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LATVIJAS REPUBLIKA 

STRENČU NOVADA DOME 
 

Reģ. Nr.90009116346, Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730, www.strencunovads.lv 

tālr. priekšsēdētājs 64715611, lietvede 64715610, e-pasts: dome@strencunovads.lv 

 

  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
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  Strenču novada domes 

2018.gada 20.jūnija sēdē, 

protokols Nr.6 3.§ 

Precizēti 
Strenču novada domes 

2018.gada 25.jūlija sēdē, 
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Nr.6/2018 

Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Strenču novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta pirmās daļas 10.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtību, mājas dzīvnieku turēšanas kārtību, klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un 

izolāciju, atbildību par šo noteikumu neievērošanu, Strenču novada administratīvajā teritorijā. 

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. mājas dzīvnieki – šo noteikumu izpratnē suņi un kaķi; 

2.2. reģistrācijas pazīšanas zīme - pašvaldības institūcijas izsniegts, speciāli šim nolūkam 

izgatavots žetons, kas ir apliecinājums tam, ka par mājas dzīvnieku samaksāta ikgadējā 

pašvaldības nodeva. 

3. Noteikumu prasību ievērošanu savas kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē pašvaldības 

policija. 

 

 

II. Dzīvnieka reģistrācijas kārtība un uzskaites kārtība 

 

4. Strenču novada administratīvā teritorijā mājas dzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5. Strenču novada administratīvā teritorijā mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē veic 

Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieki Strenču novada domē. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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6. Par mikroshēmas implantēšanu Mājas dzīvniekam (sunim) un tā reģistrēšanu Mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs Mājas dzīvnieka īpašnieks 

vai turētājs. 

7. Maksa par dzīvnieka reģistrāciju dzīvnieku reģistra datubāzē tiek noteikta saskaņā ar Ministru 

kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.880 “Lauksaimniecības datu centra publisko 

maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 1.6.apakšpunktu. 

8. Par Mājas dzīvnieka (suņa) turēšanu Strenču novada administratīvajā teritorijā ir jāmaksā 

ikgadējā pašvaldības nodeva, kuras apmērs noteikts Strenču novada domes saistošajos 

noteikumos par nodevām Strenču novadā. 

 

 

III. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība 

 

9. Mājas dzīvnieka īpašnieks nodrošina mājas dzīvnieka turēšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

10. Mājas dzīvnieka (kaķa) īpašnieks nodrošina, lai kaķim atrodoties ārpus tā īpašnieka 

valdījumā vai turējumā esošas teritorijas, ir aplikta kakla siksna ar norādi par dzīvnieka 

īpašnieka tālruni. 

11. Mājas dzīvnieka (suņa) īpašniekam ir pienākums:  

11.1. reģistrēt mājas dzīvnieku vienotajā Lauksaimniecības datu centra mājas dzīvnieku 

datu bāzē pie praktizējoša veterinārārsta, pašvaldībā, izmantojot valsts pārvaldes 

pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai datu centra tīmekļvietnē pieejamo 

e-pakalpojumu; 

11.2. nomaksāt ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu;  

11.3. nodrošināt, lai mājas dzīvnieks, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā 

esošās teritorijas, būtu identificējams;  

11.4. pēc mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties ziņot pašvaldības policijai; 

11.5.  nepieļaut, ka mājas dzīvnieks rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī pilsētas sabiedriskajās vietās.  

11.6. informēt Strenču novada pašvaldības policiju par dzīvnieka pazušanu, atrašanu. 

11.7. pēc Strenču novada pašvaldības policijas inspektora pieprasījuma uzrādīt dzīvnieku, tā 

turēšanas vietu, kā arī dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un citus dokumentus, 

kas saistīti ar dzīvnieku. 

12. Personām, kas baro mājas dzīvnieku sabiedriskā vietā, jānodrošina barošanas vietas 

sakopšana.  

 

 

IV. Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana un izolācija 

 

13. Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts un atbilstoši apzīmēts (piemēram, kakla 

siksna vai kupēts auss galiņš) kaķis, kas atrodas apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā. 

14. Klaiņojošie dzīvnieki tiek izķerti un ievietoti patversmē normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

15. Persona, piesakot izsaukumu pašvaldības policijai par klaiņojoša dzīvnieka izķeršanu, sniedz 

visu viņas rīcībā esošo informāciju par dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu, uzvedību. 
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16. Nekavējoties izķerami bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši dzīvnieki vai tādi dzīvnieki, kas rada 

draudus cilvēku drošībai. 

17. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu Strenču 

novadā veic juridiska persona, ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par mājas (istabas) 

dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu patversmē, un kurš to var veikt normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

V. Atbildība par noteikumu pārkāpšanu 

 

18. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10,00 EUR 

līdz 50,00 EUR. 

19. Par tādu pašu noteikumu prasību neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 25,00 EUR līdz 150,00 EUR. 

20. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz noformētajiem administratīvo pārkāpumu 

protokoliem, izskata un lēmumu pieņem Strenču novada domes Administratīvā komisija. 

 

 

VI. Noslēguma jautājums 

 

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Strenču novada domes 2010.gada 26.augusta 

saistošie noteikumi Nr.14/2010 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Strenču novadā”.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks     R.Muižnieks 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Strenču novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/2018 

 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Strenču novadā” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks     R.Muižnieks 

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu, saistošie 

noteikumi izstrādāti, ievērojot  Ministru kabineta 2011.gada 

21.jūnija noteikumu Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtība" prasībām un izpildītu šo noteikumu 

3.punktā pašvaldībām uzdoto pienākumu – uzraudzīt un 

kontrolēt mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtības izpildi. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtību, mājas dzīvnieku turēšanas kārtību, 

klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un izolāciju, atbildību par šo 

noteikumu neievērošanu, Strenču novada administratīvajā 

teritorijā. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta budžeta ietvaros. 

4. Informācija par plānoto ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli veiks Strenču 

novada pašvaldības policija. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Nav notikušas. 


