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LĒMUMS
Mazsalacā

2022.gada 28.aprīlī Nr.312
(protokols Nr.9, 60.§)

Par precizējumiem 2022.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.38 “Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas
kārtība Valmieras novadā”

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2022.gada 24.februārī
izdeva saistošos noteikumus Nr.38 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un
izķeršanas kārtība Valmieras novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.38) un nosūtīja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai.

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2022.gada 23.marta atzinumu Nr.1-18/2242 (saņemts
Pašvaldībā 2022.gada 23.martā un reģistrēts ar Nr.1.6/22/40), kurā izteikti divi iebildumi par
Saistošajiem noteikumiem Nr.38.

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā
lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
ministrijai.

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. precizēt Saistošos noteikumus Nr.38:
1.1. izsakot 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Valmieras novada administratīvajā teritorijā, nodrošinot labturību un apzīmēšanu
(aplikta kakla siksna vai kupēts auss galiņš), sterilizētu bezsaimnieka kaķi atļauts
turēt pilsētu vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā.”;

1.2. svītrojot 20.punktā skaitļus 8 un 9;
2. uzdot Valmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu

pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs” precizētos Saistošos noteikumus Nr.38 nosūtīt
VARAM zināšanai;

3. lēmums stājas spēkā 2022.gada 28.aprīlī.

Pielikumā: Precizēti Saistošie noteikumi Nr.38 uz 4 lappusēm;
Saistošo noteikumu Nr.38 paskaidrojuma raksts uz 2 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks




