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APSTIPRINĀTI  ar   
Pārgaujas novada domes 28.11.2013.  
sēdes lēmumu  ( protokols Nr.14, 5.§) 

 
Publicēti Pārgaujas novada pašvaldības 

informatīvajā  izdevumā  „Pārgaujas novada  vēstis” Nr. 53,  
2013. gada 19.decembrī 

 
 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26 

„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.32  
„Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā”” 

  
Izdoti saskaņā ar LR likuma ”Par pašvaldībām”  

21. panta pirmās daļas 16. punktu,43. panta  
pirmās daļas 10. punktu  

1. Izdarīt Pārgaujas novada pašvaldības domes 2010.gada 17.jūnijā apstiprinātajos 
(protokols Nr. 7, 18.§) Saistošajos noteikumos Nr. 32 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi 
Pārgaujas novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 5.6. punktu šādā redakcijā: 

„5.6. Par Noteikumu neievērošanu vainīgajai fiziskajai personai uzliek naudas sodu līdz 
15,00 euro, juridiskajai personai – līdz 143,00 euro.” 

1.2. Izteikt 5.7.punktu šādā redakcijā: 

„5.7. Par atkārtotu Noteikumu pārkāpumu gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas 
fiziskai personai uzliek naudas sodu līdz 43,00 euro, juridiskai personai – līdz 427,00 euro.” 

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā  2014.gada 1.janvārī. 

 

 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                Hardijs VENTS 
 

 
 
 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  Nr.26 

„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.32  
„Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā”” 



 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiks ieviests euro, ir 
nepieciešams veikt grozījumus Pārgaujas novada domes  2010.gada 
17.jūnijā  izdotajos Saistošajos noteikumos Nr.32 „Mājdzīvnieku 
turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā” (protokols Nr.14, 5.§), 
aizstājot tajā latus ar euro.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Aizstājot latus uz euro veikta naudas noapaļošanu uz augšu ievērojot  
Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu. 

3.Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Tiešas ietekmes uz budžetu nav. 

4.Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Uz uzņēmējdarbības vidi tiešas ietekmes nav. 
 

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var 
vērsties Pārgaujas novada pašvaldībā. 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 
Domes priekšsēdētājs                                Hardijs VENTS 
 


