
             
 

 
 
 
 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 23/2013 

 
Ilūkstē 2013.gada 31.oktobrī 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

31.10.2013. lēmumu Nr.424 
                                                                                                                     (prot. Nr.20., 11.§) 

 
 

      Groz ījums Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 8/2011 „Su ņu, kaķu un m ājdz īvnieku tur ēšanas noteikumi Il ūkstes novad ā” 

 
 

Izdoti saskaņā ar  
likuma „Par pašvaldībām” 21 panta pirmās daļas 16.  punktu un 

43. panta pirmās daļas 10. punktu, 
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu, 

Veterinārmedicīnas likuma 21.2 pantu, 
Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr. 266  

„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai,  
pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai”, 

Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr. 491 
„Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3. punktu   

 
 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.8/2011 „Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes novadā” („Ilūkstes Novada 
Vēstis” 2011, Nr.7) grozījumu un aizstāt 20. punktā vārdus „no pieciem līdz divsimt piecdesmit 
latiem„ ar vārdiem „no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro” un vārdus „no desmit līdz piecsimt 
latiem” ar vārdiem „no piecpadsmit līdz septiņsimt euro”. 
 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                           Stefans Rāzna  
 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



 
 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

       Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem  Nr. 23/2013 

 
Groz ījums Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.8/2011 „Su ņu, kaķu un m ājdz īvnieku tur ēšanas noteikumi Il ūkstes novad ā” 
 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

 
1. Noteikumu 

nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi „Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 
2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 
„Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes 
novadā” paredz no 2014.gada 1.janvāra sodu sankciju skaitlisko 
vērtību latos aizstāt ar skaitlisko vērtību euro atbilstoši Euro 
ieviešanas kārtības likumam.  

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos skaitliskās vērtības latos tiek aizstātas 
ar skaitliskajām vērtībām euro, ievērojot Euro ieviešanas 
kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktā noteikto 
noapaļošanas principu, t. i., tiesību norma, kurā skaitliskā 
vērtība tiek izteikta euro, nav personai nelabvēlīgāka par 
sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība ir izteikta latos. 

3. Informācija par plānoto 
noteikumu  ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

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

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.  

 
 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                               Stefans Rāzna 

 
 


