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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7/2016. 
APSTIPRINĀTS  

                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

       31. 03. 2016. lēmumu Nr.56 
(protokols Nr.3,14.punkts) 

 „Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību Jaunpils novadā” 
 

Spēkā no 17.05.2016.  

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2016. gada 31.martā 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43.panta pirmās daļas 10.punktu,  

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 – Noteikumi) nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, kā arī 
klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību Jaunpils novadā. 

2. Noteikumos lietotie termini: 
2.1. mājas dzīvnieks – mājas (istabas) suns vai kaķis; 

2.2. mājas dzīvnieka īpašnieks – persona, kurai pieder mājas dzīvnieks; 

2.3. mājas dzīvnieka turētājs – persona, kuras rīcībā un aprūpē atrodas mājas dzīvnieks; 
2.4. zaļā zona – jebkura ar zālienu apaugusi publiski pieejama teritorija. 

 
II. MĀJAS DZĪVNIEKU REĢISTRĀCIJAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA  

3.Jaunpils novadā mājas dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos aktos noteiktajā kārtībā pie praktizējoša 

veterinārārsta, kuram ir noslēgts līgums ar Lauksaimniecības datu centru, vai Lauksaimniecības datu centrā.  
 

III. MĀJAS DZĪVNIEKU TURĒŠANAS KĀRTĪBA 
4. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina, lai sunim, tam atrodoties ārpus tā īpašnieka vai 

turētāja valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu uzlikta kaklasiksna vai cits aksesuārs, piemēram, 
iemauktiņi, bet bīstamam sunim būtu arī sarkana atšķirības lente, ar ko apzīmē bīstamu suni. Mājas (istabas) 

dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka nesterilizēts kaķis neatrodas ārpus tā īpašnieka vai turētāja 

valdījumā vai turējumā esošās teritorijas. Sterilizēta kaķa īpašnieks nodrošina tā apzīmēšanu, ja kaķis 
atrodas lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā.   
 

5. Bezsaimnieka sterilizētus un atbilstoši apzīmētu kaķus atļauts izmitināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajā vai nomātajā zemes gabalā, saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumu, norādot speciālu barošanas vietu un norādot personu, kas atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu 

attiecībā uz bezsaimnieka sterilizēto kaķu turēšanu un labturību. Konkrētajā gadījumā dzīvokļu īpašnieku 

kopība vai tās pilnvarota persona nodrošina bezsaimnieka kaķa sterilizāciju par saviem līdzekļiem. 
6. Sunim bez pavadas ir aizliegts atrasties publisko vietu zaļajās zonās. 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
http://likumi.lv/ta/id/14940-dzivnieku-aizsardzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/14940-dzivnieku-aizsardzibas-likums#p8


7. Suņa īpašniekam vai tā turētājam aizliegts ar suni atrasties Jaunpils vidusskolas teritorijā darba dienās 

laika posmā no plkst. 7.00-18.00, pārējā laikā Jaunpils vidusskolas teritorijā sunim jābūt uzliktai kakla siksnai 

vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, suns jāved pavadā, kā arī tam ir jābūt uzliktam uzpurnim 
un jābūt sarkanai atšķirības lentei, ja suns atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

 
8. Nebarot mājas (istabas) dzīvniekus daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās un nepieļaut, ka mājas 

(istabas) dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās un sabiedriskās vietās. 

9. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, konstatējot mājas (istabas) dzīvnieka pazušanu, vienas diennakts 
laikā, paziņo par to Jaunpils novada pašvaldības policijai. 

 
IV. KLAIŅOJOŠO VAI BEZPALĪDZĪGĀ STĀVOKLĪ NONĀKUŠO MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU IZĶERŠANA 

10.Par klaiņojošo, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo vai bojā gājušo bezsaimnieka mājas (istabas) dzīvnieku 

atrašanos Jaunpils novada teritorijā, paziņo Jaunpils novada pašvaldības policijai pa tālruni 29155434.  
11. Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izmitināšanu un, ja nepieciešams, izķeršanu veic persona, ar kuru 

Jaunpils novada pašvaldībai ir noslēgts līgums un kura ir tiesīga to veikt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
 12. Mājas dzīvnieka īpašnieks vai turētājs var izņemt mājas (istabas) dzīvnieku no patversmes 14 dienu laikā 

no tā ievietošanas dienas, uzrādot mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību un sedzot visus 
izdevumus, kas saistīti ar tā ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. 

13. Mājas (istabas) dzīvnieku var eitanizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai atdot turējumā citai 

personai, ja 14 dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas patversmē tā īpašnieks tam piederošo dzīvnieku 
neizņem no patversmes vai dzīvnieks nav identificējams. 

 
V. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN TO IZPILDES KONTROLE 

14. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jaunpils novada pašvaldības policija. 

15. Par noteikumu 6.,7.,un 8.punktā noteikto prasību neievērošanu mājdzīvnieka īpašniekam vai turētājam 
izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz EUR 100, 00. 

16. Par noteikumu 5. punktā noteikto prasību neievērošanu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā norādītajai 
atbildīgajai personai izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz EUR 100,00. 

 
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

17. Noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Jaunpils Vēstis”. 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

http://likumi.lv/doc.php?id=263411#p6


 

 

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 7  

„Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību Jaunpils novadā” 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi Nr. 7 „ Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību 

Jaunpils novadā” nepieciešami, lai noteiktu prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, kā arī klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku 

izķeršanas kārtību Jaunpils novadā.     
2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi Nr. 7 „ Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību 

Jaunpils novadā” nosaka prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, kā arī 

klaiņojošo vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību 
Jaunpils novadā.     

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

  

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils novada 
administratīvajā teritorijā esošiem mājas (istabas) dzīvniekiem un to īpašniekiem 

vai turētājiem 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts tika publicēts pašvaldības mājas lapā 
www.jaunpils.lv. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana 
Jaunpils novada iedzīvotāju labā. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 


