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Līvānu novada domes 2015. gada 28. augusta
Saistošo noteikumu Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā” paskaidrojuma raksts
„Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas
kārtību Līvānu novadā”
Paskaidrojuma raksts

1.1. likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punkts
nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par
mājdzīvnieku uzturēšanu;
1.2. Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka
vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu;
1.3. Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 "Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai" 2.1 punkts
nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības kontrolēt šajos noteikumos noteikto
mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ja ir aizdomas
vai sūdzības par šo prasību pārkāpumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt un atbilstoši
Dzīvnieku aizsardzības likuma un Ministru kabineta 04.04.2006.
noteikumu Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī
suņa apmācībai" normu prasībām aktualizēt ar suņu un kaķu turēšanu
saistīto jomu Līvānu novada administratīvajā teritorijā, sabiedrības
vajadzības pēc saistošajos noteikumos reglamentētajiem pasākumiem
par labturības prasībām mājas (istabas) suņu un kaķu turēšanai, kā arī
suņu un kaķu īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus.
3. Informācija par plānoto
3.1. nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu;
projekta ietekmi uz
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
pašvaldības budžetu
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto
4.1. sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
projekta ietekmi uz
tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās personas, kas
uzņēmējdarbības vidi
Līvānu novada administratīvajā teritorijā tur suņus un kaķus;
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

pašvaldības teritorijā

4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā:
5.1.1. Līvānu novada domes vides inženiere un vides kārtības un
uzraudzības komisija;
5.1.2.Līvānu novada pagastu pārvalžu vadītāji;
5.1.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras
un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas
ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā interneta
vietnē www.livani.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem
(izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos
noteikumos;
6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Līvānu novada domes priekšsēdētājs
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