Ministru kabineta noteikumu projekta
„Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr. 582
„Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un projekta spēkā Projekts šo jomu neskar.
stāšanās laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1) Veterinārmedicīnas likuma 26.panta pirmā daļa un 27.panta trešā
1. Pamatojums
daļa;
2) Komisijas 2019. gada 7. februāra Īstenošanas lēmums (ES)
2019/242, ar ko attiecībā uz pasākumiem, kuri novērš mutes un nagu
sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no Alžīrijas, Lībijas, Marokas un
Tunisijas, groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/675 (turpmāk –
Īstenošanas lēmums 2019/242/ES).
2. Pašreizējā situācija un Mutes un nagu sērgas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība
problēmas, kuru
ir noteikta Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumos Nr.
risināšanai tiesību akta 582 „Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas
projekts izstrādāts,
kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 582), kuros ir jāizdara grozījumi,
tiesiskā regulējuma
lai ietvertu Īstenošanas lēmuma 2019/242/ES normas.
mērķis un būtība
Īstenošanas lēmumā Nr.2019/242/ES noteiktās normas tika
pamatotas ar šādiem apsvērumiem:
1) Lībijas Valstī epizootoloģiskā situācija attiecībā uz mutes un nagu
sērgu joprojām ir neskaidra. 2018. gada 19. oktobrī veiktās
laboratoriskās diagnostikas sākotnējie rezultāti apstiprina SAT
serotipu, taču tas ir bijis aizdomīga gadījuma līmenī. Serotipa
tipēšana vēl aizvien turpinās;
2) Marokas Karalistes kompetentā iestāde ir ziņojusi par nenoteikta
serotipa mutes un nagu sērgas uzliesmojumu;
3) Epizootoloģiskā situācija Lībijas Valstī un Marokas Karalistē var
radīt nopietnus draudus Eiropas Savienības dalībvalstu dzīvnieku
populācijai, tāpēc tie paši aizsardzības pasākumi, ko piemēro
Alžīrijas Tautas Demokrātiskajā Republikā un Tunisijas Republikā,
būtu jāpiemēro arī Lībijai un Marokai;
4) Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas un Tunisijas
Republikas kompetentās iestādes ir ziņojušas par jauniem mutes un
nagu sērgas uzliesmojumiem;
5) situācija saistībā ar mutes un nagu sērgu Alžīrijas Tautas
Demokrātiskajā Republikā, Lībijas Valstī, Marokas Karalistē un
Tunisijas Republikā joprojām ir neskaidra, un uz šīm valstīm no
Eiropas Savienības dalībvalstīm tiek eksportēts ievērojams skaits

ZManot_050319_mnserga

2
dzīvu liellopu sūtījumu, tāpēc ir lietderīgi ieviesto pasākumu
veikšanas laiku pagarināt līdz 2019. gada 31. decembrim.
Ņemot vērā minēto, ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu
projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta
noteikumos Nr. 582 „Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu
novēršanas kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts).
Pārtikas un veterinārais dienests.

3. Projekta izstrādē
iesaistītās institūcijas
un publiskas personas
kapitālsabiedrības
Nav.
4. Cita informācija

1.

2.

3.
4.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības mērķgrupas, kuras Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz
tiesiskais regulējums ietekmē
transportlīdzekļu vadītājiem (operatoriem), kas pārvadā
vai varētu ietekmēt
dzīvniekus vai dzīvnieku barību un valstī iebrauc no
Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas, Tunisijas
Republikas, Lībijas Valsts vai Marokas Karalistes tieši
vai brauc tranzītā caur jebkuru citu trešo valsti.
Zemkopības ministrijai nav informācijas par to
transportlīdzekļu skaitu, kuri iebrauc no minētajām
valstīm dzīvnieku vai dzīvnieku barības pārvadāšanas
nolūkā.
Tiesiskā regulējuma ietekme uz Projekts šo jomu neskar.
tautsaimniecību un
administratīvo slogu
Administratīvo izmaksu
Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Atbilstības izmaksu monetārs Projekts šo jomu neskar.
novērtējums

5. Cita informācija

Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
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1. Saistības pret Eiropas Savienību Komisijas 2019. gada 7. februāra Īstenošanas lēmums
(ES) 2019/242, ar ko attiecībā uz pasākumiem, kuri novērš
mutes un nagu sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no
Alžīrijas, Lībijas, Marokas un Tunisijas, groza Īstenošanas
lēmumu (ES) 2017/675.
Projekts šo jomu neskar.
2. Citas starptautiskās saistības
3. Cita informācija

Nav.

1. tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Attiecīgā ES tiesību akta
Komisijas 2019. gada 7. februāra Īstenošanas lēmums (ES)
datums, numurs un
2019/242, ar ko attiecībā uz pasākumiem, kuri novērš mutes un
nosaukums
nagu sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no Alžīrijas, Lībijas,
Marokas un Tunisijas, groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/675
(turpmāk – Īstenošanas lēmums 2019/242/ES).
A
Attiecīgā ES tiesību akta
panta numurs (uzskaitot katru
tiesību akta vienību – pantu,
daļu, punktu, apakšpunktu)
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C
Projekta vienība, Informācija par to, vai
kas pārņem vai šīs tabulas A ailē
ievieš katru šīs minētās ES tiesību akta
tabulas A ailē
vienības tiek pārņemtas
minēto ES
vai ieviestas pilnībā vai
tiesību akta
daļēji.
vienību, vai
Ja attiecīgā ES tiesību
tiesību akts, kur akta vienība tiek
attiecīgā ES
pārņemta vai ieviesta
tiesību akta
daļēji, sniedz attiecīgu
vienība pārņemta skaidrojumu, kā arī
vai ieviesta
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

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 tiesiskā
regulējuma izstrādi) –
kādos gadījumos būtu
iespējams izvairīties no
stingrāku prasību
noteikšanas, nekā
paredzēts attiecīgajos
ES tiesību aktos
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Īstenošanas lēmuma
2019/242/ES 1. panta 1.
punkts

ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
tiek ieviesta pilnībā.
projekta punkts
neparedz stingrākas
prasības kā ES tiesību
aktā.
Īstenošanas lēmuma
Noteikumu
ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
2019/242/ES 1.panta 2., 3. un projekta 1.
tiek ieviesta pilnībā.
projekta punkts
5. punkts
punkts
neparedz stingrākas
prasības kā ES tiesību
aktā.
Īstenošanas lēmuma
Noteikumu
ES tiesību akta vienība Attiecīgais noteikumu
2019/242/ES 1. panta 4.
projekta 3.
tiek ieviesta pilnībā.
projekta punkts
punkts
punkts
neparedz stingrākas
prasības kā ES tiesību
aktā.
Kā ir izmantota ES tiesību
Īstenošanas lēmumā 2019/242/ES nav dota rīcības brīvība
aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij ieviest tiesību normas.
dalībvalstij pārņemt vai
ieviest noteiktas ES tiesību
akta normas? Kādēļ?
Saistības sniegt paziņojumu Projekts šo jomu neskar.
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.
Noteikumu
projekta 2.
punkts

2.tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem
tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Projekts šo jomu neskar.
VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
1. Plānotās sabiedrības līdzdalības Diskusijas sabiedrībā par Īstenošanas lēmumā
un komunikācijas aktivitātes
2019/242/ES iekļautajām normām nav nepieciešamas, jo
saistībā ar projektu
ar noteikumu projektu tehniski tiek pārņemtas Īstenošanas
lēmuma 2019/242/ES normas.
2. Sabiedrības līdzdalība projekta Noteikumu projekts š.g. ... martā tika ievietots
izstrādē
Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē.
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3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti Komentāri par noteikumu projektu ……..
Nav.
4. Cita informācija
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Pārtikas un veterinārais dienests
1. Projekta izpildē iesaistītās
institūcijas
Projekts šo jomu neskar.
2. Projekta izpildes ietekme uz
pārvaldes funkcijām un
institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu
institūciju likvidācija vai
reorganizācija, to ietekme uz
institūcijas cilvēkresursiem
Noteikumu projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas
3. Cita informācija
noteikumu projekta īstenošanu nodrošinās par to budžetā
esošajiem resursiem.
Zemkopības ministrs

Vecuma-Veco 67027551
Olita.Vecuma-Veco@zm.gov.lv
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Kaspars Gerhards

