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Apstiprināti ar Olaines novada domes 

2010. gada 25. augusta sēdes lēmumu 

(10. prot., 25.2. p.).  

 

 

Dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanu samaksas 

noteikumi Olaines novadā 

  

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem 

un nodevām” 12. panta pirmās daļas 

5. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 

28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi 

par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 

pašvaldības nodevas” 16.1 punktu. 

 

 

Grozījumi:    

23.10.2013. Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. 27, kas stājās spēkā ar 

01.01.2014.; 

25.03.2020. Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN7/2020, kas stājas spēkā ar 

01.07.2020. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Olaines novada pašvaldības saistošie noteikumi “Dzīvnieku turēšanas un nodevas par 

dzīvnieku turēšanu samaksas noteikumi Olaines novadā” (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā realizējama vienota suņu un kaķu uzskaite (turpmāk tekstā 

dzīvnieks), to turēšanas nodevu, atbildību par šo noteikumu neievērošanu un samaksāto 

nodevu izlietošanu.  

2. Noteikumu mērķis ir panākt vienotu dzīvnieku informatīvo uzskaites kārtību Olaines 

novadā, nodrošinot, lai dzīvnieku turēšana neapdraudētu un netraucētu citus dzīvniekus 

vai cilvēkus (sabiedrību), kā arī nepiesārņotu apkārtējo vidi. 

3. Noteikumi attiecas uz visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pastāvīgi dzīvo 

vai uzturas Olaines novada administratīvajā teritorijā.  

4. Noteikumos lietotie termini: 

4.1. dzīvnieks – suns, kaķis; 

4.2. dzīvnieka īpašnieks – juridiska vai fiziska persona;  

4.3. dzīvnieka turētājs – juridiska vai fiziska persona, kuras rīcībā vai aprūpē atrodas 

dzīvnieks; 

4.4. Olaines novada pašvaldības pilnvarotā institūcija – AS “Olaines ūdens un siltums” 

Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeiferti” 

Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā. 



4.1 Informāciju par dzīvnieku uzskaiti veic Olaines novada pašvaldības pilnvarota 

institūcija. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Olaines novada domes sēdi 25.03.2020., 

kas stājas spēkā 01.07.2020.)  

 

 

II. Dzīvnieku turēšanas uzskaite (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Olaines novada 

domes sēdi 25.03.2020., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

 

 

III. Pašvaldības nodevas par dzīvnieku turēšanu 

 

6. Daudzdzīvokļu mājās dzīvojošā suņa īpašniekam vai turētājam ikmēneša suņa turēšanas 

nodeva 1,40 euro maksājama katru mēnesi līdz Olaines novada pašvaldības pilnvarotās 

institūcijas noteiktajam datumam. (Grozījumi 23.10.2013.) 

7. Daudzdzīvokļu mājās dzīvojošā kaķa īpašniekam vai turētājam ikmēneša kaķa turēšanas 

nodeva 0,70 euro maksājama katru mēnesi līdz Olaines novada pašvaldības pilnvarotās 

institūcijas noteiktajam datumam. (Grozījumi 23.10.2013.) 

8. Kaķa turēšanas nodeva nav jāmaksā par kaķiem, kuri neiet ārā no dzīvokļa. 

9. Pieļaujama nodevas maksa par vairākiem mēnešiem vai par visu gadu uz priekšu. 

Dzīvnieka nāves gadījumā nodeva netiek atmaksāta. 

10. No dzīvnieku turēšanas nodevas ir atbrīvoti (ja tiek ievēroti dzīvnieku turēšanas 

noteikumi, uzrādot attiecīgu dokumentu):  

10.1. redzes un dzirdes invalīdi; 

10.2. 1., 2. un 3. grupas invalīdi; 

10.3. vientuļie, nestrādājošie pensionāri; 

10.4. lauku viensētu īpašnieki; 

10.5. viendzīvokļa, divdzīvokļu privātmāju īpašnieki, ja dzīvnieki uzturas tikai mājas 

pagalmā. 

11. Par 50% samazināta dzīvnieku turēšanas nodeva sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem. 

12. Dzīvnieku turēšanas nodeva maksājama Olaines novada pašvaldības pilnvarotās 

institūcijas norādītajā norēķinu kontā vai kasē. 

13. Līdzekļi, kas iegūti no dzīvnieku turēšanas nodevām, tiek izlietoti: dzīvojamo ēku 

apsaimniekotāja sētnieku darba veicināšanai, apkārtējās vides uzturēšanai, nodevas 

administrēšanas izmaksu segšanai, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai un izolēšanai, 

klaiņojošo kaķu sterilizācijai. 

14. Reizi ceturksnī Olaines novada pašvaldības pilnvarotā institūcija iesniedz Olaines 

novada pašvaldībai atskaiti par suņu un kaķu daudzumu, iekasēto nodevas summu un tās 

izlietojumu. 

 

IV. Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākumi 

 

15. Turēt dzīvniekus, ievērojot normatīvo aktu prasības. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Olaines novada domes sēdi 25.03.2020., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

16. Maksāt dzīvnieku ikmēneša turēšanas nodevu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

Olaines novada domes sēdi 25.03.2020., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

17. Informēt divu nedēļu laikā Olaines novada pašvaldības pilnvaroto institūciju par 

dzīvnieka nāvi. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Olaines novada domes sēdi 

25.03.2020., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

18. Apglabāt dzīvnieku atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Olaines novada domes sēdi 25.03.2020., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

 

VII. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

 

19. Dzīvojamo māju apsaimniekotājs kontrolē, lai viņa apsaimniekošanā esošo namu 

teritorijās dzīvnieki būtu uzskaitīti.  

https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10
https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10
https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10
https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10
https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10
https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10


20. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic pašvaldības policijas amatpersonas un namu 

apsaimniekotāji. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Olaines novada domes sēdi 

25.03.2020., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

21. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija. (Ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Olaines novada domes sēdi 25.03.2020., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

22.  Par noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda 

vienībām. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Olaines novada domes sēdi 25.03.2020., kas 

stājas spēkā 01.07.2020.) 

 

VIII. Noslēguma jautājumi  

 

23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Olaines pilsētas 2005. gada 

28. septembra saistošie noteikumi Nr. 7 “Par dzīvnieku turēšanu Olaines pilsētā” un 

Olaines pagasta padomes 2006. gada 16. augusta “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi 

Olaines pagastā”. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10
https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10
https://likumi.lv/ta/id/34595-par-valsts-un-pasvaldibu-zemes-ipasuma-tiesibam-un-to-nostiprinasanu-zemesgramatas/redakcijas-datums/1999/07/10

