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Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __ .aprīļa saistošo noteikumu Nr.___ „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā””  

projekta paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Uz doto brīdi mājdzīvnieku uzturēšanas un mājdzīvnieku klaiņošanas 

novēršanas kārtību Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā, nosaka 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošie noteikumi 

Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”, turpmāk - Saistošie 

noteikumi Nr.42,  kuri spēkā no 2010.gada 18.novembra (publicēti Rēzeknes 

novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Rēzeknes novada ziņas” 2010.gada 

17.novembrī). 

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.42  4.1.punktam noteiktas amatpersonas 

un institūcijas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt 

administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu. 

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.42, Rēzeknes novada pašvaldība  

ir konstatējusi nepieciešamība precizēt amatpersonas un institūcijas, kuras ir 

tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu 

pārkāpšanu. 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.42  4.2.punktu, pārkāpuma izdarīšanas 

vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti, pārkāpējam var uzlikt naudas 

sodu līdz Ls 20,00 Sastādot administratīvo protokolu var uzlikt naudas sodu 

līdz Ls 50,00. 

 Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.42, Rēzeknes novada 

pašvaldība ir konstatējusi, ka lietderīgi paredzēt administratīvos sodus par 

Saistošo noteikumu Nr.42 pārkāpšanu, izslēdzot amatpersonu un institūciju 

tiesības pārkāpējam uzlikt naudas sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā bez 

protokola sastādīšanas, un noteikt tikai vienu institūciju administratīvo 

protokolu izskatīšanai un soda uzlikšanai. 

Saskaņā Ministru kabineta 2011.gda 21.jūnija noteikumu Nr.491„Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, turpmāk tekstā – MK noteikumi, 

3.punktu, MK noteikumu izpildi uzrauga un kontrolē vietējās pašvaldības 

saskaņā ar to saistošajiem noteikumiem, Savukārt, atbilstoši MK noteikumu 

11.punktam, vietējā pašvaldība saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem var 

reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma. 

Sakarā ar to, ka Rēzeknes novada pašvaldībā nav saistošo noteikumu, kuri 

reglamentē mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju datubāzē, Rēzeknes novada 

pašvaldība ir secinājusi, ka būtu lietderīgi izdarīt grozījumus esošajos Saistošos 

noteikumus Nr.42, paredzot kārtību mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta 

mikroshēma, reģistrācijai datubāzē.  

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošo noteikumu 
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Nr.42, izdodot jaunus Saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada __.aprīļa saistošo noteikumu 

Nr.__ „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes 

novadā”” projekts, turpmāk - Saistošo noteikumu projekts, izdots saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un 39.pantu, Ministru kabineta 

2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās 

iestādēs, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu, Ministru kabineta 2011.gda 

21.jūnija noteikumu Nr.491„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, 

turpmāk tekstā – MK noteikumi, 3.punktu un 11.punktu. 

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā 

esošajos Saistošajos noteikumos Nr.42, kā arī precizēt Saistošo noteikumu 

Nr.42 tekstu. 

Saistošo noteikumu projekts paredz precizēt amatpersonas un institūcijas, 

kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo 

noteikumu pārkāpšanu, noteikt institūciju - administratīvo komisiju - 

administratīvos protokolus izskatīšanai un soda uzlikšanai un paredzēt 

administratīvo sodu par Saistošo noteikumu Nr.42 pārkāpšanu.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams 

veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts 

neskars. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos var 

griezties Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības pagastu 

pārvaldēs. 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina 

līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā tika 

nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājas 

lapas un Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu starpniecību, lūdzot 

izteikt viedokļus un priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem 

Saistošo noteikumu projektā. 

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu: nav saņemti 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                M.Švarcs 

 


