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Saistošie noteikumi Nr.2 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes  

2014.gada 30.janvāra sēdes 

lēmumu (prot. Nr.2, 3.§) 

2014.gada 30.janvārī 

 

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2013.gada 25.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.30 “Par 

mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā”” 
 

Izdoti saskaņā ar:  likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 

1. daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 

8.panta 3.daļu, MK 2009.gada 3.februāra noteikumiem 

Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 106.punktu un 3.2.apakšpunktu, 

 

1. Izslēgt Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 25.oktobra saistošajos noteikumu Nr.30 „Par 

mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā 2.2.5.punktu. 

  

2.Izteikt Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr.33 

„Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 

“Par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā”” 1.4.punktu sekojošā redakcijā: 

„1.4. Izslēgt no saistošiem noteikumiem saistošo noteikumu 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 2.1., 

4.3., 4.4. punktus, un 2.2.3., 2.2.4. un 4.1.3. apakšpunktus” 

 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Zilupes novada 

pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā. 

 

2013.gada 30.janvārī 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                            O.Agafonovs  

 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=14940


Zilupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 

2013.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par 

mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā”” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likums “Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 10. 

punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 

3.daļu, MK 2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr. 

108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 106.punktu un 3.2.apakšpunktu, 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos tiek precizētas normas, kas 

neatbilst normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumiem 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Nav attiecināms 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās 

teritorijā dzīvojošie mājdzīvnieku īpašnieki. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kura atbildīga par saistošo noteikumu 

piemērošanu ir Zilupes novada pašvaldība.  

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

 

 

2014.gada 30.janvārī 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     O.Agafonovs  

 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=14940

