikā šajā punktā norādītajā vecumā, 

ziņojot par izmaiņām reģistrēšanai sniegtajā informācijā saskaņā ar šo noteikumu 
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prasībām. Dzīvnieka reģistrācija ir pamats pašvaldības nodevas aprēķinam un rēķina 

piestādīšanai tās apmaksai atbilstoši šo noteikumu prasībām. 

2.4. Par suņa un kaķa reģistrācijas veikšanu un suņa apzīmēšanu ar žetonu ir atbildīgs 

attiecīgā dzīvnieka īpašnieks. Dzīvnieka īpašnieks iesniedz Priekuļu novada pašvaldībā 

iesniegumu par suņa vai/un kaķa reģistrēšanu, norādot 2.5.punktā norādītās ziņas un 

iesniedzot šādus dokumentus, kā arī informējot par šo noteikumu 5.6.punktā norādītajiem 

apstākļiem, kuri atbrīvo dzīvnieka īpašnieku no pienākuma maksāt pašvaldības nodevu 

par dzīvnieku turēšanu: 

2.4.1. Dokumentu, kas apliecina dzīvnieka īpašnieka tiesības lietot nekustamo īpašumu, 

kurā persona vēlas reģistrēt dzīvnieka turēšanas adresi (zemesgrāmatu apliecība 

par dzīvnieka īpašnieka īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, nomas vai īres 

līgums, dzīvesvietas deklarēšanas izziņa vai cits dokuments); 

2.4.2. Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu turēt šajā nekustamajā īpašumā 

dzīvnieku gadījumā, ja dzīvnieka īpašnieks nav nekustamā īpašuma īpašnieks un 

dokumentā, kas apliecina dzīvnieka īpašnieka tiesības lietot minēto nekustamo 

īpašumu nav īpaši norādītas šīs personas tiesības turēt īpašumā konkrēta veida 

dzīvnieku; 

2.4.3. Dzīvnieka vakcinācijas apliecību. 

2.3    Veicot suņa vai kaķa uzskaiti, pašvaldība fiksē dzīvnieka turēšanas vietu - nekustamā 

īpašuma adresi, dzīvnieka īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, 

ja tā deklarēta citur, dzīvnieka identitātes numuru, šķirni (ja tā zināma), suņa aptuveno 

augumu (no zemes līdz skaustam) pieaugušā vecumā, informāciju par suņa bīstamību 

(Pārtikas un veterinārā dienesta lēmums par suņa atzīšanu par bīstamu); 

2.4  Gadījumā, ja dzīvnieka īpašnieks ir nepilngadīga persona, atbildību par šī dzīvnieka 

reģistrēšanu un apzīmēšanu uzņemas nepilngadīgās personas vecāki (aizbildņi), par ko 

tiek izdarīta atzīme reģistrā, norādot atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu 

un deklarēto dzīvesvietas adresi; 

2.5 Dzīvnieka īpašniekam ir pienākums viena mēneša laikā pēc dzīvnieka turēšanas vietas 

maiņas veikt dzīvnieka turēšanas vietas pārreģistrēšanu, ievērojot šo noteikumu prasības. 

2.6 Par dzīvnieka nāvi, pārvietošanu ilglaicīgai (ilgāk par vienu kalendāro mēnesi) turēšanai 

uz vietu ārpus Priekuļu novada administratīvās teritorijas, ievietošanu dzīvnieku 

patversmē, atsakoties no dzīvnieka īpašnieka tiesībām, dzīvnieka pārdošanu vai citādu 

atsavināšanu, kā arī pazušanu dzīvnieka īpašnieks informē Priekuļu novada pašvaldību 

viena mēneša laikā. Par šajā punktā norādīto informāciju tiek izdarīta atbilstoša atzīme 

dzīvnieku reģistrācijas žurnālā un ar atzīmes reģistrēšanas brīdi tiek pārtraukts 

pašvaldības nodevas aprēķins par minētā dzīvnieka turēšanu. Samaksātās pašvaldības 

nodevas par neizmantoto laika periodu netiek atmaksātas. 

 

 

 

3. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšana 

 

3.1 Mājas (istabas) dzīvnieku atļauts turēt tikai tā nekustamā īpašuma teritorijā vai tās daļā, 

kurā tas reģistrēts atbilstoši šo noteikumu 2.nodaļas noteikumiem. 

3.2 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā teritorijā 

(zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā nav atļauta Mājas 

(istabas) dzīvnieku turēšana. 

3.3 Atsevišķos gadījumos īslaicīgi (līdz vienam kalendārajam mēnesim) Mājas (istabas) 

dzīvnieku atļauts turēt citā (ne 3.1pkt. norādītajā) nekustamajā īpašumā ar minētā 

nekustamā īpašuma īpašnieka (-u) un tajā dzīvojošo pilngadīgo personu atļauju, ja šo 

personu dzīvesvieta deklarēta minētajā nekustamajā īpašumā.  
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3.4 Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir pienākums godprātīgi ievērot 

Latvijas Republikas normatīvo aktu, kas reglamentē dzīvnieku turēšanu noteikumus, 

t.sk., labturības prasības, veterinārmedicīnisko aprūpi un infekciju slimību profilaksi, 

tirdzniecības, pārvadāšanas, apmācības, demonstrēšanas noteikumu prasības, dzīvnieku 

aizsardzības prasības, pildīt dzīvnieku aizsardzības normu ievērošanu uzraugošo un 

kontrolējošo iestāžu uzliktos pienākumus un lēmumus, saņemt minētajos normatīvajos 

aktos paredzētās atļaujas, ja tās nepieciešamas specifisku darbību veikšanai ar 

dzīvniekiem. 

3.5 Mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas pienākumu izpildē, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 

vadās gan no vispārīgiem dzīvnieku turēšanas un aizsardzības noteikumiem, gan īpašām 

dzīvnieku sugām izvirzītajām prasībām. 

 

4. Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana, izmitināšana un aprūpēšana, 

bezsaimnieka dzīvnieku apglabāšana 

 

4.1. Priekuļu novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu organizē un nodrošina Priekuļu 

novada pašvaldības policija. 

4.2. Priekuļu novada pašvaldības policija nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto mājas 

(istabas) dzīvnieku, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku izmitināšanu 

un aprūpēšanu dzīvnieku patversmē. 

4.3. Priekuļu novada pašvaldības policija organizē bezsaimnieka dzīvnieku līķu aizgādāšanu uz 

dzīvnieku kapsētām vai kremēšanas vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu. 

4.4. Šo noteikumu 4.1.-4.3.punktos noteiktos pienākumus Priekuļu novada pašvaldības policija 

var uzticēt personām, kas specializējušās konkrētu pakalpojumu sniegšanā, noslēdzot 

attiecīgus līgumus. 

 

5. Pašvaldības nodeva par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu 

 

5.1. Pašvaldības nodeva par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu noteikta sekojošā apmērā: 

5.1.1. par vienu suni EUR 1,42  (viens euro un četrpadsmit divi euro centi) gadā; 

5.1.2. par vienu kaķi EUR 0,71 (septiņdesmit viens euro cents) gadā; 

5.2. Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, kuri nav minēti šo noteikumu 5.1.1. 5.1.2., punktos, 

pašvaldības nodevu neiekasē. 

5.3. Pašvaldības nodeva par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu jāmaksā dzīvnieka īpašniekam. 

5.4. Pašvaldības nodevu par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu iekasē Priekuļu novada 

pašvaldība.  

5.5. Nodevas apmaksa par pirmo gadu jāveic dzīvnieka reģistrēšanas brīdī, nodevas apmēru 

aprēķinot no pašvaldības nodevas gada likmes proporcionāli atlikušajam laika periodam 

līdz kārtējā gada beigām. Nākošie nodevas maksājumi veicami līdz katra gada 31.martam 

par kārtējo gadu.  

5.6. No pašvaldības nodevas par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, papildus Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajām iedzīvotāju kategorijām, ir atbrīvotas: 

5.6.1. personas, kuras nodrošina dzīvnieka uzturēšanos tikai turēšanai reģistrētā 

nekustamā īpašuma teritorijā ar nosacījumu, ja minētā teritorija vai tās daļa ir 

nožogota un dzīvnieka izkļūšana no tās ir neiespējama; 

5.6.2. personas, kuru īpašumā esošā dzīvnieka uzturēšanās publiskā teritorijā ir saistīta ar 

speciālu valsts dienestu darbību un šāda darbība apstiprināta ar valsts 

normatīvajiem aktiem. 

5.7. Naudas līdzekļi, kas iegūti no nodevām par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu, izlieto 

dzīvnieku reģistrācijas un uzskaites funkciju īstenošanai, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai 
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un izmitināšanai, aprūpei, suņu pastaigu laukumu ierīkošanai un uzturēšanai, dzīvnieku 

patversmes un kapsētas ierīkošanai un uzturēšanai. 

 

6. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

6.1. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās 

atbildības šo noteikumu un citu LR normatīvo aktu paredzētajā apmērā un kārtībā, 

piemēram, par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 

pārkāpšanu persona saucama pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantam, par cietsirdīgu izturēšanos pret 

dzīvniekiem - atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.1pantam, par 

dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku 

neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā - atbilstoši 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.pantam u.c.; 

6.2. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas 

Republikas normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības 

sekojošā apmērā - atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var piemērot brīdinājumu vai 

naudas sodu – fiziskām personām līdz EUR 35,57 (trīsdesmit pieci euro un piecdesmit 

septiņi euro centi), juridiskām personām līdz EUR 142,29 (viens simts četrdesmit divi euro 

un divdesmit deviņi euro centi); 

6.3. Personu saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo tās no pienākuma atbildēt par 

nodarīto zaudējumu vai kaitējuma atlīdzināšanu. 

6.4. Ja dzīvnieka īpašnieks ir nepilngadīga persona, par šāda dzīvnieka nodarītiem 

zaudējumiem materiāli atbild dzīvnieka īpašnieka vecāki (aizbildņi). 

6.5. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā dzīvnieka īpašniekam dzīvnieku var 

konfiscēt, lemt par tā atsavināšanu par labu citam turētājam, lemt par dzīvnieka eitanāziju. 

Lēmumu par dzīvnieka atsavināšanu vai eitanāziju pieņem Pārtikas un veterinārais 

dienests. 

6.6. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā pārkāpuma 

protokolu ir tiesīgas sekojošas amatpersonas: 

6.6.1. Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, 

izpilddirektors, viņa vietnieki; 

6.6.2. Priekuļu novada pašvaldības policijas darbinieks. 

6.7. Saistošo noteikumu 6.6..punktā minētās amatpersonas bez protokola sastādīšanas ir tiesīgas 

naudas sodu līdz EUR 28,46 (divdesmit astoņi euro un 46 euro centi) iekasēt pārkāpuma 

izdarīšanas vietā, izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja pārkāpējs piemēroto sodu neapstrīd. 

6.8. Izskatīt par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas 

ir tiesīgas šādas institūcijas vai amatpersonas: 

6.8.1. Priekuļu novada pašvaldības administratīvā komisija; 

6.8.2. Savas kompetences ietvaros Pārtikas un veterinārais dienests. 

6.9. Izskatot par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem paredzēto administratīvo pārkāpumu 

lietas, amatpersonas vai institūcijas vadās no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(LAPK) normām par administratīvās atbildības vispārējiem piemērošanas principiem un 

procesu. 

6.10. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības 

pamatbudžetā. 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

noteikumiem. 

7.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Priekuļu pagasta padomes 

22.03.2000. apstiprinātie saistošie noteikumi „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Priekuļu 
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pagasta teritorijā” (lēmums Nr.7, prot. Nr.6/2000), Liepas pagasta padomes 23.11.06. 

apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.7, prot. Nr.14,2. 

7.3. Visiem suņu un kaķu īpašniekiem, kuru turēšanas vieta ir Priekuļu novada administratīvajā 

teritorijā, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas ir 

pienākums veikt viņu īpašumā esošo suņu un kaķu reģistrēšanu atbilstoši šo noteikumu 

prasībām un pašvaldības nodevas samaksu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībā 

un apmēram. 

7.4. Uz personām, kuras veic dzīvnieku reģistrēšanu 7.3.punkta kārtībā un dzīvnieks ir dzimis 

vai iegūts īpašumā vai turējumā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, nav attiecināmi 

šo noteikumu 2.4.4.punkta noteikumi. 

 

 

Domes priekšsēdētāja   (personiskais paraksts)  M.Juzupa 

(zīmogs) 

 


