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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 9/2021.

2021.gada 18.augusts

LĒMUMS Nr. 9.
Par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.17/2021
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā” precizēšanu
Izskatot jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija saistošo noteikumu
Nr.17/2021 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā”, turpmāk tekstā Noteikumi, precizēšanu, konstatēts:
1. Noteikumi apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021.gada 21.jūlija lēmumu Nr.13.
2. Noteikumi elektroniskā veidā nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2021.gada 26. jūlijā sniedza atbildi Nr.11-18/6976 par Noteikumiem, kurā tika izteikti iebildumi:
3.1. lūdzam precizēt saistošo noteikumu 6. punktu, svītrojot no tā vārdkopu “kuras ir šajos
noteikumos uzskaitīto suņu īpašnieki vai turētāji”, jo saistošie noteikumi nesatur suņu
uzskaitījumu. Vienlaikus lūdzam svītrot vārdu “dzīvnieku” un tā vietā rakstīt “suņu”,
tādējādi no punkta redakcijas būs saprotams, ka visām fiziskajām un juridiskajām
personām par suņu turēšanu ir maksājama šai punktā norādītā nodeva;
3.2. lūdzam precizēt saistošo noteikumu 8.2. apakšpunktu, nodrošinot tā atbilstību Ministru
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 16.2. apakšpunktam, norādot subjektus, kuri
no pašvaldības nodevas par visu veidu dzīvniekiem ir atbrīvojami;
3.3. lūdzam svītrot saistošo noteikumu 10. punktu, jo tas nonāk pretrunā ar augstāka juridiskā
spēka normatīvajiem aktiem un rada nesamērīgu administratīvo un finansiālo slogu suņa
īpašniekam vai turētājam;
3.4. aicinām precizēt saistošo noteikumu 11. punktu, papildinot to ar jaunu teikumu, kurā
pašvaldība informē, ka žetona nēsāšana, piemēram, sunim pie kaklasiksnas, nav obligāta,
bet ir vēlama;
3.5. lūdzam precizēt saistošo noteikumu 13.3. apakšpunktu, svītrojot no tā vārdkopu “ar tai
piestiprinātu žetonu” un attiecīgi papildinot atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada
4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 11. punktam;
3.6. lūdzam precizēt saistošo noteikumu 13.4. apakšpunktu, svītrojot no tā vārdkopu “vai
Ķekavas novada pašvaldības izveidotajā dzīvnieku reģistrā);
3.7. Lūdzam precizēt saistošo noteikumu 13.1., 13.4. un 13.5. apakšpunktu, norādot
normatīvo aktu, kas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam uzliek par pienākumu veikt
attiecīgo darbību (piemēram, nodrošināt dzīvnieku turēšanu atbilstoši Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku

turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
prasībām);
3.8. precizēt saistošo noteikumu 24. punktu, vēršot uzmanību, ka pašvaldības noslēgtais
līgums ar fizisko vai juridisko personu par dzīvnieku patversmes funkciju nodrošināšanu
ir saistošs pašvaldībai un personai, ar kuru tas noslēgts. Izdevumi, kas radušies par
dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi, dzīvnieka īpašniekam tiek noteikti
atbilstoši patversmes cenrādim, nevis pamatojoties uz noslēgto līgumu. Noslēgtais līgums
starp pašvaldību un personu, kura nodrošina patversmes pakalpojumu, noteic abu pušu
pienākumus un citas saistības un nav saistošs trešajām personām, savukārt noķertā,
izmitinātā un aprūpētā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nav slēdzis līgumu ar patversmi,
bet gan saņem rēķinu par sev piederošajam dzīvniekam sniegtajiem pakalpojumiem
saskaņā ar aktuālo cenrādi. Ja līgums, kas noslēgts starp pašvaldību un personu, kura
nodrošina patversmes pakalpojumus, paredz dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem
labvēlīgākus nosacījumus, proti, līgumā paredzētas zemākas izmaksas par vienu vai otru
pakalpojumu, tad cenas varētu tikt piemērotas, pamatojoties uz noslēgto līgumu. Tādā
gadījumā šādam paskaidrojumam būtu jābūt atspoguļotam, piemēram, saistošo
noteikumu paskaidrojuma rakstā. Ja noslēgtais līgums starp pašvaldību un patversmes
pakalpojuma sniedzēju šādus atvieglojumus neparedz, tad saistošo noteikumu punkts ir
precizējams, ievērojot iepriekš minēto.
4. Ķekavas novada dome, izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteiktos
iebildumus, piekrīt izteiktajiem iebildumiem, kā arī veic šādus precizējumus Noteikumos:
4.1.

atbilstoši šī lēmuma konstatējošās daļas 3.1.apakšpunktā norādītajam, Noteikumos veikts
precizējums, Noteikumu 6. punktā, svītrojot no tā vārdkopu “kuras ir šajos noteikumos
uzskaitīto suņu īpašnieki vai turētāji”, un svītrojot vārdu “dzīvnieku” un tā vietā rakstot
“suņu”;

4.2.

atbilstoši šī lēmuma konstatējošās daļas 3.2.apakšpunktā norādītajam, Noteikumu 8.2.
apakšpunktā veikti precizējumi;

4.3.

atbilstoši šī lēmuma konstatējošās daļas 3.3.apakšpunktā norādītajam, norādītā norma
izslēgta;

4.4.

atbilstoši šī lēmuma konstatējošās daļas 3.4.apakšpunktā norādītajam, Noteikumu
11.punktā (pēc precizējumiem Noteikumu 10.punktā) veikti precizējumi;

4.5.

atbilstoši šī lēmuma konstatējošās daļas 3.5.apakšpunktā norādītajam, Noteikumu 13.3.
apakšpunktā (pēc precizējumiem Noteikumu 12.3. apakšpunktā) veikti precizējumi;

4.6.

atbilstoši šī lēmuma konstatējošās daļas 3.6.apakšpunktā norādītajam, Noteikumu 13.4.
apakšpunktā (pēc precizējumiem Noteikumu 12.4. apakšpunktā) veikti precizējumi;

4.7.

atbilstoši šī lēmuma konstatējošās daļas 3.7.apakšpunktā norādītajam, Noteikumu 13.1,
13.5 un 13.5.apakšpunktos (pēc precizējumiem Noteikumu 12.1, 12.4 un
12.5.apakšpunktos) veikti precizējumi;

4.8.

atbilstoši šī lēmuma konstatējošās daļas 3.8.apakšpunktā norādītajam, Noteikumu
24.punktā (pēc precizējumiem Noteikumu 23.punktā) veikti precizējumi.

5. Ķekavas novada domes Īpašumu komitejas 2021.gada 10.augusta sēdē tika atbalstīts
priekšlikums precizēt Noteikumu 1.punktu, izslēdzot no tā vārdu savienojumu “un kaķa”, jo
Noteikumos nav paredzēts, ka par kaķa turēšanu ir jāmaksā pašvaldības nodeva.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Īpašumu komitejas 2021.gada 10.augusta un Finanšu
komitejas 2021.gada 12.augusta sēžu atzinumus
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Atklāti balsojot
ar 12 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Edgars Brigmanis, Gatis
Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards
Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – 5 (Aigars Vītols, Dace Cīrule, Indra Priede,
Juris Jerums, Viktorija Baire),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt precizējumus Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.17/2021 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā”, precizējot tos
jaunā redakcijā (pielikumā).

2.

Precizētos saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas.

3.

Precizētos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" .

4.

Precizētos saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Ķekavas novada pašvaldības
mājaslapā internetā un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ķekavas novada pašvaldības
administrācijas ēkā un pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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