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APSTIPRINĀTI  

                                                                                                               Rēzeknes novada domes 

2012.gada 5.aprīļa sēdē                                                                                                                  

                          (protokols Nr.7, 6.§) 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošie noteikumi Nr.78 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

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

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 10.punktu, 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un 39.pantu, 

Ministru kabineta 2006.gda 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” 3.punktu, 11.punktu  

 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā””, turpmāk 

tekstā – Saistošie noteikumi: 

 

1.1. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.2.1.punktā vārdu „reģistrētus” ar vārdu „vakcinētu”. 

1.2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 2.3.punktu šādā redakcijā: 

„2.3. Rēzeknes novada pašvaldībā mājas (istabas) dzīvniekus, kurš ir identificējami 

ar elektroniskās identifikācijas sistēmu (mikroshēmu), to īpašnieki reģistrē 

datubāzē pie praktizējoša veterinārārsta vai valsts aģentūrā 

„Lauksaimniecības datu centrs” saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem par 

mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju.” 

1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 4.1.punktu šādā redakcijā: 

„4.1.  Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas tiek 

sauktas pie administratīvās atbildības.” 

1.4. Papildināt Saistošos noteikumus ar 4.1.
1 

punktu šādā redakcijā: 

„4.1.
1
 Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo 

pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu:  

4.1.
1 

1.   Rēzekne novada domes priekšsēdētājs un vietnieks;  

4.1.
1 

2. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors un pagastu pārvalžu 

vadītāji; 

4.1.
1 

3.  Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu atbildīgie darbinieki 

(amatpersonas) par komunālo saimniecību; 

4.1.
1
 4.   Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētāji 

un locekļi.” 

1.5. Papildināt Saistošos noteikumus ar 4.1.
2 

punktu šādā redakcijā: 
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„4.1.
2
 Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Rēzeknes novada 

pašvaldības administratīvā komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.” 

1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 4.2.punktu un šādā redakcijā: 

„4.2.  Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem uzliekams 

sods: 

4.2.1. fiziskām personām - brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 200; 

4.2.2. juridiskām personām – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 500.” 

1.7. Izteikt Saistošos noteikumus ar 4.3.punktu šādā redakcijā: 

„4.3. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetā.”  

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                      M.Švarcs 

 


