
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2020. gada 17. jūnija lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 9, 11.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2020/6 

“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 2019/4 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā””  
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 10.punktu,  

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, 

 Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491  

“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu, 

 Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678  

 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu 

 

1. Izdarīt Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr. 2019/4 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā” šādu grozījumu un 

izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā: 

 “17. Par Noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildību neparedz citi Latvijas 

Republikas normatīvie akti, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai 

līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecām līdz simt 

naudas soda vienībām. 

18. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumiem līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krustpils novada pašvaldības 

izpilddirektors vai pagasta pārvaldes vadītājs.” 

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

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 
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http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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Jēkabpilī 

APSTIPRINĀTS 

ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2020. gada 17. jūnija lēmumu 

                                                                 (sēdes protokols Nr. 9, 11.punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2020/6 

“Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 20.marta saistošajos noteikumos 

Nr. 2019/4 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Krustpils novadā”” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Administratīvās 

atbildības likums, tādēļ nepieciešams nodrošināt saistošo 

noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumam. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumā naudas sodi ir izteikti 

naudas soda vienībās un noteikts, ka Administratīvā 

pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpumiem līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors vai 

pagasta pārvaldes vadītājs. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Neietekmē. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Personas var griezties Krustpils novada pašvaldībā 

par saistošo noteikumu piemērošanu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav bijušas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 
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