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Par suņu turēšanas nodevu Ropažu novadā
Izdoti saskaņā ar likumu
”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu
Likumu „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 5.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1 punktu

1. Saistošie noteikumi „Par suņu turēšanas nodevu Ropažu novadā” (turpmāk tekstā –
noteikumi) nosaka suņu turēšanas nodevas (turpmāk tekstā – nodeva) uzlikšanas, maksāšanas
un atvieglojumu piešķiršanas kārtību .
2. Nodevas maksātāji ir suņa īpašnieki, kuri Ropažu novada administratīvajā teritorijā tur suni.
3. Suņu turēšanas nodeva tiek aprēķināta par vienu gadu un tās likme ir 6,- LVL par viena suņa
turēšanu Ropažu novada teritorijā.
4. Suņu turēšanas nodeva par kucēniem, kuriem nav atrasts jauns saimnieks un kuri nav nodoti
jaunā saimnieka īpašumā, jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 (sešu) mēnešu vecumu. Par
suņiem, kuri iegādāti kalendārā gada laikā, vai šī punkta 1. daļā minēto vecumu sasniedzis
kalendārā gada laikā nodeva jāmaksā proporcionāli atlikušo mēnešu skaitam, no suņa
reģistrācijas mēneša (ieskaitot).
5. Nodeva maksājama par katru īpašumā vai turējumā esošu suni atbilstoši šiem noteikumiem.
6. No nodevas samaksas ir atbrīvoti:
6.1. 2. grupas invalīdi;
6.2. vientuļie nestrādājošie pensionāri;
6.3. valsts iestādes, kurās tiek turēti un audzēti dienesta suņi;
6.4. zemnieku saimniecības.
6.5. individuālo dzīvojamo māju īpašnieki
7. Nodeva samazināta par 50%:
7.1.
sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem;
7.2.
maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm īpašniekiem.
8. Šo noteikumu 6.1. līdz 6.3. un 7. punktā, minētie nodevu atvieglojumi piemērojami tikai par
vienu dzīvnieku.
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9. Nodeva maksājama par tekošo gadu līdz 1. jūlijam. Nodeva par suņiem, kas iegādāti vai 4.
punkta 1. daļā minēto vecumu sasnieguši pēc 1. jūlija, maksājama līdz gada beigām. Nodevas
samaksa veicama Ropažu novada pašvaldības kasē vai pārskaitot uz kontu Nr. LV54 HABA
0551 0133 8368 7
10. Kontroli par šo noteikumu izpildi veic Ropažu novada pašvaldības policija.
Noslēguma jautājumi
11. Par 2010. gadu nodeva maksājama 50% apmērā no šo noteikumu 3. punktā noteiktās nodevas
likmes.
12. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Ropažu novada
pašvaldības informatīvajā biļetenā – Ropažu vēstis.

Domes priekšsēdētājs

A.Cibuļskis
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