LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv
APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2016.gada 28. janvāra
sēdes protokola Nr.1
lēmumu Nr.1-20
Līvānu novada domes saistošie noteikumi
“Par pašvaldības nodevu par dzīvnieku turēšanu”
2016.gada 28. janvārī

Nr.2

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 15.punktu un likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva (turpmāk tekstā
– nodeva) par suņu turēšanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā un nodevas
maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevas samaksas vai kurām piešķirti
atvieglojumi.
2.Nodevas likme par viena suņa turēšanu ir 3,00 EUR gadā.
3. Pašvaldības nodevas (turpmāk tekstā – nodeva) par dzīvnieku turēšanu maksātāji ir
fiziskas personas, kuras tur suņus un veic to reģistrāciju.
4. Nodevu par dzīvnieku turēšanu Līvānu novada teritorijā maksā suņu īpašnieki
(turētāji). Maksājot pašvaldības nodevu, nodevas maksātājs maksājuma dokumentā
norāda informāciju par dzīvnieku (iesauka un adrese), par kuru tiek maksāta nodeva.
5. No nodevas par vienu (pirmo) suni ir atbrīvoti:
5.1. personas ar redzes invaliditāti;
5.2. personas ar I un II invaliditātes grupu;
5.3. personas, kurām piešķirta vecuma pensija.
6. No nodevas par suņu turēšanu ir atbrīvotas personas, kuras suni tur ārpus
apdzīvotām vietām (apdzīvotas vietas ir ciemi: Jersikas ciems un Upenieku ciems
Jersikas pagastā, Rožupes (I un II) ciems Rožupes pagastā, Turku ciems un Jaunsilavu

ciems Turku pagastā, Rudzātu ciems Rudzātu pagastā un Sutru ciems Sutru pagastā),
ja suns ir identificējams ar elektroniskās identifikācijas sistēmu (ir implantēta
mikroshēma), ir reģistrēts mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un ir vakcinēts
Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā.
7. Nodeva samazināma par 50% par vienu (pirmo) suni:
7.1. maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm,
īpašniekiem;
7.2. par suni, kas iegādāts (iegūts) kārtējā gadā pēc 30.jūnija;
7.3. kastrēto un sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem, uzrādot dzīvnieka pasi ar attiecīgo
ierakstu;
7.4. ja suns tiek turēts apdzīvotā vietā un ir identificējams ar elektroniskās
identifikācijas sistēmu (ir implantēta mikroshēma), ir reģistrēts mājas (istabas)
dzīvnieku datubāzē un ir vakcinēts Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā.
8. Ja persona atbilst vairākiem kritērijiem saskaņā ar kuriem samazināma nodeva, šie
kritēriji nesummējas un personai nodeva samazināma par 50 %.
9. Nodeva ieskaitāma Līvānu novada pašvaldības bankas kontā, kas norādīts
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, par katru gadu līdz 30.
jūnijam. Pašvaldības nodeva jāsamaksā ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc dzīvnieka
iegādes (iegūšanas) dienas.
10. Pašvaldības nodevu izmanto saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtību Līvānu novadā”.
9. Kontroli par nodevas nomaksu pilnā apjomā Līvānu novada teritorijā veic Līvānu
novada domes administrācijas vides speciālists.
10. Par suņu turēšanu Līvānu novada teritorijā bez reģistrācijas un bez nodevas
nomaksas tiek noteikts administratīvais sods.
Līvānu novada domes
priekšsēdētājs
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