
 
 
 
 
 
 
 

     Siguldā 
 

Saistošie noteikumi 
 
 
2012.gada 21.novembrī       Nr.31     
            (prot. Nr.22, §3)
  
 
  Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā  

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15) punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5) punktu, 

Ministru kabineta noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, 

 kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10. un 16.
1
 punktu 

 
 

* ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2013.gada 11.septembra Saistošajiem 

noteikumiem Nr.24 „Grozījumi 2012.gada 21.novembra Siguldas novada Domes saistošajos 

noteikumos Nr.31 „Par ikgadējo nodevu par suņu turēšanu Siguldas novadā” (prot.Nr.19, §16) 

 
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā maksājama 

ikgadējā pašvaldības nodeva par suņu turēšanu (turpmāk – suņu turēšanas nodeva) 
Siguldas novada administratīvajā teritorijā. 
 

2. Suņu turēšanas nodevu maksātāji ir suņu īpašnieki, kas Siguldas novada 
administratīvajā teritorijā tur suņus. 

 
3. Suņu turēšanas nodeva tiek noteikta EUR 4,27* gadā par vienu suni, un tā 

jāsamaksā ik gadu līdz 1.martam. 
 
4. Suņu turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 3 (trīs) mēnešu vecumu 

vai viena mēneša laikā pēc suņa iegādes, un jāmaksā ik gadu visu suņa mūžu. 
 
5. Par suņiem, kuri iegādāti gada otrajā pusē, attiecīgajā gadā jāsamaksā 50% no 

suņu turēšanas nodevas. 
 
6. Suņu turēšanas nodevu var samaksāt Siguldas novada domes Pakalpojuma centrā, 

Siguldas pagasta, Mores pagasta un Allažu pagasta pārvaldēs vai Siguldas novada 
Domes mājas lapā internetā uzrādītajos kredītiestāžu norēķinu kontos. 

 



7. Veicot suņu turēšanas nodevas samaksu īpašniekiem maksājuma uzdevumā ir 
jānorāda vārds, uzvārds, adrese, kā arī suņa vārds, suņa reģistrācijas žetona 
numurs un turēšanas vieta. 

 
8. Līdzekļi, kas ir iegūti no suņu turēšanas nodevām, tiek izlietoti suņu reģistrācijas 

organizēšanai, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai un izolēšanai un citām darbībām, 
kas ir saistītas ar mājdzīvnieku turēšanas administrēšanu Siguldas administratīvajā 
teritorijā. 

 
9. Suņu turēšanas nodevas samaksas kontroli un administrēšanu veic Siguldas 

novada Domes Pakalpojuma centrs sadarbībā ar Siguldas novada Pašvaldības 
policiju. 

 
10. Suņu turēšanas nodeva ir samazināta par 50%: 

10.1. pensionāram par vienu dzīvnieku,  
10.2. par suni, kurš tiek turēts savrupmājā, 
10.3. sterilizēto suņu īpašniekiem, 
10.4. maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skaustu augstums nepārsniedz 35 cm, 

īpašniekiem. 
 

11. No suņu turēšanas nodevas ir atbrīvoti: 
11.1. vientuļi nestrādājoši pensionāri, 
11.2. personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti.  
 

12. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā 
laikrakstā.  

 
13. Atzīt par spēku zaudējušiem ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu 

Siguldas novada pašvaldības 2005.gada 21.septembra saistošos noteikumus Nr.14 
„Par suņu turēšanas nodevu Siguldas novadā”.  

 
 
 
Priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)       U.Mitrevics 
 
 
Stājušies spēkā ar 2012.gada 21.decembri 
    


