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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.26
Valkā
2019.gada 31.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 31.oktobra lēmumu
(protokols Nr.14, 16.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32
“Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta 1.daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta 3.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņu apmācībai” 13.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu
Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32 “Par mājdzīvnieku
turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības
likuma 8.panta 3.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu
Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu.”
1.2. Izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā:
“4.2. Kontrolēt noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.”
1.3. Izteikt 4.3. punktu šādā redakcijā:
“4.3. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgām personām piemēro naudas sodu no 2 līdz 14 naudas
soda vienībām.”
1.4. Papildināt ar 4.5. punktu šādā redakcijā:
“4.5. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un piemērot administratīvos sodus ir tiesīga Valkas
novada domes Administratīvā komisija.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.26
“Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32 “Par
mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Valkas novada domes priekšsēdētājs

2020.gada 1.janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums,
kas nosaka, ka naudas soda apmēru izsaka naudas soda vienībās,
kur viena vienība ir 5 (pieci) euro, savukārt minimālais naudas sods
fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais fiziskajām personām 100 naudas soda vienības,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienības (pašvaldības
izdotajos saistošajos noteikumos). Tāpat minētajā likumā nav
paredzēta sodīšana par atkārtotu pārkāpumu.
Saistošajos noteikumos nepieciešams veikt grozījumus 4.3. punktā
izsakot piemērojamos sodus naudas vienībās, kā arī precizējot
pašvaldības iestāžu administratīvā pārkāpuma procesa izpildes
kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

