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Inčukalnā 

 

2019.gada 18.decembra                         Nr.19/2019 

        (protokols Nr.21-34.§.) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2018.gada 21.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 4/2018  „Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar 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 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes 2018.gada 21.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 4/2018 „Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā” (turpmāk – noteikumi) 

šādus grozījumus: 

1. grozīt noteikumu 18.punktu, svītrojot vārdus “administratīvā pārkāpuma 

par Noteikumu neievērošanu protokolu” un aizstājot ar vārdiem “lēmumu 

par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu”. 

2. grozīt noteikumu 19. punktu, izsakot to jaunā redakcijā: 

"19. Pašvaldības policija Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam lēmumu par 

administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu paziņo saskaņā ar Administratīvās 

atbildības likumā noteikto normatīvo regulējumu.” 

 

3. Svītrot noteikumu 21.punktu. 

4.Izteikt noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:  

“22. Par Noteikumu 12.punktā noteikto prasību neievērošanu Dzīvnieka īpašniekam 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:  

22.1. fiziskām personām līdz 20 naudas soda vienībām; 

22.2. juridiskām personām līdz 40 naudas soda vienībām.” 

 

5.Izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā: 

“23. Par Noteikumu 13.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu:  

23.1. fiziskām personām līdz 20 naudas soda vienībām; 
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23.2. juridiskām personām līdz 40 naudas soda vienībām.”  

 

6.Izteikt noteikumu 24.punktu šādā redakcijā: 

“24. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos noteikumos minētajiem 

pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Inčukalna novada 

pašvaldības policija.” 

 

7.Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā: 

“25. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvo pārkāpumu 

komisija.” 

 

8.Izteikt noteikumu 27.punktu šādā redakcijā: 

“27. Administratīvo pārkāpumu komisijas lēmums ir pārsūdzams rajona (pilsētas) 

tiesā pēc piekritības.” 

 

9.Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko  



Saistošo noteikumu Nr.19/2019 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2018.gada 21.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 4/2018  „ Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma spēkā 

stāšanos 2020.gada 1.jūlijā, nepieciešams nodrošināt saistošo 

noteikumu saskaņošanu, lai tie nebūtu pretrunā ar 

Administratīvās atbildības likuma normām. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Pašvaldībai jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma 

saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 

normām. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 
Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 


