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Grozījumi 2012. gada 20. jūnijā
saistošajos noteikumos Nr.6 “Suņu turēšanas noteikumi Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu

1. Izdarīt 2012.gada 20. jūnijā saistošajos noteikumos Nr.6 „Suņu turēšanas noteikumi
Mazsalacas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Svītrot Noteikumu tiesisko pamatojumu “Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra
noteikumu Nr.1192 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība " 9.un 12.punktu”
1.2. Papildināt Noteikumu tiesisko pamatojumu šādi: “Ministru kabineta 2012.gada
2.oktobra noteikumu Nr.678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības " 16. punktu”
1.3. Izteikt Noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Klaiņojošo suņu izķeršana tiek veikta saskaņa ar 2012.gada 2.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" un to atbilstoši Mazsalacas
novada pašvaldības noslēgtajam līgumam veic apmācīti dzīvnieku ķērāji.”
1.4. Izteikt Noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Paziņojums par klaiņojošo suņu plānoto izķeršanu tiek izlikts pilsētas un pagastu
informatīvajos stendos, pagastu pārvalžu un pašvaldības administrācijas telpās, kā arī
pašvaldības interneta mājas lapā vienu nedēļu pirms izķeršanas.”
2. Noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

2013.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi 2012. gada 20. jūnija
saistošajos noteikumos Nr.6 “Suņu turēšanas noteikumi Mazsalacas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
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pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajā
m procedūrām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Ņemot vērā, ka 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumi
Nr.1192 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība" ir zaudējuši spēku
ir nepieciešams precizēt 2012. gada 20. jūnija saistošo noteikumu
Nr.6 “Suņu turēšanas noteikumi Mazsalacas novadā”, tiesisko
pamatojumu un 10.punktu. Ņemot vērā, ka pašvaldības informatīvais
izdevums tiek izdots vienu reizi mēnesi, lai nodrošinātu pēc iespējas
lielāku novada iedzīvotāju informēšanu par plānoto suņu izķeršanu ir
nepieciešamas grozīt noteikumu 11.punktu.
Saistošo noteikumu grozījumi tiks izdoti pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 43.panta pirmās daļu, 10.punktu un Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, kas nosaka, ka saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas
reglamentē dzīvnieku labturības jomu, vietējā pašvaldība organizē
klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu.
Nav attiecināms

Nav attiecināms

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas.

Harijs Rokpelnis

