Ministru kabineta noteikumu projekta
„Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 „Veterinārās
prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro
kontroli””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
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I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punkts.
Pašreizējā situācija Patlaban spēkā ir Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumi
un problēmas, kuru Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos
risināšanai
tiesību normatīvajos aktos par veterināro kontroli” (turpmāk – noteikumi
akta
projekts Nr.34), kuros, ir pārņemtas tiesību normas no Padomes 1992.gada
izstrādāts,
tiesiskā 13.jūlija Direktīvas 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības
regulējuma mērķis prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju
un būtība
tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku
veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri
minēti Direktīvas 90/425/EEK A (I) pielikumā (turpmāk – Direktīva
92/65/EEK).
Noteikumi Nr.34 nosaka prasības veterinārajam sertifikātam, ja
dzīvnieku īpašnieks vai turētājs savā ganāmpulkā ieved bišu saimi no
kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts, kā arī nosaka regulējumu
Amerikas peru puves konstatēšanas gadījumā. Savukārt noteikumi Nr.34
nenosaka detalizētu Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un
apkarošanas kārtību, kā arī detalizētus pienākumus iesaistītajām
personām un institūcijām. Ņemot vērā minēto ir sagatavots detalizētāks
Ministru kabineta noteikumu projekts „Amerikas peru puves
uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm”, lai noteiktu
tiesisko regulējumu iesaistītajām personām un institūcijām, aptverot
visas situācijas, kas saistītas ar Amerikas peru puves uzraudzību,
kontroli un apkarošanu.
Lai regulējums ar vienotu mērķi noteikt pasākumus Amerikas peru
puves konstatēšanas gadījuma nebūtu noteikts divos dažādos
normatīvajos aktos, ir nepieciešams no noteikumiem Nr.34 svītrot
normu, kas reglamentē rīcību apstiprinātas Amerikas peru puves
diagnozes gadījumā, tāpēc ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu
projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos
Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos
normatīvajos aktos par veterināro kontroli”” (turpmāk – noteikumu
projekts).
Paredzēts, ka grozījums noteikumos Nr.34 stāsies spēkā vienā laikā ar
Ministru kabineta noteikuma projektu „Amerikas peru puves
uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm”.
Projekta
izstrādē Pārtikas un veterinārais dienests.
iesaistītās institūcijas
Cita informācija
Sabiedrības līdzdalība nav nepieciešama, jo noteikumu projekts ir
tehniska rakstura un svītro regulējumu, kuru pārņem ar Ministru
kabineta noteikumu projektu „Amerikas peru puves uzraudzības,
kontroles un apkarošanas kārtība bitēm”. Ministru kabineta noteikumu
projekts „Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas
kārtība bitēm” pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē saskaņots
ZManot_060214_citidz; Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada
12.janvāra noteikumos Nr.34 „Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos
par veterināro kontroli”” anotācija

2
ar biedrībām – „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”,
„Zemnieku saeima”, „Latvijas Veterinārārstu biedrība” un „Latvijas
Biškopības biedrība”.
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību,
tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Sabiedrības
Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz bišu saimes
mērķgrupas,
kuras īpašniekiem vai turētājiem, kas audzē un tur bišu saimes. Pēc
tiesiskais regulējums Lauksaimniecības datu centra informācijas, Latvijā 2013.gada 1.janvārī
ietekmē vai varētu bija reģistrēti 3704 bišu saimes īpašnieki vai turētāji un 2014.gada
ietekmēt
1.janvārī – 84 009 bišu saimes. Noteikumu projekta tiesiskais
regulējums var ietekmēt 862 praktizējošos, t.sk. 490 pilnvarotos,
veterinārārstus.
Tiesiskā regulējuma Projekts šo jomu neskar.
ietekme
uz
tautsaimniecību un
administratīvo slogu.
Administratīvo
Projekts šo jomu neskar.
izmaksu
monetārs
novērtējums
Cita informācija
Nav
Anotācijas III sadaļa – projekts šo jomu neskar.
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IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Nepieciešamie saistītie Ir sagatavots Ministru kabineta noteikuma projekts „Amerikas peru
tiesību aktu projekti
puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm”, kas
nosaka Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas
kārtību bitēm, tiesisko regulējumu iesaistītajām personām un
institūcijām, aptverot visas situācijas, kas saistītas ar minētās slimības
uzraudzību, kontroli un apkarošanu, kā arī īpaši norādīti pasākumi,
kas veicami, ja ir aizdomas par bišu saimju saslimšanu ar Amerikas
peru puvi vai tiek apstiprināta Amerikas peru puves diagnoze.
Minētais Ministru kabineta noteikumu projekts ir izsludināts Valsts
sekretāru sanāksmē 2014.gada 9.janvārī (protokola Nr.1 21.§ (VSS15)).
Ministru kabineta noteikuma projekts „Amerikas peru puves
uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm” un grozījums
noteikumos Nr.34 ir virzāmi vienotā paketē.
Normatīvo aktu projektus paredzēts iesniegt Ministru kabinetā pēc
Veterinārmedicīnas likuma grozījumu pieņemšanas Saeimā
2.lasījumā. Plānots, ka grozījumi minētajos normatīvajos aktos stāsies
spēkā 2014.gada 1.septembrī.
Atbildīgā institūcija
Par normatīvo aktu projektu sagatavošanu ir atbildīga Zemkopības
ministrija.
Cita informācija
Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1. Saistības pret Eiropas Noteikumu projekts saistīts ar Direktīvas 92/65/EEK prasību ieviešanu.
Savienību
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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 akta Direktīva 92/65/EEK
datums, numurs un nosaukums
A
B
C
D
Attiecīgā ES tiesību akta Projekta vienība, Informācija par Informācija par to, vai šīs tabulas
panta numurs (uzskaitot kas pārņem vai to,
vai
šīs B ailē minētās projekta vienības
katru tiesību akta vienību ievieš katru šī tabulas A ailē paredz stingrākas prasības nekā šīs
- pantu, daļu, punktu, tabulas A ailē minētās
ES tabulas A ailē minētās ES tiesību
apakšpunktu)
minēto ES tiesību tiesību
akta akta vienības. Ja projekts satur
akta vienību
vienības
tiek stingrākas
prasības
nekā
pārņemtas vai attiecīgais ES tiesību akts,- norāda
ieviestas
pamatojumu un samērīgumu.
pilnībā
vai Norāda iespējamās alternatīvas
daļēji.
Ja (t.sk. alternatīvas, kas neparedz
attiecīgā
ES tiesiskā regulējuma izstrādi)tiesību
akta kādos gadījumos būtu iespējams
vienība
tiek izvairīties no stingrāku prasību
pārņemta vai noteikšanas,
nekā
paredzēts
ieviesta daļēji, attiecīgajos ES tiesību aktos
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
Direktīvas
92/65/EEK Nepārņem.
ES tiesību akta
8.panta „a” punkta pirmā
vienības
rindkopa
prasība
ir
noteikta
normatīvajā
aktā
par
Amerikas peru
puves
uzraudzības,
kontroles
un
apkarošanas
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kārtību bitēm.
Kā ir izmantota ES tiesību Projekts šo jomu neskar.
aktā paredzētā rīcības
brīvība
dalībvalstij
pārņemt
vai
ieviest
noteiktas ES tiesību akta
normas?
Kādēļ?
Saistības
sniegt Projekts šo jomu neskar.
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 un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
1.
Projekta
izpildē
iesaistītās Noteikumu projektu pēc tā pieņemšanas īstenos Pārtikas un
institūcijas
veterinārais dienests. Noteikumu projekta izpilde iespējama
uzreiz pēc tā pieņemšanas.
2. Projekta izpildes ietekme uz
Projekts šo jomu neskar.
pārvaldes funkcijām un institucionālo
struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju
likvidācija
vai
reorganizācija,
to
ietekme
uz
institūcijas cilvēkresursiem
3. Cita informācija
Nav.
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