Ministru kabineta noteikumu projekta
„Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63
„Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus
cūkām”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
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I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 4.punkts.
Brucelozes ierosinātājs Brucella suis (turpmāk – bruceloze) ir valsts
uzraudzībā esoša dzīvnieku infekcijas slimība saskaņā ar Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra noteikumiem Nr.127 „Noteikumi par ziņojamām,
reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām
un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam
dienestam”.
Patlaban ir spēkā šādi normatīvie akti, kas reglamentē darbības brucelozes
profilakses un apkarošanas pasākumu laikā:
1) Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumi Nr.63 „Kārtība, kādā
veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām” (turpmāk –
noteikumi Nr.63), kas nosaka brucelozes profilakses un apkarošanas kārtību
cūku sugas dzīvniekiem (turpmāk – dzīvnieks), izņemot dzīvniekus, kas
dzīvo savvaļā. Tāpat noteikumi Nr.63 nosaka pienākumus cūku sugas
dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem (turpmāk – dzīvnieku īpašnieks vai
turētājs) un iesaistītajām institūcijām, kā arī no brucelozes oficiāli brīvas
novietnes statusa (turpmāk – novietnes statuss) piešķiršanas, saglabāšanas
vai atcelšanas kārtību;
2) Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumi Nr.34 „Veterinārās
prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par
veterināro kontroli”, kas nosaka prasības veterinārajam sertifikātam, ja
dzīvnieku īpašnieks vai turētājs savā novietnē ieved dzīvniekus no kādas
citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalstis) vai no valsts,
kas nav dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts);
3) Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumi Nr.235 „Veterinārās
prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās dalībvalstīs un
ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas
sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.235),
kas nosaka kuiļu spermas sagatavošanas centriem reģistrācijas kārtību;
4) Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1647
„Veterinārās prasības govju un cūku apritei”, kas nosaka prasības
veterinārajam sertifikātam, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs savā novietnē
ieved dzīvniekus no kādas citas dalībvalsts, kā arī nosaka tirgotāju
reģistrācijas kārtību un tirgotāju telpu, savākšanas centru atzīšanas un
reģistrācijas kārtību;
5) Komisijas 2012.gada 1.marta Īstenošanas Regula Nr.176/2012, ar ko
groza B, C un D pielikumu Padomes Direktīvā 90/429/EEK par dzīvnieku
veselības prasībām attiecībā uz brucelozi un Aujeski slimību (turpmāk –
Regula Nr.176/2012), kas nosaka dzīvnieku ievešanas kārtību kuiļu spermas
sagatavošanas centrā un rīcību gadījumā, ja ir aizdomas par ievesto
dzīvnieku inficēšanos vai saslimšanu ar brucelozi;
6) Komisijas 2010.gada 12.marta Regula Nr.206/2010, ar ko izveido
sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām
Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un
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nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (turpmāk – Regula Nr.206/2010),
kas nosaka prasības veterinārajam sertifikātam, ja dzīvnieku īpašnieks vai
turētājs savā novietnē ieved dzīvniekus no trešās valsts;
7) Padomes 2009.gada 24.septembra Regula Nr.1099/2009 par dzīvnieku
aizsardzību nonāvēšanas laikā (turpmāk – Regula Nr.1099/2009), kas nosaka
dzīvnieku aizsardzības prasības to kaušanas vai nonāvēšanas laikā.
8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regula
Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri
nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.1774/2002
(turpmāk – Regula Nr.1069/2009), kas nosaka blakusproduktu savākšanu,
izmantošanu, pārstrādi vai likvidēšanu;
9) Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regula Nr.142/2011, ar kuru
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1069/2009, ar ko
nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku
patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem
paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes
atbilstīgi minētajai direktīvai (turpmāk – Regula Nr.142/2011), kas nosaka
blakusproduktu pārstrādes metodes.
Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) brucelozes profilakses
un apkarošanas pasākumu izpildes un kontroles laikā ir konstatējis vairākas
būtiskas lietas, kuras noteikumos Nr.63 nav atrunātas, tāpēc tie jāpapildina
ar nepieciešamo regulējumu, lai pilnvērtīgāk īstenotu brucelozes profilakses
un apkarošanas pasākumus.
Noteikumi Nr.63 nosaka novietnes statusa piešķiršanas un saglabāšanas
kārtību. Šīs kārtības esošās prasības tām novietnēm, kurās tur mežacūkas
iežogotā platībā nav piemērojamas. Ņemot vērā minēto, noteikumos Nr.63 ir
nepieciešams noteikt atsevišķas prasības tām novietnēm, kurās tur
mežacūkas iežogotā platībā, lai tās varētu iegūt un saglabāt novietnes
statusu.
Brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumu laikā ir noteikti pienākumi
dzīvnieku īpašniekam vai turētājam, izņemot mākslīgās apsēklošanas un
embriju transplantācijas komersantiem. Pašreiz šiem komersantiem
pienākumi ir noteikti noteikumos Nr.235, līdz ar to atbilstoši jāprecizē
noteikumi Nr.63, lai kuiļu spermas sagatavošanas centri varētu iegūt un
saglabāt novietnes statusu, un atbilstoši rīkoties tajā gadījumā, ja ir aizdomas
par inficēšanos vai saslimšanu ar brucelozi.
Dienests ir konstatējis, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs izmanto kautuves
pakalpojumu, lai nokautu dzīvnieku pašpatēriņam, tad dienesta inspektors
vai tā pilnvarotais veterinārārsts kautuvē nevar kontrolēt tālāko dzīvnieku
īpašnieku vai turētāju rīcību ar kautķermeni, vai tas tiks izmantots, kā
paredzēts – pašpatēriņam – vai tas tiks laists pārtikas apritē (tirgū), līdz ar to
nepieļaut tādu dzīvnieku, kas ir nācis no novietnes, kurai nav piešķirts vai
saglabāts novietnes statusu, tirdzniecību nav iespējams. Ņemot vērā minēto,
nepieciešams precizēt noteikumus Nr.63, nosakot prasību, ja kautuvē nokauj
dzīvnieku no novietnes, kurai nav novietnes statuss, tad no tāda dzīvnieka
dienesta pilnvarotais veterinārārsts kautuvē ņem kontroles paraugu
seroloģiskai izmeklēšanai, nosakot specifiskās antivielas pret brucelozes
ierosinātāju, tādejādi pasargājot cūkgaļas patērētājus no iespējas saslimt ar
šo zoonozi (infekcijas slimība, ar kuru slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki).
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Paredzēts, ka minētā prasība stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī.
Pašlaik noteikumi Nr.63 neparedz pārejas periodu, kas noteiktu, ka līdz tam
laikam, kamēr dienests piešķir novietnei statusu, dzīvnieku īpašnieks vai
turētājs var dzīvnieku pārvietot uz citu novietni, kā arī dzīvnieku vai no tā
iegūto produkciju laist pārtikas apritē (tirgot), līdz ar to, lai neskartu
komercdarbības vidi – neierobežotu cūkkopību un ar to saistīto gaļas nozari
(gaļas produktu ražošanu, produktu un dzīvnieku izplatīšanu un
tirdzniecību), noteikumos Nr.63 nepieciešams noteikt pārejas periodu to
prasību izpildei par novietnes statusa iegūšanu tām novietnēm, kurām
dzīvnieku īpašnieks vai turētājs vēlas, lai tiktu piešķirts novietnes statuss, bet
līdz tam netiktu aizliegta dzīvnieku pārvietošana un to produkcijas
tirdzniecība 2014.gadā.
Tāpat noteikumos Nr.63 nav noteikta kārtība, kā dzīvnieku īpašnieks vai
turētājs novietnei var iegūt un saglabāt novietnes statusu, ja novietnē atrodas
tikai ievesti dzīvnieki no citas dalībvalsts vai trešās valsts. Noteikumos
Nr.63 nepieciešams noteikt, ka no dalībvalsts vai trešās valsts novietnē var
ievest dzīvniekus no tādas novietnes, kurā pamatganāmpulka dzīvnieki
seroloģiski izmeklēti, tādejādi tas dotu iespēju dienestam pārliecināties, ka
novietnē esošie dzīvnieki ir veseli no brucelozes un var piešķirt novietnei
statusu.
Ņemot vērā pašreizējo situāciju un minētās problēmas ir sagatavots Ministru
kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
29.janvāra noteikumos Nr.63 „Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumus cūkām”” (turpmāk – noteikumu projekts).
Noteikumu projektā izdarīti vairāki tehniski un redakcionāli grozījumi, kas
precizē un papildina brucelozes profilakses un apkarošanas nosacījumus,
ievērojot dienesta brucelozes profilakses un apkarošanas kārtības izpildes un
kontroles laikā konstatētās nepilnības un esošo situāciju. Noteikumu
projektā:
1) precizēti termini – brucelozes diagnoze, novietne, no brucelozes oficiāli
brīvas novietnes statuss;
2) precizēti nosacījumi rīcībai ar dzīvnieku, ja novietnei nav novietnes
statuss, kas jāpiemēro no 2015.gada 1.janvāra;
3) noteikts jauns nosacījums, ka no 2015.gada 1.janvāra kautuvē, ja nokauj
dzīvnieku no novietnes, kurai nav piešķirts vai saglabāts novietnes statuss,
tad no tāda dzīvnieka dienesta pilnvarotais veterinārārsts kautuvē ņem
kontroles paraugu seroloģiskai izmeklēšanai, nosakot specifiskās antivielas
pret brucelozes ierosinātāju;
4) precizēti nosacījumi, ka dienests pieņem lēmumu saskaņā ar
Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību par to, kā dzīvnieku
īpašnieks vai turētājs:
a) savāc, izmanto, pārstrādā vai likvidē blakusproduktus;
b) izmanto, pārstrādā vai likvidē nogalināto dzīvnieku līķus gadījumā, ja ir
aizdomas par inficēšanos vai saslimšanu ar brucelozi vai apstiprināta
brucelozes diagnoze;
5) papildināti un precizēti nosacījumi, par to, kad un kā dzīvnieku īpašnieks
vai turētājs var pieteikties dienestā novietnes statusa iegūšanai;
6) precizēta dzīvnieku ievešanas kārtība tām novietnēm, kurām dzīvnieku
īpašnieks vai turētājs vēlās, lai piešķir vai saglabāt novietnes statusu un
kurās tur:
a) vaislas kuili vai sivēnmāti, vai vaislas jauncūku un nobarojamo cūku;
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b) tikai nobarojamās cūkas;
7) noteiktas prasības novietnēm, kurās tur mežacūkas iežogotā platībā, lai tās
varētu iegūt un saglabāt novietnes statusu;
8) noteiktas prasības dzīvnieku ievešanai no citas dalībvalsts vai trešās
valsts;
9) noteikts, ka brucelozes profilakses pasākumu laikā kuiļu spermas
sagatavošanas centrā dzīvniekus ieved un laboratoriski izmeklē saskaņā ar
Regulas Nr.176/2012 B pielikuma I un II nodaļā noteiktajām prasībām;
10) papildināti un precizēti nosacījumi gadījumos, kad dienests atceļ
novietnei piešķirto novietnes statusu;
11) noteikts, kā rīkoties kuiļu spermas sagatavošanas centrā ar ievestajiem
dzīvniekiem vai turētajiem dzīvniekiem, ja ir aizdomas par inficēšanos vai
saslimšanu ar brucelozi;
12) papildināts nosacījums, ka brucelozes apkarošanas pasākumu laikā
dzīvniekus nogalina saskaņā ar Regulu Nr.1099/2009;
13) noteikts, kādā laika posmā skartajā punktā jānogalina dzīvnieki;
14) papildināta prasība par to, ka dzīvnieku īpašnieks vai turētājs pēc veikto
brucelozes apkarošanas laikā noteikto prasību izpildes informē dienestu vai
pilnvaroto veterinārārstu;
15) precizēta dienesta un pilnvarotā veterinārārsta rīcība gadījumā, kad ir
saņemta informācija no dzīvnieka īpašnieka vai turētāja par brucelozes
apkarošanas laikā noteikto prasību izpildi;
16) noteikts pārejas periods novietnes statusa iegūšanai līdz 2014.gada
31.decembrim, līdz kuram nav jāievēro tās prasības, kas noteiktas, ja
novietnei nav novietnes statuss;
17) noteikts, ka līdz 2014.gada 31.decembrim novietnē dzīvniekus var ievest
no novietnes, kurai nav novietnes statuss, ja ir veikti noteikumu projektā
noteiktie laboratoriskie izmeklējumi.
Minētās problēmas noteikumu projekts atrisinās pilnībā.
Dienests, valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts „BIOR”” un Lauksaimniecības datu centrs.

Nav.
II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību,
tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
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Noteikumu projekts attiecas uz 858 dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem,
veicot brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus. Noteikumu
projekta tiesiskais regulējums var ietekmēt 862 praktizējošos, t.sk. 490
pilnvarotos, veterinārārstus.

Noteikumu projekts paredz papildu finansiālu ietekmi no 2015.gada
1.janvāra tiem dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuri vēlēsies kautuvē
nokaut dzīvnieku no novietnes, kurai nav piešķirts vai saglabāts novietnes
statuss. No tāda dzīvnieka dienests pilnvarotais veterinārārsts kautuvē ņems
kontroles paraugu seroloģiskai izmeklēšanai un dzīvnieku īpašniekam vai
turētājam būs jāsedz izdevumi par kontroles paraugu ņemšanu, nosūtīšanu
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uz valsts zinātnisko institūtu „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR”” un laboratorisko izmeklēšanu.
Noteikumu projekts:
1) nenosaka stingrākas prasības brucelozes profilakses un apkarošanas
kārtībā, bet nosaka detalizētas prasības brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumiem – rīcību novietnes statusa iegūšanas un
saglabāšanas gadījumā, rīcību ar dzīvnieku, ja ir aizdomas par inficēšanos
vai saslimšanu vai apstiprināta brucelozes diagnoze;
2) administratīvo procedūru neietekmē.
Projekts šo jomu neskar.

Nav.

Anotācijas III un IV sadaļa – projekts šīs jomas neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1. Saistības pret Eiropas Noteikumu projekts saistīts ar šādu Eiropas Savienības tiesību aktu
Savienību
prasību ieviešanu:
1) Regula Nr.176/2012;
2) Regula Nr.206/2010;
3) Regula Nr.1099/2009;
4) Regula Nr.1069/2009;
5) Regula Nr.142/2011.
2. Citas starptautiskās Projekts šo jomu neskar.
saistības
3. Cita informācija
Nav
1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā Eiropas Savienības tiesību 1) Regula Nr.176/2012;
2) Regula Nr.206/2010;
akta datums, numurs un nosaukums
3) Regula Nr.1099/2009;
4) Regula Nr.1069/2009;
5) Regula Nr.142/2011.

A
Attiecīgā ES tiesību
akta
panta
numurs
(uzskaitot katru tiesību
akta vienību - pantu,
daļu,
punktu,
apakšpunktu)

B
Projekta vienība,
kas pārņem vai
ievieš katru šī
tabulas A ailē
minēto ES tiesību
akta vienību

C
Informācija
par to, vai šīs
tabulas A ailē
minētās
ES
tiesību
akta
vienības tiek
pārņemtas vai
ieviestas
pilnībā
vai
daļēji.
Ja
attiecīgā ES
tiesību
akta

D
Informācija par to, vai šīs
tabulas B ailē minētās projekta
vienības paredz stingrākas
prasības nekā šīs tabulas A ailē
minētās ES tiesību akta
vienības. Ja projekts satur
stingrākas
prasības
nekā
attiecīgais ES tiesību akts,norāda
pamatojumu
un
samērīgumu.
Norāda iespējamās alternatīvas
(t.sk. alternatīvas, kas neparedz
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Regulas Nr.176/2012 B
pielikuma I nodaļa
Regulas Nr.176/2012 B
pielikuma II nodaļa
Regulas Nr.176/2012 B
pielikuma I un II nodaļa
Regulas
Nr.206/2010
1.panta 1.punkta “a”
apakšpunkts
Regulas
Nr.1099/2009
1.panta 1.punkts
Regulas
Nr.1069/2009
8.panta “a” punkta “v”
apakšpunkts un 9.panta
“f”
punkta
“i”
apakšpunkts un Regulas
Nr.142/2011 1.panta “a”
punkts
Regulas
Nr.1069/2009
9.panta “a” apakšpunkts
un Regulas Nr.142/2011
1.panta „a” punkts
Kā ir izmantota ES tiesību
aktā paredzētā rīcības
brīvība
dalībvalstij
pārņemt
vai
ieviest
noteiktas ES tiesību akta
normas?
Kādēļ?
Saistības
sniegt

vienība tiek
pārņemta vai
ieviesta daļēji,
sniedz
attiecīgu
skaidrojumu,
kā arī precīzi
norāda, kad
un kādā veidā
ES
tiesību
akta vienība
tiks pārņemta
vai
ieviesta
pilnībā.
Norāda
institūciju, kas
ir
atbildīga
par šo saistību
izpildi pilnībā

tiesiskā regulējuma izstrādi)kādos
gadījumos
būtu
iespējams
izvairīties
no
stingrāku prasību noteikšanas,
nekā paredzēts attiecīgajos ES
tiesību aktos

Pārņemts
pilnībā.
Pārņemts
pilnībā.
Pārņemts
pilnībā.
Pārņemts
pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

23., 24. un
25.punkts
23.punkts

Pārņemts
pilnībā.
Pārņemts
pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

25.punkts

Pārņemts
pilnībā.

Neparedz stingrākas prasības.

14., 19. un
22.punkts
17.punkts
14. un 20.punkts
14. un 19.punkts

Neparedz stingrākas prasības.
Neparedz stingrākas prasības.
Neparedz stingrākas prasības.

Neparedz stingrākas prasības.

Projekts šo jomu neskar.

Projekts šo jomu neskar.
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7
paziņojumu
ES
institūcijām
un
ES
dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas
regulē
informācijas
sniegšanu par tehnisko
noteikumu, valsts atbalsta
piešķiršanas un finanšu
noteikumu (attiecībā uz
monetāro
politiku)
projektiem
Cita informācija
Nav.

Anotācijas V sadaļas 2.tabula – projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības līdzdalības un
komunikācijas aktivitātes saistībā ar
projektu

2013.gada 14.augustā noteikumu projekts nosūtīts
elektroniski
izskatīšanai
speciālistiem, kas
strādā
laboratorijas un cūkkopības nozarē, un biedrībai „Latvijas
Veterinārārstu biedrība”.
2014.gada 6.februārī noteikumu projekts nosūtīts
elektroniski izskatīšanai un atzinumu sniegšanai biedrībām
„Latvijas Cūku audzētāju asociācija”, „Savvaļas Dzīvnieku
audzētāju
asociācija”,
„Lauksaimnieku
organizāciju
sadarbības padome”, „Zemnieku saeima” un „Latvijas
Veterinārārstu biedrība”.
Noteikumu projekts 2014.gada 6.februārī ievietots
Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.
2. Sabiedrības līdzdalība projekta Par sagatavoto noteikumu projektu speciālisti no Latvijas
izstrādē
cūku audzētāju asociācijas, dienests, valsts zinātniskā
institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts „BIOR”” un Lauksaimniecības datu
centra izteica priekšlikumus un papildinājumus sanāksmē
2013.gada 11.jūnijā, 7.oktobrī, 12.novembrī, 16.decembrī un
elektroniskajā
saskaņošanā
2013.gada
22.augustā,
10.septembrī un 2014.gada 7.janvārī.
Šīs sadaļas 2.punktā minētie speciālisti atbalsta noteikumu
3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
projekta tālāko virzību, izteiktie priekšlikumi un iebildumi ir
izvērtēti un ņemti vērā, vai arī panākta vienošanās, projektu
saskaņojot elektroniski.
4. Cita informācija
Nav.

Zemkopības ministrs

J.Dūklavs

2014.02.06. 9:25
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S.Rubene
67027064, Sigita.Rubene@zm.gov.lv
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