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„Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
Atbilstoši Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
nepieciešamības
10.punktam, Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot
pamatojums
kārtību un administratīvo atbildību par mājdzīvnieku uzturēšanu.
Aknīstes novada pašvaldība 2011.gada 23.februārī apstiprināja
saistošos noteikumus Nr. 8 "Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi
Aknīstes novadā". Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt un
pārskatīt saistošo noteikumu normu regulējumu, tiek piedāvāts
izteikt saistošos noteikumus jaunā redakcijā, t.i., apstiprināt jaunus
saistošos noteikumus.
Ministru Kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108
"Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 66.punkts
nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu
apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma.
Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ir nepieciešams izstrādāt un
apstiprināt jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka mājdzīvnieku
turēšanas kārtību Aknīstes novadā, pašvaldības veikto kontroli pār
noteikumu izpildi un atbildību par labturības noteikumu
pārkāpumu.
2. Īss projekta satura
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt mājdzīvnieku turēšanas
izklāsts
kārtību Aknīstes novada administratīvajā teritorijā.
Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta mājdzīvnieku
turēšanas kārtība, veikta kontrole par noteikumu izpildi,
mājdzīvnieku reģistrācijas kārtība un atbildība par pārkāpumiem,
kas izdarīti Aknīstes novada administratīvajā teritorijā attiecībā uz
mājdzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par
Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības budžeta
plānoto projekta
ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.
ietekmi uz pašvaldības Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas
budžetu
institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot
jaunas štatu vienību vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada domes laikrakstā
„Aknīstes Novada Vēstis” un ievietoti Aknīstes novada pašvaldības
mājas lapā www.akniste.lv
Saistošo noteikumu projekts (jaunā redakcijā) līdzšinējo kārtību
būtībā nemainīs.
Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, konsultācijas ar
privātpersonām nav notikušas.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2017

“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr. 491
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.6/2017
“Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā” (turpmāk - Noteikumi) nosaka
mājdzīvnieku (dzīvnieks, kuru cilvēks tur savam priekam) turēšanas kārtību, pašvaldības
veikto kontroli par šo noteikumu izpildi, atbildību par pārkāpumiem, mājdzīvnieku
reģistrācijas kārtību, klaiņojošo dzīvnieku (bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai
uzraudzības palicis dzīvnieks) izķeršanas un, ja nepieciešams, likvidēšanas organizēšanas
kārtību.
2. Noteikumu mērķis ir:
2.1. veicināt Aknīstes novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši labturības prasībām
(mājdzīvnieka fizioloģisko un etoloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu
kopums);
2.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar
trakumsērgu un slimībām, kas kopējas dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī ar slimībām,
kas apdraud citus dzīvniekus;
2.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri
higiēniskās situācijas uzlabošanu Aknīstes novadā.
II. Mājdzīvnieku uzturēšana
3. Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un
teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku uzturēšanos vai barošanos.
4. Pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā ir atļauts turēt sterilizētu
bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana.

5. Aknīstes pilsētā (ārpus pilsētas centra) un Aknīstes novada ciemu teritorijās, ar
nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, atbilstoši ierīkotās novietnēs vai iežogotā
teritorijā drīkst turēt mājdzīvniekus ar nosacījumu, ka tie netraucē blakus esošo māju
iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, nerada smaku, netīrību) un būtiski
nebojā apkārtējās vides ainavu.
6. Mājdzīvnieku atļauts turēt tikai sava nekustamā īpašuma teritorijā vai tās daļā.
7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā teritorijā
(zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā, nav atļauta
mājdzīvnieku turēšana, ja par to rakstveidā ir vienojušies dzīvokļu īpašnieki.
III. Dzīvnieku reģistrācijas kārtība
8. Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie mājdzīvnieki ir jāreģistrē
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Mājdzīvniekus, kuriem ir implantēta mikroshēma, var reģistrēt Aknīstes novada
pašvaldībā.
10. Aknīstes novada pašvaldības darbinieks reģistrē mājdzīvnieku Lauksaimniecības datu
centra datu bāzē.
IV. Klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršana,
izmitināšana un aprūpēšana, bezsaimnieku dzīvnieku apglabāšana
11. Aknīstes novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtību organizē un nodrošina Aknīstes novada pašvaldības izvēlēta persona(as), ar kuru
ir noslēgts attiecīgs līgums un kas specializējusies konkrētu pakalpojumu sniegšanā.
12. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto mājdzīvnieku, kā arī
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku izmitināšanu dzīvnieku patversmē.
13. Pakalpojuma sniedzējs organizē bezsaimnieku dzīvnieku līķu aizgādāšanu uz dzīvnieku
kapsētām vai kremēšanas vietām un tos apglabā vai kremē saskaņā ar normatīvo aktu
prasībām par dzīvnieku kapsētu uzturēšanu.
V. Atbildība par noteikumu neievērošanu
14. Par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas Republikas
normatīvie akti, personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības sekojošā apmērā –
atkarībā no pārkāpuma smaguma personai var piemērot naudas sodu līdz EUR 142,00
(viens simts četrdesmit divi euro 00 centi).
15. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu ir tiesīgas attiecīgi pilnvarotas pašvaldības amatpersonas.
16. Lietas par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Aknīstes novada pašvaldības
administratīvā komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes novada vēstis”.
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošos
noteikumus Nr.8 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Aknīstes novadā”.
Domes priekšsēdētāja
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