
 

 
2016.gada 25.maijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 10/2016 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr. 6/2016§7) 

 
 Izdoti  

Saulkrastu novada domes 
2016.gada 25.maija sēdē 

 (prot. Nr.6/2016§7) 
  

Precizēti 
Saulkrastu novada domes 
2016.gada 27.jūlija sēdē 

(prot. Nr.10/2016§9) 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
 pirmās daļas 10.punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,  
2012.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumu  

Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu, 
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266  

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,  
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,  

kā arī suņu apmācībai”2.¹ punktu 
 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus 
grozījumus:  

 

1. Aizstāt Noteikumu 3.punktā vārdus “veterinārmedicīnas iestādes izdotajā” ar vārdiem 
“lolojumdzīvnieka pasē vai mājas (istabas) dzīvnieka pasē vai”. 
 

2. Izteikt Noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 
“4. Segt izdevums, kas saistīti ar mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju un vakcinēšanu.”. 
 

3. Svītrot Noteikumu 6.punktu. 
 

4. Papildināt noteikumus ar jaunu II.1 nodaļu “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija”  šādā 
redakcijā: 
“II.1 Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija 

6.1 Saulkrastu pašvaldības policija var reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus Lauksaimniecības 
datu centrā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: 

6.11. mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Juridiskās 
personas pārstāvis uzrāda atbilstošu pilnvarojumu; 
6.12. mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uzrāda lolojumdzīvnieka pasi vai mājas (istabas) 
dzīvnieka pasi vai iesniedz aizpildītu reģistrācijas veidlapu; 
6.13. mājas (istabas) dzīvniekam ir implantēta mikroshēma; 



6.14. mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks uzrāda maksājumu apliecinošu dokumentu, kas 
apliecina, ka maksājums Lauksaimniecības datu centram par mājas (istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju ir veikts.  

6.2 Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju samaksu veic saskaņā ar Lauksaimniecības datu 
centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Maksājuma uzdevumā norāda dzīvnieka īpašnieka 
vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numuru), kā arī 
maksājuma mērķi.”. 
 

 
Domes priekšsēdētājs   Ervīns Grāvītis 
 

  



25.05.2016. Saistošo noteikumu Nr. SN 10/2016 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 

„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, lai Saulkrastu novada iedzīvotājiem, kuriem 
nav elektroniskā paraksta, nodrošinātu iespēju reģistrēt mājas 
(istabas) dzīvniekus Lauksaimniecības datu centrā.  

2. Īss projekta satura izklāsts Līdz 2016.gada 1.jūlijam visiem suņiem ir jābūt implantētai 
mikroshēmai un reģistrētiem valsts vienotā informācijas 
sistēmā – Lauksaimniecības datu centra datubāzē. Ar šiem 
noteikumiem Saulkrastu novada iedzīvotājiem, kuriem nav 
elektroniskā paraksta, tiek nodrošināta iespēja reģistrēt mājas 
(istabas) dzīvniekus Lauksaimniecības datu centrā. 
Saulkrastu novada pašvaldībā mājas (istabas) dzīvniekus, 
kuriem ir implantēta mikroshēma, reģistrēt Lauksaimniecības 
datu centra datubāzē varēs Saulkrastu pašvaldības policijā, 
uzrādot / iesniedzot nepieciešamos dokumentus.  
Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, īpašnieks:  
- uzrāda personu apliecinoša dokumentu, 
- uzrāda lolojumdzīvnieka pasi vai mājas (istabas) dzīvnieka 
pasi vai iesniedz aizpildītu mājas (istabas) dzīvnieka 
reģistrācijas veidlapu; 
- un iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā 
norādīts, ka maksājuma saņēmējs ir Lauksaimniecības datu 
centrs. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Notikušas konsultācijas ar Lauksaimniecības datu centru par 
vakcinācijas apliecību iesniegšanu lolojumdzīvnieka pases vai 
mājas (istabas) dzīvnieka pases vietā. 2011.gada 21.jūnija 
Ministru kabineta noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 8.punktā, reģistrējot mājas 
(istabas) dzīvnieku pie vetārsta ir pieļauts, ka dzīvnieka 
īpašnieks uzrāda vakcinācijas apliecību, taču 13.punktā nav 
pieļauta ne šī iespēja, uzrādīt vakcinācijas apliecību, kurā 
ielīmēta mikroshēmas datu uzlīme, nedz arī paredz iespēju 
uzrādīt lolojumdzīvnieka pasei, bet tikai mājas (istabas) 
dzīvnieku pasi.  

 
Domes priekšsēdētājs   Ervīns Grāvītis 
 


