KONSOLIDĒTS

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2018.gada 26.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.19,23.§)

Saistošie noteikumi Nr.25
Par suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli Garkalnes novadā
Ar grozījumiem 26 .11.2019.

Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu
Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama suņa reģistrācijas
kārtības uzraudzība un kontrole.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt suņu reģistrācijas uzraudzību un kontroli Garkalnes novadā.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, turējumā vai
valdījumā ir suns.
4. Suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.
5. Suņa īpašniekam, turētājam vai valdītājam pēc Garkalnes novada pašvaldības policijas
amatpersonas pieprasījuma ir pienākums uzrādīt suni, to nofiksējot, lai varētu droši un netraucēti
ar datu nolasīšanas ierīci veikt pasīvā lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīcē
(mikroshēmā) iekļauto datu iegūšanu.
6. Suņa klaiņošanas gadījumā suņa īpašniekam ir pienākums segt visus izdevumus, kas radušies
suņa izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē
rezultātā, saskaņā ar šajā procesā iesaistītās dzīvnieku patversmes noteikto cenrādi.
7. Noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas veikt Garkalnes novada
pašvaldības policijas amatpersonas. (Grozīts ar Garkalnes novada domes 26.11.2019. saistošajiem
noteikumiem Nr.53)

8. Par šo noteikumu pārkāpumiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no
6 naudas soda vienībām līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro naudas
sodu no 10 naudas soda vienībām līdz 60 naudas soda vienībām. (Grozīts ar Garkalnes novada domes
26.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.53)

9. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem
Garkalnes novada domes Administratīvā komisija.
Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
26.11.2019. sēdes lēmumu
(prot. Nr.44,14.§)

Saistošie noteikumi Nr.53
Grozījumi Garkalnes novada domes 2018.gada 26.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.25 „Par suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli
Garkalnes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu
Nr.491 ,,Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība’’ 3.punktu

1.Izdarīt Garkalnes novada domes 2018.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.25 „Par
suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli Garkalnes novadā” šādus grozījumus:
1.1.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
,,7.Noteikumu izpildes kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai atbilstoši savai kompetencei ir
tiesīgas veikt Garkalnes novada pašvaldības policijas amatpersonas.’’
1.2.Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
,,8.Par noteikumu pārkāpumiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
fiziskajām personām no 6 naudas soda vienībām līdz 50 naudas soda
vienībām, juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 10 naudas soda
vienībām līdz 60 naudas soda vienībām.’’
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

