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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2018.gada 21.martā                         Nr. 4/2018 

(protokols Nr.5-16§) 

 

Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā 

Precizētā redakcija apstiprināta ar 2018.gada 20.jūnija Inčukalna novada domes 

lēmumu Nr.10-31§ 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu,  

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,  

 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka mājas 

(istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu  (turpmāk tekstā - Dzīvnieks) turēšanas  kārtību 

Inčukalna novadā, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku 

izķeršanas kārtību,  īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus, kā arī nosaka 

pašvaldības institūciju, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieku  reģistrācijas un 

turēšanas  kārtību izpildes  un atbildību par šo noteikumu neievērošanu. 

2. Noteikumos lietotie termini: 

2.1. Mājas (istabas) dzīvnieks – dzīvnieks, kuru cilvēks tur savam 

priekam; 

2.2. Dzīvnieka īpašnieks – juridiskā vai fiziskā persona, kurai pieder 

dzīvnieks; 

2.3. Dzīvnieka turētājs – juridiska un fiziska persona, kuras rīcībā un 

aprūpē atrodas dzīvnieks; 

2.4. Inventārs - maisiņi, lāpstiņa u.c. nepieciešamie instrumenti Dzīvnieku 

ekskrementu savākšanai. 

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Inčukalna 

novadā, lai samazinātu Dzīvnieku draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt 

iespēju inficēties ar slimībām, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu. 

4. Inčukalna  novada pašvaldība Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu noteiktajā kārtībā organizē klaiņojošo un bez pajumtes un īpašnieka 
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aprūpes vai uzraudzības palikušu dzīvnieku izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju, 

dzīvnieku līķu savākšanu. 

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kurām 

pieder vai kuras aprūpē atrodas  mājas dzīvnieks Inčukalna novada administratīvajā 

teritorijā. 

 

II. DZĪVNIEKU REĢISTRĀCIJAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA 

 

6. Ja dzīvniekam ir implantēta mikroshēma, Inčukalna novada teritorijā 

esošos suņus reģistrē atbilstoši Ministru Kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai 

Lauksaimniecības datu centra Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk tekstā - 

Dzīvnieku datubāze), izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu 

www.latvija.lv, pie praktizējoša veterinārārsta, valsts aģentūrā „Lauksaimniecības 

datu centrs”,  vai arī Inčukalna novada pašvaldībā.  

7. Inčukalna  novada pašvaldībā suņu reģistrāciju Dzīvnieku datubāzē 

veic pašvaldības darbinieks, kuram Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu 

pilnvarojumu), Dzīvnieka pasi un aizpildītu reģistrācijas veidlapu (1.pielikums), 

iekasē Inčukalna novada pašvaldības saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevām 

noteikto nodevu, kā arī izsniedz žetonu.  

8. Inčukalna  novada pašvaldībā kaķu reģistrāciju pašvaldības Dzīvnieku 

reģistrā veic pašvaldības darbinieks, kuram Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī 

atbilstošu pilnvarojumu), Dzīvnieka pasi un aizpildītu reģistrācijas veidlapu 

(1.pielikums), iekasē Inčukalna novada pašvaldības saistošajos noteikumos par 

pašvaldības nodevām noteikto nodevu, kā arī izsniedz žetonu. 

9. Līdzekļi, kas tiek iegūti no nodevas par Dzīvnieku reģistrāciju tiek 

izlietoti Dzīvnieku reģistrācijas organizēšanai, Dzīvnieku izķeršanas organizēšanai, 

bezsaimnieka kaķu sterilizācijai, speciālu suņu pastaigu laukumu ierīkošanai un 

uzturēšanai. 

 

 

III. Dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākumi 
 

10. Dzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums:  

10.1. nodrošināt Dzīvnieku turēšanu atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un šiem Noteikumiem; 

10.2. reģistrēt Dzīvnieku vienotajā Inčukalna  novada pašvaldības 

izveidotajā Dzīvnieku reģistrā vai Dzīvnieku datubāzē ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi 

pēc dzīvnieka iegādes;  

10.3. nekavējoties ziņot Reģionālai pašvaldības policijas Inčukalna 

nodaļai (turpmāk tekstā – Pašvaldības policija) par Dzīvnieka pazušanu;   

10.4. veikt Dzīvnieku vakcināciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. Turēt tikai vakcinētus reģistrētus Dzīvniekus; 

10.5. nodrošināt, lai atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas (vai mājas 

iežogota pagalma): 

10.5.1. sunim ir aplikta kakla siksna;  

10.5.2. kaķim ir aplikta kakla siksna vai kupēta auss; 

10.6. apdzīvotā vietā pastaigas laikā vest suni pavadā; 



10.7. nepieļaut, ka Dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskās vietās;  

10.8. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam vedot suni pastaigā ārpus 

īpašuma, kurā tas tiek uzturēts, jānodrošina tā atstāto ekskrementu savākšana ar 

līdzpaņemto inventāru; 

10.9. dzīvnieka īpašnieks vai turētājs savāktos dzīvnieka 

ekskrementus izmet atkritumu urnās vai konteineros. 

11. Dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem aizliegts: 

11.1. turēt Dzīvniekus, kas nav reģistrēti un nav vakcinēti pret 

trakumsērgu;  

11.2. ievest Dzīvnieku bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, izglītības 

iestādēs un to teritorijās, pašvaldības iestādēs un to teritorijās, izklaides vietās, sporta 

laukumos, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās un publisko pasākumu 

norises vietās, izņemot vietas, kas speciāli ierīkotas dzīvnieku pastaigām, izņemot 

gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu paraugdemonstrējumi, suns 

ir pavadonis personai ar invaliditāti vai dienesta suns; 

11.3. peldināt suņus publiskajās peldvietās; 

11.4. turēt un barot Dzīvniekus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā teritorijā (zemes gabalā), kas atrodas 

visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā. 

12. Pieļaujama sterilizētu bezsaimnieka kaķu turēšana daudzdzīvokļu māju 

piegulošā teritorijā, ja persona, kura vēlas uzņemties atbildību par šiem dzīvniekiem, 

ir saņēmusi mājas apsaimniekotāja piekrišanu bezsaimnieka dzīvnieku aprūpei 

daudzdzīvokļu mājai piegulošā teritorijā  konkrēti norādītā vietā.  

13. Personām, kas aprūpē bezsaimnieka kaķus sabiedriskā vietā 

jānodrošina barošanas vietas sakopšana. 

 

III. KLAIŅOJOŠU VAI BEZPALĪDZĪGĀ STĀVOKLĪ NONĀKUŠU 

DZĪVNIEKU IZĶERŠANA 

 

14. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, 

kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāziņo 

Pašvaldības policijai, sniedzot  informāciju par dzīvnieka atrašanās vietu, izskatu, 

uzvedību.  

15. Pēc informācijas saņemšanas par klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī 

nonākušo Dzīvnieku, Pašvaldības policija izbrauc uz Dzīvnieka atrašanās vietu. 

Izbraukšanas laiks – nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc 

informācijas saņemšanas. 

16. Pašvaldības policija organizē Inčukalna novada teritorijā klaiņojošu, 

bezpalīdzības stāvoklī nonākušu un agresīvu Dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informācijas 

pieejamību par dzīvnieku izķeršanu. 

17. Ja ar Dzīvnieka īpašnieku vai turētāju nav iespējams sazināties vai 

Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs tiek noskaidrots pēc tam, kad Dzīvnieks ir ievietots 

dzīvnieku patversmē, tad Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs samaksā Dzīvnieka 

izķeršanas, transportēšanas un dzīvnieku patversmes izmaksas, kas saistītas ar 

Dzīvnieka izmitināšanu un aprūpi.    

18. Dzīvnieka īpašniekam, 14 dienu laikā, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un Dzīvnieka pasi, jāizņem Dzīvnieks no patversmes un jāsedz izmaksas 



saskaņā ar patversmes cenrādi, pirms tam pašvaldības policijā saņemot administratīvā 

pārkāpuma par Noteikumu neievērošanu protokolu.   

19. Pašvaldības policija Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam noformē 

administratīvā pārkāpuma protokolu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

noteikto normatīvo regulējumu. 

 

IV. NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ 

ATBILDĪBA PAR TO NEIEVĒROŠANU 

 

20. Par Noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu, Dzīvnieka īpašnieks vai 

turētājs ir saucams pie administratīvās atbildības. 

21. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. un 107.pantā. 

22. Par Noteikumu 12.punktā noteikto prasību neievērošanu, izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no septiņiem līdz viens simts 

euro, bet juridiskām personām no piecpadsmit līdz divi simti euro. 

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecpadsmit 

līdz divi simti euro, bet juridiskām personām – no trīsdesmit līdz četri simti euro. 

23. Par Noteikumu 13.punktā noteikto prasību neievērošanu, uzliek naudas 

sodu no septiņdesmit līdz divi simti piecdesmit eiro.  

24. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesīgas Pašvaldības 

policijas amatpersonas. 

25. Administratīvo pārkāpumu lietas par Noteikumus neievērošanu vai 

pārkāpšanu izskata un lēmumu pieņem Inčukalna novada Administratīvā komisija. 

26. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no pienākuma 

atlīdzināt šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā radītos izdevumus, kas saistīti ar 

Dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, un nodarītos zaudējumus. 

27. Inčukalna  novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto 

lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

28. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Inčukalna 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā. 

29. Dzīvnieku īpašniekiem, kuru Dzīvnieku turēšanas vieta ir Inčukalna 

novada administratīvā teritorija, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc normatīvo aktu 

spēkā stāšanās dienas ir pienākums veikt viņu īpašumā vai aprūpē esošo Dzīvnieku 

reģistrēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.Nalivaiko 
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1.pielikums  

Inčukalna novada domes 2018.gada 21.marta  

saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2018  

 

MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA 
 

 

ZIŅAS PAR DZĪVNIEKA ĪPAŠNIEKU VAI TURĒTĀJU:  

 

__________________________  LV ______________________________ 
Personas kods           vai juridiskas personas reģistrācijas numurs 

 

_____________________________________________________________________ 
Vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums 

 

_________________    _________________________________ 
Tālruņa numurs      e-pasta adrese  

 

ZIŅAS PAR DZĪVNIEKU: 

 

Suga    □ suns   □ kaķis 

 

Šķirne ______________  Mikroshēma __________________________ 

 

Dzimšanas datums _________________________ Dzimums S□ V□ 
 

Vārds _____________________________________________________________ 

 

Turēšanas vieta _____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Sterilizēšanas datums ___________________________________________________ 

 

Veidlapas aizpildīšanas datums ___________________________________________ 

 

 

 

________________________   _________________________________ 
Īpašnieka vai turētāja paraksts    Īpašnieka vai turētāja vārds un uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr. 4/2018 

„ Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

10.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot 

saistošos noteikumus par mājdzīvnieku 

uzturēšanu.  Dzīvnieku aizsardzības 

likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka vietējā 

pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā 

stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja 

nepieciešams, nogalināšanu; 

Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 

"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 

publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 

2.
1
 punkts nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības 

kontrolēt šajos Ministru kabineta noteikumos 

noteikto mājas (istabas) dzīvnieku labturības 

prasību ievērošanu, ja ir aizdomas vai sūdzības 

par šo prasību pārkāpumiem. 
2. Īss projekta satura izklāsts 
 

Projektā tiek noteikta: suņu un kaķu turēšanas 

kārtība Inčukalna novadā;  

klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un 

agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtība;  

īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumi,  

kā arī nosaka pašvaldības institūciju, kas veic šo 

noteikumu izpildi  un nosaka atbildību par šo 

noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo tiks iekasēta 

pašvaldības nodeva par dzīvnieku reģistrāciju.  

Iegūtie finanšu līdzekļi tiks novirzīti dzīvnieku 

reģistrācijas organizēšanai, dzīvnieku izķeršanas 

organizēšanai, speciālu suņu pastaigu laukumu 

ierīkošanai un uzturēšanai. 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo 

noteikumu projekta ietekme, ir fiziskās un 

juridiskās personas, kas novada teritorijā tur 

dzīvniekus. 

 Projekts tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

 Par saistošo noteikumu piemērošanu 

privātpersona var griezties Inčukalna novada 

domē un Reģionālās pašvaldības policijas 

Inčukalna nodaļā. 

Saistošo noteikumu projekts neskar 

administratīvās procedūras un nemaina 

privātpersonu veicamo darbību līdzšinējo kārtību. 
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6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā tika 

iesaistītas privātpersonas un Inčukalna pagasta 

iedzīvotāju biedrība. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 

 


