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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2016 
    

                                                                             apstiprināti ar Alūksnes novada domes

      24.03.2016.  lēmumu Nr.78 

(protokols Nr.5, 12.punkts) 

                                                                         

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes 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. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai Alūksnes novadā, 

mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus, kā arī klaiņojošo 

dzīvnieku izķeršanas kārtību Alūksnes novadā. 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir: 

2.1.nodrošināt tīru un veselīgu vidi Alūksnes novada teritorijā, lai dzīvnieku turēšana 

neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem; 

2.2.novērst mājas (istabas) dzīvnieku klaiņošanu. 

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. 

 

II. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka (turētāja) pienākumi 

 

4. Nepieļaut, ka mājas (istabas) dzīvnieks piemēslo daudzdzīvokļu māju vai publiskas 

nozīmes ēku telpas un nekavējoties savākt dzīvnieka atstātos ekskrementus. 

5. Vedot pastaigā suni, ņemt līdzi inventāru ekskrementu savākšanai un tos savākt. 
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6. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieka atrašanos šādās vietās (izņemot ar dzīvnieku dalību 

īpaši organizētos publiskos pasākumos): 

6.1.brīvpieejas sporta laukumos; 

6.2.bērnu rotaļu laukumos; 

6.3.pašvaldības ēkās; 

6.4.mītiņu, gājienu, piketu norises vietās; 

6.5.publiskās peldēšanās vietās (aizliegums neattiecas uz privātām teritorijām, kur 

kārtību nosaka teritorijas īpašnieks). 

7. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieka atrašanos kapsētās. 

8. Nepieļaut mājas (istabas) dzīvnieka turēšanu uz balkoniem, lodžijām. 

9. Ievērot publiskas vietas īpašnieka (apsaimniekotāja) vai publiska pasākuma organizatora 

norādījumus par mājas (istabas) dzīvnieka aizliegumu atrasties tajā. 

10. Par mājas (istabas) dzīvnieka pazušanu nekavējoties informēt Alūksnes novada 

pašvaldības policiju, attiecīgo pagasta pārvaldi vai Alūksnes novada pašvaldības aģentūru 

“SPODRA”. 

11. Alūksnes pilsētā un Alūksnes novada ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni bez 

pavadas suņa īpašnieka (turētāja) uzraudzībā un redzeslokā, tādā attālumā, kādā īpašnieks 

(turētājs) spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, atļauts vest tikai zaļajā zonā no plkst. 23:00 līdz 

plkst.07:00, izņemot šādas zaļās zonas, kur tas ir aizliegts: 

11.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonu teritorijas; 

11.2. Alūksnes Muižas parku (Pils ielā 31, 74, 76, Alūksnē, Alūksnes novadā); 

11.3. Tempļakalna parku (“Tempļakalna parkā”, Alūksnē, Alūksnes novadā); 

11.4. Alsviķu muižas parku (“Alsviķu parkā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes 

novadā); 

11.5. Jaunlaicenes muižas parku (“Parkā-skolā”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, 

Alūksnes novadā); 

11.6. Veclaicenes parku (“Parkā”, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā); 

11.7. Pilssalu (“Pilssalā”, Alūksnē, Alūksnes novadā); 

11.8. Jāņkalniņu (Jāņkalna ielā 12A, Alūksnē, Alūksnes novadā). 

12. Nodrošināt, lai kaķim, atrodoties ārpus mājas vai dzīvokļa, būtu kakla siksna ar vai bez 

žetona, ar norādi par kaķa īpašnieka (turētāja) dzīvesvietas adresi. 

13. Pieļaujama sterilizēta bezsaimnieka kaķa turēšana daudzdzīvokļu māju koplietošanas 

telpās vai tai piegulošā teritorijā, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana, un ja 

saņemta koplietošanas telpu īpašnieku vairākuma un apsaimniekotāja (ja apsaimniekotājs 

ir cita persona) rakstiska atļauja.  

 

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un  

administratīvā atbildība  

 

14. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantā. 

15. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu veic un administratīvo pārkāpumu protokolus 

ir tiesīgas sastādīt Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

16. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz noformētajiem administratīvo 

pārkāpumu protokoliem, izskata Alūksnes novada domes Administratīvā komisija. 

 

IV. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana 

 

17. Alūksnes novada teritorijā par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu ir atbildīgs pašvaldības 

izvēlētais pakalpojumu sniedzējs. 
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18. Informāciju par klaiņojošajiem dzīvniekiem personas sniedz personīgi vai zvanot pa 

tālruni Alūksnes novada pašvaldības policijai, attiecīgajai pagasta pārvaldei vai Alūksnes 

novada pašvaldības aģentūrai “SPODRA”.  

 

V. Noslēguma jautājums 

 

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2011.gada 22.decembra saistošos 

noteikumus Nr.32/2011 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Alūksnes novadā”. 

 

  

 

Domes priekšsēdētājs                       A.DUKULIS 
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APSTIPRINĀTS 

ar Alūksnes novada domes 

24.03.2016. lēmumu Nr.78 

(protokols Nr.5, 12.punkts) 

 

Paskaidrojuma raksts par saistošo noteikumu 

„Par mājas (istabas) dzīvnieku uzturēšanu Alūksnes novadā” projektu 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punkts 

noteic, ka dome tiesīga izdot saistošus noteikumus, ja tas nav 

paredzēts likumos, par mājdzīvnieku uzturēšanu.  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā daļa noteic, ka 

saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un 

normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības 

jomu, vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā 

stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, 

nogalināšanu. Šā panta ceturtā daļa noteic, ka saskaņā ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem pašvaldība var atļaut  

pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā turēt 

sterilizētu bezsaimnieka kaķi. 

Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 

“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās 

izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punkts noteic, ka pilsētās 

un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var 

atrasties zaļajā zonā un mežā (izņemot vietējo pašvaldību 

noteiktās vietas, kur saskaņā ar vietējo pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem tas ir aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai 

turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks 

vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanai Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta 

pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 

trešo daļu,  Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr. 266 

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 

apmācībai” 13.punktu.  

Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Alūksnes 

novadā, lai mājas dzīvnieku turēšana neradītu draudus 

cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt mājas (istabas) dzīvnieku 

radīto kaitējumu, novērstu mājas (istabas) dzīvnieku 

klaiņošanu. 

Saistošajos noteikumos norādīts, ka mājas (istabas) dzīvnieka, 

kas apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences ierīci, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
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reģistrāciju Alūksnes novada teritorijā iespējams veikt 

Lauksaimniecības datu centrā un pie praktizējoša 

veterinārārsta, kas noslēdzis attiecīgu līgumu ar 

Lauksaimniecības datu centru. Plānots, ka pašvaldība mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra 

datu bāzē neveiks. 

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Alūksnes novada 

pašvaldības policija. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas notikušas ar biedrību “Astes un Ūsas”, biedrību 

“Remis”, SIA “Labākie draugi”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs             A.DUKULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


