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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.38
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība

Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Ņemot vērā, ka Valmieras novada pašvaldībā apvienotas
astoņas pašvaldības, ir nepieciešama to līdzšinējo mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrāciju, turēšanu un izķeršanu, kā
arī suņa turēšanas nodevas maksāšanu regulējošo
saistošo noteikumu izvērtēšana un konsolidēšana.

1.2. 04.01.2022. spēkā stājās grozījumi Veterinārmedicīnas
likumā (likuma “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”
redakcijā, kas Saeimā pieņemta 2021.gada 9.decembrī),
kas paredz papildināt likumu ar 21.3pantu šādā redakcijā:

“21.3 pants. (1) Pašvaldība nodrošina normatīvajos aktos par
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto suņa
apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes uzraudzību un
kontroli attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(2) Pašvaldība, veicot šā panta pirmajā daļā minēto normatīvo
aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli, ir tiesīga izdot
administratīvos aktus par suņa apzīmēšanu un reģistrāciju.

(3) Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka institūciju, kas ir
pilnvarota pašvaldības vārdā veikt šā panta pirmajā daļā noteikto
uzraudzību un kontroli, kā arī ir tiesīga izdot šā panta otrajā daļā
minētos administratīvos aktus.”

Konsolidētajos saistošajos noteikumos nepieciešams iekļaut
suņa apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildes uzraudzības
un kontroles regulējumu.

1.3. Veterinārmedicīnas likumā grozīta arī 21.panta ceturtā
daļa, nosakot, ka turpmāk mājas (istabas) dzīvnieka
reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC)
mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk –
datubāzē) veiks tikai praktizējošs veterinārārsts līdzšinējo
šādu reģistrēšanās iespēju vietā: 1) pie praktizējoša
veterinārārsta, 2) vietējā pašvaldībā, 3) izmantojot valsts
pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, 4) LDC
reģionālajos klientu apkalpošanas centros vai izmantojot
datu centra tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu.

Pašvaldības konsolidētajos saistošajos noteikumos
nepieciešams regulējums informācijas par suni reģistrēšanai
Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē.

http://www.latvija.lv


2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu būtība ir noteikt mājas (istabas) dzīvnieku –
suņu un kaķu īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus,
atbildību par noteikumu neievērošanu, suņu un kaķu
reģistrācijas kārtību un klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas
kārtību Valmieras novada pašvaldībā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem, spēku zaudēs
Valmieras pilsētas pašvaldības 19.12.2013. saistošie noteikumi
Nr.194 “Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras
pilsētā”, kas noteica ikgadējo suņa turēšanas nodevu Valmieras
pilsētā deklarētajiem suņu īpašniekiem 12 EUR par suni.

Lai arī LDC datubāzē 2021.gada 31.decembrī bija reģistrēti
4716 suņi no Valmieras novada teritorijas, 2020.gadā tikai
izsniegti nomaksātu nodevu apliecinoši žetoni tikai par
100 suņiem.
2018.gada nogalē LDC datubāzē bija reģistrēti 953 suņi no
Valmieras pilsētas, taču par 2017./2018.gada periodu
nomaksāto pašvaldības nodevu apliecinošie žetoni tika izsniegti
tikai par 146 suņiem, liecinot par zemu suņu īpašnieku aktivitāti,
nepietiekamu kontroles un veicināšanas kapacitāti nodevas
maksājuma aptveres veicināšanā.

2020.gadā Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta ieņēmumi no
šīs nodevas bija 1463 EUR, 2021.gadā ieņēmumi bija
1506 EUR, un, ņemot vērā arī nodevas maksājuma sistēmas
uzturēšanas administratīvās izmaksas, neattaisnoja iepriekš
uzstādīto nodevas iekasēšanas mērķi – būt par būtisku
finansiālu atbalstu dzīvnieku patversmes uzturēšanai un citām ar
suņu uzturēšanu pilsētā saistītām aktivitātēm.

Vienlaikus, ņemot vērā 04.01.2022. spēkā stājušos grozījumus
Veterinārmedicīnas likumā, kas paredz turpmāku suņa
pirmreizējo reģistrēšanu LDC datubāzē tikai pie praktizējoša
veterinārārsta, suņa īpašniekam to nebūs vairs iespējams izdarīt
bez maksas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Līdz 30.06.2022. spēkā stāsies Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un
reģistrācijas kārtība”, kas noteikts vienotu maksas apmēru par
mājas (istabas) dzīvnieka reģistrēšanu datubāzē, tādējādi daļai
suņu īpašnieku radot papildu ar suņa reģistrēšanu saistītas
izmaksas.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Noteikumi ir saistoši personām, kuru īpašumā, turējumā vai
valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieks – suns un kaķis, kas dzīvo
vai uzturas Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Uzraudzību par saistošo noteikumu ievērošanu veic Valmieras
novada pašvaldības policija.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Iniciatīvas “Dogs Welcome” autore, Valmieras iedzīvotāja
Agnija Jankovska.
Biedrība “Dzīvnieku SOS” un tās Valmieras aktīviste
Annija Greidāne

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


