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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
2017.gada 29. martā
Mālpils novada Mālpilī
APSTIPRINĀTI
Ar Mālpils novada domes
2017.gada 29.marta sēdes
lēmumu Nr. 3/23

PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR MĀJAS (ISTABAS)
DZĪVNIEKU TURĒŠANU MĀLPILS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 12.panta pirmās daļas 5.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu
Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 10. punktu un
161.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā maksājama
pašvaldības nodeva par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils novada
administratīvajā teritorijā (turpmāk – Pašvaldība).
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas nodevas
nomaksas kārtības uzraudzību un kontroli Pašvaldībā.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā,
turējumā vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieks.
4. Noteikumos lietotais termins mājas (istabas) dzīvnieki – Noteikumu izpratnē
suņi, kaķi.
II. Nodevas apmērs,
maksāšanas kārtība un atvieglojumi
5. Suņa īpašnieks maksā suņa turēšanas nodevu, ja suņa turēšanas vieta mājas
(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Mālpils novads.
5. Suņa turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu un tās likme ir:

5.1. par vienu suni Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu teritoriju
daudzdzīvokļu mājās - 5.00 euro;
5.2. par katru nākamo suni Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu teritoriju
daudzdzīvokļu mājās - 10.00 euro;
5.3. par vienu suni pārējās dzīvojamās mājās – 4.00 euro;
5.4. par katru nākamo suni pārējās dzīvojamās mājās – 8.00 euro;
6. Kaķa turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu un tās likme ir 1.00 euro
par vienu kaķi Mālpils, Sidgundas un Upmalu ciemu teritorijā.
7. Suņa turēšanas nodevu sāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu,
un maksā katru gadu visa suņa mūža garumā.
8. Suņa turēšanas nodeva ir maksājama katru gadu līdz 1.martam. Veicot
maksājumu, ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas
nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa
identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā.
9. Suņa turēšanas nodeva maksājama pēc 1.marta, ja 6 mēnešu vecumu suns
sasniedz pēc kārtējā gada 1.marta.
10. Par suni, kurš 6 mēnešu vecumu sasniedz kalendārā gada otrajā pusē vai
kurš iegādāts kalendārā gada otrajā pusē un par kuru nav samaksāta suņa
turēšanas nodeva Pašvaldībā par kārtējo gadu, attiecīgajā gadā ir maksājami
50% no suņa turēšanas nodevas.
11. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas:
11.1. personas ar 2.grupas invaliditāti;
11.2. valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.
12. Suņa turēšanas nodeva 50% apmērā ir maksājama:
12.1. par suni, kura reģistrētais īpašnieks ir pensionārs;
12.2. par sterilizētu suni;
12.3. par medību šķirnes suni.
13. Suņa īpašnieks saņem Pašvaldībā ikgadējo suņa turēšanas žetonu, kas ir
apliecinājums suņa vakcinācijai pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas
nomaksai.
14. Suņu turēšanas nodeva nav jāmaksā lauku viensētās par vienu suni. Par katru
nākamo suni lauku viensētās maksājama nodeva saskaņā ar šo noteikumu
5.4.punktu.
15. Kaķu turēšanas nodeva nav jāmaksā ārpus Mālpils, Sidgundas un Upmalu
ciemu teritorijas dzīvojošo kaķu īpašniekiem.

III. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu
neievērošanu
16. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par šo Noteikumu
neievērošanu ir tiesīgas Mālpils novada domes Pašvaldības policijas
amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Mālpils novada domes
Administratīvā komisija.
IV. Piespiedu izpilde
17. Piespiedu izpildes un piespiedu
nosaka Administratīvā procesa likums.

naudas

uzlikšanas

kārtību

18. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu
darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, izdod Mālpils
novada domes pašvaldības policijas amatpersona.
19. Izpildiestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē ir Mālpils novada dome,
izņemot Administratīvā procesa likuma 359.panta piektajā daļā paredzētos
gadījumus.
20. Māpils novada domes pašvaldības policijas amatpersonas izdoto
administratīvo aktu persona var apstrīdēt pie Mālpils novada domē. Lēmumu par
apstrīdēto administratīvo aktu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
V. Noslēguma jautājums
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Mālpils
novada domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.
22. Atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra
saistošos noteikumus Nr. 3 „Par dzīvnieku turēšanas nodevu Mālpils pagastā”.

Mālpils novada domes
priekšsēdētājs

A.Lielmežs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Mālpils novada domes 2017.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Par pašvaldības nodevu par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils
novadā”
Īss Saistošo noteikumu projekta
Saistošie noteikumi "Par pašvaldības
satura izklāsts
nodevu par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu
noteikumi Mālpils novadā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma "Par
nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
5.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 10.
punktu un 161.punktu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
maksājama pašvaldības nodeva par mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanu Mālpils novada
administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu
projekta Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
nepieciešamības pamatojums
pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldības
domei ir tiesības savā administratīvajā teritorijā
uzlikt pašvaldības nodevas par par visu veida
dzīvnieku
turēšanu.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas nodevas nomaksas
kārtības uzraudzību un kontroli Mālpils novada
administratīvajā teritorijā.
Saistošo
noteikumu
projekta Par mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanu
iespējamā ietekme uz pašvaldības maksājama pašvaldības noteiktā nodeva.
budžetu
Saistošo
noteikumu
īstenošanai
nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba
vietas vai paplašināts esošo institūciju
kompetenci.
Saistošo
noteikumu
projekta Neietekmē
iespējamā
ietekme
uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo
noteikumu
projekta Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli
iespējamā
ietekme
uz veiks Mālpils novada pašvaldības policija.
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids –
privātpersonām
saistībā
ar priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc
Saistošo noteikumu projektu
projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā
internetā www.malpils.lv un Mālpils novada
domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.
Sabiedrības
pārstāvju
izteiktos
priekšlikumus vai iebildumus- paredzēts izvērtēt
pēc to saņemšanas.
Mālpils novada
domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

