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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 28. jūlijā        

Nr.16/2022 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

28.07.2022. lēmumu Nr. 276 

(protokols Nr.18, 9. punkts) 

 

PRECIZĒTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

25.08.2022. lēmumu Nr. 327 

(protokols Nr. 20, 21punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta saistošajos 

noteikumos Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā” 

Izdoti saskaņā 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 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā” šādus grozījumus: 

1. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar norādi uz 

Veterinārmedicīnas likuma 21.3 panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012. gada 

2. oktobra noteikumu Nr. 678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16. punktu; 

 

2. papildināt 1. punktu aiz vārda “pienākumus” ar vārdiem “atbildību par noteikumu 

neievērošanu”; 

 

3. svītrot 3. punktu; 

 

4. svītrot 4. punktu; 

 

5. svītrot 5. punktu; 

 

mailto:dome@aluksne.lv
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6. svītrot 10. punktu; 

 

7. izteikt 13.punktu šādā redakcijā: 

“13. Pieļaujama sterilizēta bezsaimnieka kaķa turēšana daudzdzīvokļu māju piegulošā teritorijā, 

ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.” 

 

8. papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:  

“13.1 Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt normatīvajos 

aktos noteikto suņa  apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildi un nodrošināt piekļuvi 

Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonai veikt pārbaudi, lai kontrolētu vai sunim ir 

implantēta mikroshēma.”; 

 

9. papildināt saistošos noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā: 

“14.1 Alūksnes novada pašvaldības policija kontrolē šo noteikumu izpildi, tajā skaitā veic mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas izpildes uzraudzību un kontroli.”; 

 

10. papildināt saistošos noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā: 

“16.1  Par šo noteikumu II. nodaļā noteikto prasību neievērošanu, ja atbildība nav noteikta citos 

normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda 

vienībām.” 

 

11. izteikt 18. punktu šādā redakcijā: 

“18. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu mājas (istabas) dzīvnieku 

jāziņo Alūksnes novada pašvaldības policijai.”; 

 

12. papildināt saistošos noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā: 

“18.1 Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, ja īpašnieks to ir pilnvarojis, izņem savu 

mājas (istabas) dzīvnieku no dzīvnieku patversmes, uzrādot dzīvnieka pasi vai vakcinācijas 

apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi 

saskaņā ar patversmes cenrādi.” 
 

Domes priekšsēdētājs        Dz.ADLERS  



Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu  

  “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2016. gada 24. marta saistošajos 

noteikumos Nr.6/2016 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Nepieciešams saskaņot saistošos noteikumus ar Ministru 

kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 359 “Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, kas stājās spēkā  

2022. gada 1. jūlijā, un ar kuriem par spēku zaudējušiem 

atzīti Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi 

Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.   

Ar jauno kārtību ir noteikts, ka turpmāk mājas (istabas) 

dzīvnieku Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) 

dzīvnieku reģistra datubāzē reģistrēs praktizējošs 

veterinārārsts, ko saskaņā ar līdzšinējo regulējumu varēja 

darīt arī vietējā pašvaldība. 

Jaunā kārtība paredz notikumu ar dzīvnieku reģistrēšanas 

veidus, tostarp pašvaldībā, ko turpmāk nodrošinās Alūksnes 

novada pašvaldības Vienotais valsts un pašvaldības klientu 

apkalpošanas centrs. 

Vienlaicīgi noteikumi tiek papildināti ar administratīvo 

atbildību par to pārkāpšanu, lai saskaņā ar  Administratīvās 

atbildības likuma 2. pantu tie būtu daļa no administratīvās 

atbildības sistēmas. 

Tāpat arī no noteikumiem tiek svītrotas normas, kas dublē 

augstāka juridiska spēka regulējumu.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos: 

1) tiek svītrotas normas, kas ir regulētas ar augstāka spēka 

normatīvajiem aktiem, tostarp, atsevišķu notikumu ar 

mājas (istabas) dzīvnieku paziņošanas kārtība un 

pienākums apdzīvotās vietās savākt sava mājas (istabas) 

dzīvnieka ekskrementus;  

2) noteikumi tiek papildināti ar administratīvo atbildību par 

to neievērošanu; 

3) Alūksnes novada pašvaldības policija tiek noteikta par 

kompetento institūciju, kas ir pilnvarota pašvaldības vārdā 

veikt normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtību noteikto suņa apzīmēšanas un 

reģistrācijas prasību izpildes uzraudzību un kontroli; 

4) noteikumi tiek papildināti ar normu par mājas (istabas) 

dzīvnieka atgūšanas no patversmes kārtību. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Izmaiņas neietekmē pašvaldības budžetu. 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

7. Cita informācija Nav. 
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