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PAR IESTĀDI
Pārtikas un veterinārais dienests ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes
iestāde, kuru vada ģenerāldirektors, kas vienlaikus ir arī valsts galvenais pārtikas un veterinārais
inspektors. Dienesta darbības mērķis ir nodrošināt patērētājiem nekaitīgas un drošas pārtikas,
dzīvnieku barības, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un veterināro zāļu kvalificētu un efektīvu
valsts uzraudzību un apriti, kā arī dzīvnieku veselības un labturības, ciltsdarba, nepārtikas preču
drošuma un fitosanitāro robežkontroles prasību ievērošanu.
Dienests īsteno valsts uzraudzību un kontroli pārtikas (tai skaitā materiālu un izstrādājumu, kas
paredzēti saskarei ar pārtiku), dzīvnieku barības, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (kas nav
derīgi cilvēku patēriņam), veterināro zāļu aprites, dzīvnieku veselības, labturības un ciltsdarba
jomā, kā arī nodrošina nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli.

FUNKCIJAS
PĀRTIKAS APRITES UZRAUDZĪBĀ
reģistrēt un atzīt pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumus un personas, kontrolēt to darbību un produktus;
kontrolēt uztura normas noteiktām patērētāju grupām;
reģistrēt uztura bagātinātājus un noteiktās grupās ietilpstošus pārtikas produktus (maisījumus zīdaiņiem,
īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku);
izsniegt atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai;
izvērtēt iesniegumus produktu reģistrācijai lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantēto tradicionālo īpatnību reģistros;
atzīt un uzraudzīt bioloģiskās lauksaimniecības jomas kontroles institūcijas;
kontrolēt pārtikas kvalitātes shēmā iesaistītos uzņēmumus, un sertificēt pārtikas kvalitātes shēmas
produktus.
VETERINĀRAJĀ UZRAUDZĪBĀ
reģistrēt un atzīt veterinārajai uzraudzībai pakļautos objektus un personas, kontrolēt to darbību;
kontrolēt ciltsdarbā iesaistīto personu, komersantu un organizāciju darbību;
kontrolēt piena ražotājus un piena pircējus atbilstoši normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajai
kārtībai;
organizēt dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas pasākumus;
veikt veterināro zāļu reģistrāciju un kvalitātes kontroli, kā arī vākt, apkopot un analizēt informāciju
veterināro zāļu aprites jomā.
ROBEŽKONTROLĒ
veikt valsts uzraudzības un kontroles darbības valsts robežas kontroles punktos, kā arī brīvajās zonās,
brīvajās noliktavās un muitas noliktavās veterinārajai kontrolei pakļauto dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes
preču ievešanai, izvešanai un pārvadāšanai tranzītā;
valsts robežas kontroles punktos kontrolēt fitosanitārajai kontrolei pakļauto preču, pārtikas produktu, tādas
dzīvnieku barības, kura nav dzīvnieku izcelsmes, un nepārtikas preču ievešanu.
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STRUKTŪRA
Pārtikas un veterinārā dienesta struktūru veido centrālais birojs, 11 teritoriālās struktūrvienības jeb pārvaldes,
kā arī kontroles punkti uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Uzraudzības jomu departamenti, kas veido
dienesta centrālā biroja kodolu, ģenerāldirektora vadībā stratēģiski plāno un vada pārtikas un veterināro
uzraudzību valstī, tomēr lielākais un nozīmīgākais dienesta darbaspēks, kas realizē uzraudzības un kontroles
funkcijas, strādā dienesta pārvaldēs visā Latvijā, kā arī robežkontroles punktos.

ĢENERĀLDIREKTORS

RESURSU VADĪBAS DEPARTAMENTS

STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS DAĻA

PĀRTIKAS UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTS

ĀRĒJO ATTIECĪBU UN STARPTAUTISKO PROJEKTU DAĻA

VETERINĀRĀS UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTS

INFORMĀCIJAS ANALĪZES UN ĀTRĀS REAĢĒŠANAS DAĻA

ROBEŽKONTROLES DEPARTAMENTS

IEKŠĒJĀS KONTROLES DAĻA

15 ROBEŽKONTROLES PUNKTI

11 PĀRVALDES

SABIEDRISKO ATTIECĪBU DAĻA

639
AMATA VIETAS

350

69

INSPEKTORI

KAUTUVJU
VETERINĀRĀRSTI

50

21

149
PERSONĀLS
CENTRĀLAJĀ BIROJĀ

ATBALSTA PERSONĀLS
PĀRVALDĒS

69
ATBALSTA FUNKCIJA

ĪSLAICĪGĀS
VAKANCES

80
PROFESIONĀLĀ FUNKCIJA
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FINANSES
VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS (EURO)

Nr.p.k.

2018.gadā
(faktiskā izpilde)

Finansiālie rādītāji

2019.gadā
apstiprināts likumā
faktiskā izpilde*

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

15 490 795

15 327 657

1.1.

dotācijas

12 583 306

11 869 972

11 869 972

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi**

4 024 300

3 450 000

4 079 774

1.3.

valsts budžeta transferti***

30 416

7 685

7 684

2.

Izdevumi (kopā)

15 098 570

16 327 140

15 812 765

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

14 675 510

15 675 334

15 207 056

2.1.1.

kārtējie izdevumi

14 675 510

14 889 819

14 429 785

2.1.2.

procentu izdevumi

0

0

0

0

785 515

777 271

423 060

651 806

605 709

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 957 430

* 2019.gadā īstenotas sekojošas budžeta apakšprogrammas: 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole" deleģēto funkciju
izpildei; 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)" pasākuma „Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai”
nodrošināšanai; 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” (finansējums dzīvnieku infekcijas slimību
uzraudzības programmām, par kurām EK atmaksā līdz 75 % no izlietotā finansējuma) un budžeta programma 99.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai
nodrošinātu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu kontroli un uzraudzību.
** 2019.gadā, galvenokārt, palielinājušies kopējie ieņēmumi no valsts uzraudzības un kontroles darbībām par veterināro sertifikātu sagatavošanu un izsniegšanu, kā arī
par darbībām veterināro zāļu apritē.
*** 2019.gadā PVD saņēma transfertu no Rīgas pilsētas pašvaldības PVD un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" jauktā kora
"Rīgava" kolektīva vadītāja un kormeistara atalgojumam, atbilstoši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalsta finansējuma piešķiršanas konkursa
komisijas 2019.gada 29.janvāra sēdes protokolam Nr.1 un 2019.gada 8.aprīļa sēdes protokolam Nr.2.

MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEŅĒMUMI (EURO)
Nr. p.k.

Maksas pakalpojuma un citu pašu ieņēmumu nosaukums

1.

Samaksa par normatīvajos aktos noteiktajām PVD valsts
uzraudzības un kontroles darbībām (bez robežkontroles)

2.

Pārējie PVD sniegtie maksas pakalpojumi

3.

Samaksa par valsts uzraudzības un kontroles darbībām preču
un produktu robežkontrolē
KOPĀ

2018.gads
(faktiskā izpilde)

2019.gads
(faktiskā izpilde)

1 439 038

1 533 113

96 268

82 007

2 488 994

2 465 654

4 024 300

4 080 774
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KOMUNIKĀCIJA
Komunikācijai ir nozīmīga loma PVD ilgtermiņa mērķu īstenošanā. PVD publiskās komunikācijas mērķis ir
informēta un izglītota sabiedrība, kas zina savas patērētāja tiesības, prot pasargāt sevi no pārtikas izraisītām
saslimšanām, ar cieņu un izpratni izturas pret dzīvnieku labturību un pienācīgu veterināro aprūpi. PVD,
izmantojot dažādus komunikācijas kanālus, un sabiedrisko attiecību instrumentus, nodrošina regulāru
komunikāciju ar sabiedrību, tādējādi ievērojot sabiedrības tiesības saņemt informāciju par norisēm pārtikas
apritē un veterinārajā uzraudzībā, īstenojot atklātības principus valsts pārvaldē.
Plašsaziņas līdzekļiem – ziņu aģentūrām, radio, televīzijai, presei, interneta
portāliem ir nenovērtējama loma PVD komunikācijā ar sabiedrību. Plašsaziņas
līdzekļi regulāri saņem PVD sagatavotu informāciju (preses relīzes) par
aktualitātēm dienesta uzraudzības jomās, brīdinājumus patērētājiem par
bīstamiem pārtikas produktiem, izglītojoši informatīvus materiālus, kuru mērķis
ir novērst nevēlamus notikumus, piemēram, saslimšanas, kā arī ziņas par
konstatētiem pārkāpumiem un nelikumībām pārtikas apritē un veterinārajā
uzraudzībā. PVD eksperti atbild uz plašsaziņas līdzekļus interesējošajiem
jautājumiem, komentē aktualitātes dienesta uzraudzības jomās, skaidro PVD
inspektoru lēmumus.
540

informācijas pieprasījumi no plašsaziņas līdzekļiem

6 186

publikācijas
POPULĀRĀKĀS PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻUS INTERESĒJOŠĀS TĒMAS
bērnu saslimšana Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs

Ukrainas izcelsmes olu robežkontrole

suņu saslimšana ar nenoskaidrotu slimību Norvēģijā
aicinājums netirgot kaņepju tēju, jo tās izplatīšana ES ir aizliegta

suņu izņemšana Cēres pagastā

PVD tīmekļvietne www.pvd.gov.lv ir nozīmīgs, oficiāls informācijas avots par
pārtikas aprites un veterināro uzraudzību Latvijā, aktualitātēm un galvenajām
norisēm ne tikai plašsaziņas līdzekļiem, bet arī uzņēmējiem, kas iesaistījušies vai
plāno iesaistīties pārtikas apritē, lopkopjiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem –
patērētājiem, mājas (istabas) dzīvnieku turētājiem, studentiem. Tīmekļvietnē
iespējams uzdot jautājumus dažādu jomu dienesta ekspertiem un saņemt uz tiem
operatīvas atbildes. Izmantojot tīmekļvietni, iespējams iesniegt sūdzību gan par
iespējamiem pārkāpumiem pārtikas apritē un veterinārajā uzraudzībā, gan par
PVD darbiniekiem, tāpat PVD tīmekļvietnē ir saites uz dienesta kontiem
sociālajos medijos.
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KOMUNIKĀCIJA
PVD TĪMEKĻVIETNĒ UZDOTIE JAUTĀJUMI

572

atbildes sagatavotas uz tīmekļvietnē uzdotajiem jautājumiem

319 jautājumi par pārtikas jomu
79 jautājumi par veterināro jomu
60 jautājumi par robežkontroles jomu
51 jautājums par uzņēmuma reģistrācijas jomu
38 jautājumi par ceļošanu ar dzīvnieku
25 jautājumi par citām tēmām
Sociālie mediji ir nozīmīgs sabiedrības līdzdalības instruments, ar kura
palīdzību sabiedrībai ir iespēja ietekmēt valsts pārvaldes lēmumus un rīcību.
Aizvien aktīvāk Latvijas iedzīvotāji izmanto sociālos medijus, iesaistoties
dažādu pārkāpumu konstatēšanā, sabiedriski aktuālu tematu apspriešanā,
uzrunājot arī atbildīgās valsts pārvaldes iestādes.
PVD ir konts mikroblogošanas vietnē Twitter.com twitter.com/pvd_gov_lv,
kurā dienests informē par aktualitātēm pārtikas aprites un veterinārās
uzraudzības jomās, kā arī atbild uz tvitera lietotāju jautājumiem un reaģē uz
mikroblogošanas vietnē pieteiktajam sūdzībām, veicot pārbaudes.
PVD ir arī YouTube kanāls, kurā izvietoti ne tikai PVD veidotie videomateriāli
par aktuāliem tematiem, bet arī dažādu semināru un citu informatīvo
pasākumu video.

Pasākumi - PVD regulāri piedalās dažādos ar lauksaimniecības un pārtikas
nozari saistītos pasākumos, starptautiskās izstādēs tiklab kā reģionāla mēroga
pasākumos un notikumos, kuros dienestu aicina piedalīties (piemēram, fonda
“Latvijas lauksaimniecības attīstībai” organizētās Traktordienas, starptautiskā
pārtikas izstāde “Riga Food”, valsts pārvaldes atvērto durvju diena, ēnu diena
un citi pasākumi). PVD tajos informē par savu darbu, organizē dažādus norises
mērķauditoriju interesējošus pasākumus – seminārus un diskusijas, dienesta
eksperti atbild uz interesentu jautājumiem un iepazīstina ar PVD izdotajiem
informatīvajiem materiāliem.
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KOMUNIKĀCIJA
PASĀKUMI 2019. GADĀ

Projekti «Kā strādā mana valsts» un

«Ēnu diena» PVD pārvaldēs un centrālajā birojā

«Darbs valsts pārvaldē – varbūt tas ir mans ceļš»

PVD stends un aktivitātes izstādē «Riga Food 2019

PVD ir saņēmis kustības "Konsultē vispirms"

Eiropas Komisijas projekts

pirmo līdera balvu

«ES – sargājam kopā»

Informatīvie materiāli - joprojām viens no informācijas avotiem lielai sabiedrības daļai ir drukāti informatīvie
materiāli, kas pieejami gan dažādās sabiedriskās vietās, gan, piemēram, izstādēs, konferencēs un citos
pasākumos, kuros piedalās dienests.
Katru gadu PVD izdod vairākus, dažādām mērķauditorijām paredzētus informatīvos materiālus, kuru mērķis ir
sniegt informāciju par aktuāliem tematiem, lai izglītotu sabiedrību un pilnveidotu tās zināšanas par nozīmīgiem
tematiem, piemēram – pārtikas drošums, dzīvnieku slimības, pārtikas uzņēmējdarbības pamati u.tml.
Sociālie partneri - PVD eksperti regulāri piedalās arī dažādu sabiedrisko organizāciju organizētos semināros un
diskusijās, kurās informē par aktualitātēm pārtikas aprites un veterinārajā uzraudzībā, skaidro dienesta nostāju
dažādos jautājumos un atbild uz interesentu jautājumiem.
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PĀRTIKAS UZRAUDZĪBA
PĀRTIKAS APRITĒ IESAISTĪTO UZŅĒMUMU
SKAITS UN PĀRBAUDES
2019. gadā PVD reģistrā bija 34 414 pārtikas apritē iesaistīties uzņēmumi. Tas ir gandrīz
tikpat, cik gadu iepriekš (2018. gadā reģistrā bija 34 411 uzņēmumi).
Samazinājies pārtikas tirdzniecības uzņēmumu, dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas
uzņēmumu, kā arī tādu uzņēmumu, kas nodarbojas ar materiālu, kas nonāk saskarē ar
pārtiku, izplatīšanu un ražošanu, skaits. Savukārt palielinājies sabiedriskās
ēdināšanas jomā, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanā
darbojošos uzņēmumu skaits.
PĀRBAUDES PĀRTIKAS APRITĒ IESAISTĪTAJOS UZŅĒMUMOS 2019. GADĀ

39 703

pārbaužu skaits pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos

25%

pilnībā atbilst higiēnas prasībām

75%

atbilst higiēnas prasībām, bet atsevišķos posmos konstatētas neatbilstības

131

uzņēmumi, kuru darbs pārkāpumu dēļ apturēts

176

gadījumi, kad pārkāpumu dēļ apturēta pārtikas produktu izplatīšana

826

gadījumi, kad pārkāpumu dēļ pārtikas produkti bija jāizņerm no apgrozības

19
brīdinājuma rīkojumi

969

administratīvā pārkāpuma protokoli

959

gadījumi, kad par pārkāpumiem piemērots naudas sods

87 877

eiro, kas samaksāti soda naudās

Nemainīgi gadu no gada visbiežāk neatbilstības tiek konstatētas uzņēmumu
paškontroles procedūrās, iekārtu un aprīkojuma higiēnā, telpu higiēnā un personāla
higiēnā.
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PASTIPRINĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀŽU PĀRBAUDES
Laika posmā no 2019. gada 1. oktobra līdz 8. novembrim PVD pārbaudīja visus 842 pirmsskolas izglītības
iestāžu ēdināšanas uzņēmumus – atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus, kas piegādā ēdienu
pirmsskolas izglītības iestādēm, iestāžu virtuves, ēdienu gatavošanas un sadales vietas.
Kopumā PVD inspektori mēneša laikā veica 1038 pārbaudes, tostarp atkārtotās pārbaudes, kas
veiktas, lai pārliecinātos, ka novērsti iepriekšējā pārbaudē konstatētie pārkāpumi.
Pārbaudēs PVD pastiprinātu uzmanība pievērsta faktoriem, kas var būtiski ietekmēt pārtikas
kvalitāti un nekaitīgumu, piemēram – vai un kā uzņēmums novērš pārtikas piesārņošanas
riskus, kā tiek uzglabāti pārtikas produkti – izejvielas un gatavie ēdieni, vai un kā tiek
kontrolēti temperatūras režīmi, kā arī, vai un kā uzņēmumi veic paškontroli, lai
identificētu un novērstu riskus, tādējādi pasargājot pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņus no pārtikas izraisītām saslimšanām.
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMOS
KONSTATĒTIE PĀRKĀPUMI

40 %

vispārīgās higiēnas prasību pārkāpumi, lielākoties saistīti ar virtuves
inventāra un trauku tīrību

35 %

pārkāpumus, kas saistīti ar paškontroles procesu ievērošanu dažādu ar pārtikas
drošumu saistītu risku izvērtēšanai un novēršanai

25 %

pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņās un virtuvēs netiek veikti vai arī nav efektīvi
veiktie tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi, kam ir liela loma dažādu saslimšanu,
tostarp pārtikas izraisītu, novēršanā.

17 %

pārkāpumi, kas saistīti ar personāla higiēnu

15 %

pārkāpumi, kas saistīti ar pārtikas pasargāšanu no piesārņojuma

8%

pārkāpumi, kas saistīti ar nepiemērotu temperatūras režīmu ievērošanu, uzglabājot
pārtikas produktus un gatavos ēdienus

ZAĻĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA PĀRBAUDES

Papildus higiēnas prasību un citām pārbaudēm gan pirmsskolas izglītības iestāžu,
gan citu izglītības, sociālās aprūpes un ārstniecības iestāžu ēdināšanas
uzņēmumos, PVD ir pārbaudījis arī produktu atbilstību zaļā publiskā iepirkuma
prasībām.
657
uzraudzības objektu pārbaudes

8 400
zaļā publiskā iepirkuma ietvaros piegādātie pārbaudītie produkti

62 %

no veiktajām pārbaudēm konstatētas neatbilstības
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LABORATORISKĀ KONTROLE
Pārtikas laboratoriskā uzraudzība un kontrole veikta, realizējot 18 dažādas laboratoriskās kontroles
programmas. Kopā tika noņemti 6 576 paraugi un veikti 17 7793 izmeklējumi, no tiem neatbilstoši bija
432 paraugi.
PROGRAMMAS NOSAUKUMS

PARAUGU
SKAITS

IZMEKLĒJUMU
SKAITS

NEATBILSTOŠO
PARAUGU
SKAITS

Atliekvielu kontroles programma
dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes
produktiem

2601

3188

53

Pesticīdu atlieku kontroles programma
produktiem

323

1117

1

Akrilamīda uzraudzības programma
pārtikas produktos

40

40

0

Kopējā ūdens satura kontroles
programma mājputnu gaļā

39

39

2

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu darbības kontroles programmas
Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu
laboratoriskās kontroles programma

700

2608

56

Radiācijas drošības programma

42

76

0

Materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti
saskarei ar pārtiku, sastāvdaļu migrācijas
kontroles programma

71

139

2

Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu
kontroles programma produktiem

134

134

9

Dioksīnu, dioksīniem līdzīgo un atšķirīgo
PHB kontroles programma

30

60

0

Pārtikas produktu kontroles programma

526

805

9

ĢMO uzraudzības un kontroles programma

81

81

0

Bioloģiskās lauksaimniecības produktu
kontroles programma

26

84

0

Eksportējamo pārtikas produktu
kontroles programma

289

877

5

Zoonožu izraisītāju kontroles programmas
Salmonelozes ierosinātāju kontrole
mājputniem, pārtikai un barībai

689

3504

27

Listeria monocytogenes kontroles
programma

86

427

2

Verotoksigēno E.coli kontroles programma

15

83

1

Mikrobiālās (E.coli) rezistences uzraudzības
programma

298

298

0

Ārpuskārtas izmeklējumi

586

4233

265

KOPĀ:

6576

17793

432
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PĀRTIKAS PRODUKTU REĢISTRĀCIJA
UZTURA BAGĀTINĀTĀJI

2019. gadā reģistrēts par 18 % mazāk uztura bagātinātāju nekā 2018. gadā, tomēr uztura bagātinātāju
reģistrā iekļauto produktu skaits ir pieaudzis par 6%.
548
reģistrēti jauni uztura bagātinātāji

27 821

uztura bagātinātāju reģistrā iekļautie produkti

NOTEIKTĀS GRUPAS IETILPSTOŠI PRODUKTI

20

reģistrēti jauni produkti, tsk. 17 ir īpašiem medicīniskiem nolūkiem
paredzēta pārtika un 3 - maisījumi zīdaiņiem

No 38 lēmumiem par izmaiņu izdarīšanu, tikai viens lēmums bijis par maisījumu
zīdaiņiem, pārējie attiecas uz īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēto pārtiku.
Tas skaidrojams ar izmaiņām Eiropas Savienības normatīvo aktu regulējumā, proti,
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/128 (2015. gada 25. septembris), ar ko
attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem
medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, piemērošanu no 2019. gada 22. februāra.
DABĪGIE MINERĀLŪDEŅI

2019. gada nogalē Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīto dabīgo minerālūdeņu
sarakstā bija iekļauti četri Latvijā iegūti un 17 trešajās valstīs iegūti dabīgie
minerālūdeņi, kuriem atļauju ir izsniedzis PVD.
1

izvērtēts jauns dabīgais minerālūdens, saņemot pirmreizējo atļauju
JAUNĀ PĀRTIKA

Jaunās pārtikas jomā 2019. gadā ir vērojama liela uzņēmēju interese par dažādu
sastāvdaļu, it īpaši no sējas kaņepēm iegūtu dažādu, tostarp kanabidiolu
saturošu, produktu statusu un izmantošanas iespējām dažādu kategoriju pārtikas
produktos.
PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTES SHĒMAS

Nodrošinot pieteikumu par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes
shēmām (Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), Aizsargāta ģeogrāfiskās
izcelsmes norāde (AĢIN), Garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ)) kvalitatīvu izvērtēšanu
dalībvalsts līmenī, atskaites perioda ietvaros turpināta reģistrācijas procedūra AĢIN
“Salacgrīvas nēģi”.
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EKSPORTS
Sadarbība ar trešo valstu un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu atbildīgajiem speciālistiem, kā
arī trešo valstu vēstniecībām un konsulātiem, ir nodrošinājusi dienestam iespēju operatīvi risināt starptautiskās
tirdzniecības jautājumus laikā, kad Krievijas Federācija ir ieviesusi importa embargo attiecībā uz virkni pārtikas
produktu no ES dalībvalstīm.
Veiksmīgas sadarbības rezultātā uzsākta tirdzniecība ar valstīm, ar kurām tirdzniecības
attiecības līdz šim nav bijušas, īpaši paplašinot tirdzniecības sadarbību ar Arābu un Āzijas,
kā arī Amerikas reģiona valstīm.
SASKAŅOTI VETERINĀRIE SERTIFIKĀTI DZĪVNIEKU IZCELSMES
PRODUKTU UN DZĪVU DZĪVNIEKU EKSPORTAM

Apvienotie Arābu Emirāti
ZVEJAS PRODUKTI

Honkonga
PIENA PRODUKTI

Sīrija

Azerbaidžāna
Turkmenistāna
DZĪVI LIELLOPI

Kazahstāna

Ukraina
OLU PRODUKTI

Dienvidkoreja

Gruzija
DZĪVNIEKU BARĪBA
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ROBEŽKONTROLE
PVD veic veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma kontroli 12 valsts robežas
kontroles punktos un muitas noliktavās, 100 % apjomā īstenojot visu ievesto produktu dokumentālo un identitātes
kontroli, kā arī, balstoties uz riska novērtējumu, fizisko kontroli.
2019. GADĀ VEIKTĀS PĀRBAUDES UZ ROBEŽAS UN PIEŅEMTIE LĒMUMI

101 491

pārbaudītas kravas, veicot 116 281 preču kontroles

12 %

preču kontroļu skaita pieaugums 2019. gadā

93 207 jeb 80,16 %

preces, kuras atļauts ievest

308 jeb 0,26 %

preces, kuras atļauts izvest

21 824 jeb 18,77 %

preces, kuras atļauts vest tranzītā

942 jeb 0,81 %

preces, kuras tika noraidītas
RĪCĪBA AR NORAIDĪTAJĀM PRECĒM

483

gadījumos preces nosūtītas iznīcināšanai vai pārstrādei

157

gadījumos preces nosūtītas atpakaļ uz eksportētājvalsti

302

gadījumos pieņemts pagaidu lēmums par noraidīšanu

LABORATORISKĀ KONTROLE

791

noņemti paraugi laboratoriskajai izmeklēšanai

43 jeb 5,4 %

izmeklēto paraugu neatbilda nekaitīguma, kvalitātes un drošuma prasībām

Galvenie apdraudējumi, kas konstatēti, veicot laboratorisko kontroli pārtikas
produktiem ir:
mikrobioloģiskais piesārņojums – Salmonella olu produktos;
ķīmiskais piesārņojums – mikotoksīni (žāvētos augļos), benzopirēns (rapšu
sēklu raušu, saulespuķu eļļās), cianīdūdeņražskābe (aprikožu kodolos), sēra
dioksīds (žāvētās aprikozēs un rozīnēs), transtaukskābes ( konditorejas
izstrādājumi);
fizikālais piesārņojums – uztura bagātinātāju apstrāde ar jonizējošo
starojumu.
Koksnes iepakojamā materiāla paraugos tika konstatēti karantīnas organismi.
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ROBEŽKONTROLE
DZĪVI DZĪVNIEKI UN DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI
2019. gadā veikta 657 dzīvnieku pārvadājumu importa, tranzīta, kā arī dzīvnieku pagaidu importa kontrole. 410
kontroles veiktas Krievijas izcelsmes suņiem un kaķiem, 247 kontrole veikta Krievijas izcelsmes zirgiem.
Dzīvnieku labturības pārbaudes pārvadājuma laikā izvešanas punktā veiktas 308 reizes, no kurām, 216 bija zirgu
dzimtas dzīvnieki. 196 zirgu kravas izvestas uz Krieviju.
Dzīvnieku izcelsmes preču imports 2019. gadā veidoja 7 % no kopējās veterināro kravu
kontroles. Kopā veterinārajai robežkontrolei uzrādīti 24 171 sūtījumi. Par veterinārajām
prasībām neatbilstošām atzītas 35 kravas.
No dzīvnieku izcelsmes produktiem visvairāk tika ievestas olas un olu produkti no
Ukrainas, un zvejas produkti no Krievijas un Ķīnas.
Savukārt 93 % no visām dzīvnieku izcelsmes produktu kontrolei uzrādītajām kravām
sastāda tranzīta kravas. Lielākās preču grupas, kas tika uzrādītas kontrolei tranzīta
maršrutā Krievija – Krievija bija gaļa un gaļas izstrādājumi, piena produkti, zivju
produkti.
AUGI UN AUGU PRODUKTI
No fitosanitārajai robežkontrolei uzrādītājiem 53 064 sūtījumiem aptuveni 85 %
kontroles veiktas koksnes iepakojamam materiālam un kravu stiprinājumiem; 14 %
koksnei; 1 % svaigiem augļiem, būvkonstrukcijām, ziediem, dārzeņiem un sēklām. 1419
sūtījumiem papildus veikta svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole.
Importēto preču eksportētājvalstis fitosanitārajā jomā ir dažādas pasaules valstis:
koksnes iepakojamajam materiālam visbiežāk tās ir Krievija, Baltkrievija, Ukraina,
Turcija, Uzbeksitāna, ASV;
koksne tiek ievesta no Krievijas;
augļi, rieksti, citrusaugļi no Krievijas, Ukrainas, Ķīnas;
dārzeņi, zaļumi no Uzbekistānas, Gruzijas, Ukrainas, Kazahstānas;
saliekamās būvkonstrukcijas no Krievijas;
sīpoli, saknes, augu daļas, griezti ziedi, dekoratīvi zaļumi no Kenijas, Uzbekistānas,
ASV;
sēklas no Ukrainas.

NE-DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI

2019. gadā pārtikas nekaitīguma preču robežkontrolei kopā uzrādīti 17 646 sūtījumi.
Krievijas izcelsmes produkti - 38,9 %, Ukrainas – 20,2 %, Baltkrievijas – 9,0 %, Ķīnas
– 6,0 %, Turcijas – 3,5 %, kopumā veicot 28 592 kontroles.
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ROBEŽKONTROLE
Visvairāk tika kontrolēti:
materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku – 20,7 % no Krievijas, Ķīnas, Baltkrievijas, Ukrainas un
Turcijas;
alkoholiskie dzērieni – 15,6% no Krievijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Meksikas, Moldovas, Ukrainas, Čīles;
graudaugu produkti – 9,7% no Krievijas;
milti, miltu konditorejas izstrādājumi – 10,6% no Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas;
augļi, ogas, rieksti – 7,1% no Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas un Krievijas;
dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi – 5,7% no Ukrainas,
Krievijas un Turcijas;
kakao, kakao izstrādājumi – 5,3% no Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas.
NEPĀRTIKAS PRODUKTI – ZĀLES, AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI
2019. gadā nepārtikas preču kontrolei kopā uzrādīti 312 sūtījumi, 95 % gadījumu
tās bija humānās zāles no Šveices, Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas, 14 %
veterinārās zāles no ASV, 1 % izejvielas zāļu ražošanai no Ķīnas.
AUGU IZCELSMES DZĪVNIEKU BARĪBA UN BARĪBAS PIEDEVAS
2019. gadā augu izcelsmes dzīvnieku barības un barības piedevu robežkontrolei
kopā uzrādīti 8 683 sūtījumi, veiktas 8 723 preču kontroles, no tiem:
32,9 % saulespuķu rauši un citi cietie atlikumi no Krievijas un Ukrainas;
32,2 % biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atkritumi no
Krievijas un Baltkrievijas;
7,9 % graudaugu produkti no Krievijas, Ukrainas un ASV;
4,5 % sojas rauši un citi cietie atlikumi no Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas un
Argentīnas;
3,2 % eļļas augu sēklas un augļi no Ukrainas, Argentīnas, Brazīlijas, Krievijas un
Uzbekistānas;
2,7 % alus vai spirta rūpniecības šķiedenis un atkritumi no Krievijas un Ukrainas;
2,6 % raugi no Krievijas, Ukrainas, Serbijas;
2,4 % rapšu rauši un citi cietie atlikumi no Kazahstānas, Ukrainas, Krievijas un
Baltkrievijas;
Pārējie 9 % ietver tādus produktus kā kviešu klijas, melase, barības piedevas un
papildbarība, linsēklu rauši, kukurūzas klijas, miltrūpniecības produkti, iesals,
cietes, inulīns, kviešu lipeklis, sāls, izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku
barībā, cietes ražošanas atlikumi.

PUBLISKAIS PĀRSKATS

// 17

2019

VETERINĀRĀ UZRAUDZĪBA
LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU NOVIETNES
SUGAS

OBJEKTU SKAITS

Liellopu novietnes

DZĪVNIEKU SKAITS

17 918

395 320

Aitu novietnes

3 178

99 821

Kazu novietnes

1 996

11 690

Cūku novietnes

4 889

328 589

Zirgu novietnes

2 207

8 274

Dējējvistu novietnes

27

2 860 470

Novietnes ar kažokzvēriem

10

152 993

Iežogotās platībās turētu
207
savvaļas dzīvnieku un putnu
novietnes

22 292

Bišu dravas

3 228

Akvakultūru audzētavas

242

103 096 (bišu saimes)

PVD uzraudzībā ir vairāk nekā 33 tūkstoši lauksaimniecības dzīvnieku novietņu. Pēdējo
desmit gadu laikā to skaits, līdzīgi kā atsevišķu sugu dzīvnieku skaits, ir samazinājies.
Tomēr cūku skaits kopš 2012. gada ir nemainīgs, bet aitu skaits būtiski pieaudzis.
Lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs veiktas teju 13 tūkstoši pārbaudes,
izvērtējot vairākas uzraudzības jomas, atkarībā no dzīvnieku sugas un
produkcijas ražošanas veida. Novietņu uzraudzības plāns tiek veidots,
pamatojoties uz risku analīzi, mērķtiecīgi nosakot pārbaudāmos objektus.

Vairumā gadījumu, kad konstatētas neatbilstības, inspektori ar novietnes
pārstāvi vienojas par neatbilstību novēršanas termiņu. Gadījumos, kad ir
notikuši nopietni normatīvo aktu pārkāpumi, kuri var ietekmēt dzīvnieku
veselību, labturību vai produkcijas kvalitāti ir piemērots administratīvais
sods un ir noteikti pagaidu dzīvnieku pārvietošanas un produkcijas
realizācijas aizliegumi.
RĪCĪBA NEATBILSTĪBU GADĪJUMOS
Aizliegts pārvietot dzīvniekus

289
Aizliegts pārvietot atsevišķus dzīvniekus

98

!

Piemēroti administratīvie sodi

77
Aizliegts realizēt produkciju

43
Pieņemts lēmums par dzīvnieku piespiedu likvidāciju

7
Nosūtīti materiāli krimināllietas ierosināšanai

4
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BIODROŠĪBAS PĀRBAUDES CŪKU NOVIETNĒS
Āfrikas cūku mēra dēļ biodrošības pārbaudes cūku novietnēs pēdējos piecos gados ir veterinārās uzraudzības
prioritāte. Lai uzraudzības procesu plānotu efektīvi, cūku novietnes ir sadalītas, piešķirot tām riska pakāpi, kur 1.
pakāpe ir zemākais risks, bet 4. - augstākā.

4. RISKA PAKĀPE

novietnes ar cūku skaitu virs 1000 cūkām, novietnes 10 km
rādiusā ap tām un novietnes ar cūku skaitu 100-1000

3. RISKA PAKĀPE

novietnes ar cūku skaitu no 20 - 100
2. RISKA PAKĀPE

novietnes ar cūku skaitu no 1- 20 (tur vaislas dzīvniekus)
1. RISKA PAKĀPE

novietnes ar cūku skaitu no 1 - 20 (tikai nobarojamās)

CŪKU NOVIETŅU SKAITS UN PLĀNOTAIS PĀRBAUŽU BIEŽUMS

novietnes ar cūku skaitu virs 1000
cūkām, novietnes 10 km rādiusā ap
tām un novietnes ar cūku skaitu 1001000
novietnes ar cūku skaitu no 20 - 100

novietnes ar cūku skaitu no 1- 20
(tur vaislas dzīvniekus)

novietnes ar cūku skaitu no 1 - 20
(tikai nobarojamās)

825

1 650

356
178
449
449
1 825

prognozētais pārbaužu biežums
novietņu skaits

2019. gadā PVD cūku novietnēs ir veicis 5 194 biodrošības pārbaudes.
Gada laikā vidēji 29% novietņu tika konstatētas neatbilstības. Neatbilstošajās
novietnēs veiktas atkārtotas pārbaudes, lai pārliecinātos par trūkumu
novēršanu. Gada noslēgumā, kā neatbilstošas palika 5.8% no pārbaudītajām
novietnēm.

3 649
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DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS
PRIMĀRĀS RAŽOŠANAS UZRAUDZĪBA
Piena ražošanas novietnes pārbaudēm tiek atlasītas, pamatojoties uz informācijas analīzi par saražotā piena
kvalitāti, iepriekšējos gados konstatētajām neatbilstībām, piena realizācijas veidu un citiem faktoriem.
Papildus vispārīgajām higiēnas prasībām, piena ražošanas nozarei normatīvajos aktos ir
noteiktas arī specifiskas prasības, kuru izpildi kontrolē PVD.
Ja vispārīgo higiēnas prasību ievērošanā liels pārkāpumu īpatsvars nav
novērojams, tad samērā bieži pārkāpumi konstatēti piena pirmapstrādes telpu
un aprīkojuma ierīkošanas un uzturēšanas prasību izpildē – neatbilstības piena
uzglabāšanas telpu tīrībā un pasargāšanā no iespējamiem piesārņojumiem.
PIENA PIRMAPSTRĀDES TELPĀS KONSTATĒTO NEATBILSTĪBU RAKSTUROJUMS

87 %
mazgāšanai izmantotais ūdens

25 %

telpu tīrība, pasargāšana no piesārņojuma

13 %

pasargāšana no kaitēkļiem

6%

nodalītas no dzīvnieku turēšanas telpām

6%

dzesēšanas iekārtu atbilstība

4%

aprīkojuma un virsmu higiēna

Piena pirmapstrādē visvairāk neatbilstības konstatētas, pārbaudot aprīkojuma
mazgāšanai paredzētā ūdens laboratorisko izmeklējumu esamību un to regularitāti.
Nākamās biežāk konstatētās neatbilstības ir telpu tīrībā un to pasargāšanā no
piesārņojuma un kaitēkļiem. Vienā novietnē parasti tiek konstatēti vairāki
pārkāpumi.
Analizējot datus piena kvalitātes datu bāzē, konstatēts, ka neatbilstības attiecībā
uz somatisko šūnu un baktēriju kopskaita vidējiem ģeometriskajiem rādītājiem
2019. gadā reģistrētas mazāk nekā gadu iepriekš - 43% piena ražotāju. Atkārtoti
tas konstatēts 14% ražotāju.
2020. gadā piena ražošanas novietnēs, kurās konstatētas piena kvalitātes
problēmas, pastiprināta uzraudzība turpināsies.
Dzīvnieku īpašniekiem, kuri produkciju ražo pārtikas tirgum, lai nodrošinātu
nekaitīgas pārtikas ražošanu, ir jāievēro barības un veterināro zāļu apriti
reglamentējošie normatīvie akti. Lielākā daļa neatbilstību šajās jomās ir saistīta
ar nepieciešamo pierakstu neveikšanu, kas ir raksturīgi mazajiem ražotājiem.
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LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU LABTURĪBA
Plānveida pārbaudēs liellopu, aitu, kazu un zirgu novietnēs lielākais neatbilstību īpatsvars ir saistīts ar slimo,
ārstēto un nobeigušos dzīvnieku uzskaites neesamību, kā arī dzīvnieku turēšana neatbilstošās ēkās vai to
neesamība gaļas šķirnes liellopiem, kurus tur āra apstākļos. Joprojām slaucamo govju novietnēs, īpaši mazajās, teļi
līdz sešu mēnešu vecumam tiek turēti piesieti.
Procentuāli lielāks neatbilstošo novietņu skaits parādās, veicot ārpuskārtas
pārbaudes, īpaši liellopu un zirgu, kā arī novietnēs, kurās tur aitas un/vai kazas.
Šajās pārbaudēs neatbilstības konstatētas galvenokārt saistībā ar
neatbilstošu/nepietiekošu personālu, dzīvnieku ēdināšanu/dzirdināšanu un ēku un
aprīkojuma atbilstību.

Pēdējos trīs gadus mērķtiecīgi tika veiktas labturības pārbaudes cūku novietnēs,
kurās tur vairāk par 100 cūkām. Pārbaudēs īpaša uzmanība tika pievērsta cūku astu
amputēšanai, ko rutīnā veikt nedrīkst.
LABTURĪBAS PĀRBAUDES CŪKU NOVIETNĒS AR CŪKU SKAITU VIRS 100

PĀRBAUDĪTO CŪKU NOVIETŅU SKAITS

88

78

71

2017.

2018.

2019.

KONSTATĒTI ASTU KOŠANAS GADĪJUMI

18

19

9

2017.

2018.

2019.

GRIEŽ ASTES SIVĒNIEM VAI IEPĒRK SIVĒNUS AR GRIEZTĀM ASTĒM

48

35

33

2017.

2018.

2019.

CŪKĀM NAV MATERIĀLU, AR KO DARBOTIES

48

35

33

2017.

2018.

2019.

DZĪVNIEKU PĀRVADĀJUMI
Par dzīvnieku tālajiem pārvadājumiem 2019. gada vasarā tika pieņemts lēmums
-ja ieplānotajā pārvadājuma maršrutā gaisa temperatūra vidē pārsniegs +30℃,
dzīvnieku kravai veterinārais (veselības) sertifikāts netiks izsniegts, tāpēc
veterinārie inspektori pērnvasar veica katra iesniegtā maršruta rūpīgu
izvērtēšanu, nepieļaujot pārvadājumus, ja gaisa temperatūra pārvadājuma
maršrutā pārsniedz +30℃.
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DZĪVNIEKU BARĪBAS UZRAUDZĪBA
2019. gadā PVD bija reģistrēts 1 821 uzņēmums, kas darbojas dzīvnieku barības apritē. Lielākā daļa jeb 65% šo
uzņēmumu nodarbojas ar dzīvnieku barības mazumtirdzniecību.
DZĪVNIEKU BARĪBAS APRITĒ IESAISTĪTIE UZŅĒMUMI
1 195 barības
111

352 barības izplatīšana

mazumtirdzniecība

barības transportēšana

50 barības maisījumu ražošana
45 barības pārpakošana
28 barības ieguve pārtikas ražošanas uzņēmumos
18 barības apstrāde un pārstrāde
11 barības maisījumi ar dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām
5 barības ieguve pārtikas ražošanas uzņēmumos
3 barības apstrāde un pārstrāde
3 barības ieguve no tehniskiem produktiem
67% no 2019. gadā pārbaudītajiem dzīvnieku barības apritē iesaistītajiem
uzņēmumiem pilnībā atbilst prasībām, pārējos konstatētas dažādas neatbilstības
normatīvo aktu prasībām.

DZĪVNIEKU BARĪBAS APRITĒ IESAISTĪTAJOS
UZŅĒMUMOS KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS
Barības ražošanas uzņēmumos lielākais konstatēto neatbilstību
īpatsvars saistās ar barības kvalitātes kontroli (21%), tās
dokumentāciju (16%) un telpu un aprīkojuma stāvokli (18%).

Barības izplatīšanas uzņēmumi raksturojas ar vāju paškontroles
dokumentāciju (28%), nav izstrādātas un ieviestas barības
atsaukšanas procedūras (14%).

Barības mazumtirdzniecības uzņēmumos neatbilstības saistītas
ar barības atbilstības kontroli, dokumentācijas nodrošināšanu
ienākošai barībai, kā arī ar telpu stāvokli tirdzniecības vietā.

Par konstatētajiem pārkāpumiem uzsāktas administratīvās lietvedības, kā arī
apturēta barības izplatīšana vai tā izņemta no apgrozības.
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BLAKUSPRODUKTU APRITES UZRAUDZĪBA
2019. gadā PVD bija reģistrēts 401 uzņēmums, kas darbojas blakusproduktu apritē. No tiem pagājušajā gadā
pārbaudīti 135 uzņēmumi, kuros veiktas vairāk nekā 340 pārbaudes. 76% no pārbaudītajiem uzņēmumiem
pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, pārējos konstatētas dažādas neatbilstības.

BLAKUSPRODUKTU APRITĒ IESAISTĪTAJOS
UZŅĒMUMOS KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS

25 %
uzskaite un izsekojamība

24 %
pašpārbaude, HACCP procedūras

19 %
tirdzniecības dokuments

13 %
telpas, iekārtas, to higiēna

10 %
marķējums

6%
uzglabāšana

2%
ražošana, pārstrāde

1%
kaitēkļu apkarošana

2019. gadā lielāko īpatsvaru no konstatētajām neatbilstībām veido pārkāpumi,
kas saistīti ar reģistriem uzņēmumos, kā arī produktu izsekojamību (konstatēts
25% gadījumu), tirdzniecības dokumentiem (19% gadījumu), paškontroles
procedūru piemērošanu un ieviešanu (24% gadījumu).
Tomēr, salīdzinot ar 2018. gadu, konstatēto neatbilstību skaits ir samazinājies.
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MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU
LABTURĪBAS UZRAUDZĪBA
Saņemot sūdzības par iespējamiem mājas (istabas) dzīvnieku labturības pārkāpumiem, 2019. gadā PVD ir veicis
885 pārbaudes, 37% no pārbaudēm jeb 333 gadījumos konstatējot labturības prasību pārkāpumus. Lielākoties
jeb 45% gadījumu konstatēts, ka suns nav bijis reģistrēts un tam nav ievietots mikročips.

Suņu turēšanas pārkāpumi, lielākoties - suns nav reģistrēts, tam nav
ievietots mikročips.

48%
Dzīvnieks nav vakcinēts, nav nepieciešmo dokumentu

25%
Dzīvnieks apdraud, traucē, klaiņo

9%
Vispārīgie labturības prasību pārkāpumi

6%
2019. gadā 111 gadījumos PVD ir uzlicis tiesisko pienākumu, 14 gadījumos
piemērojot izpildrīkojumus par piespiedu naudas uzlikšanu 880 eiro apmērā.
Uzsāktas 49 lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās un piemēroti naudas
sodi 2 637 eiro apmērā. Administratīvo lietu ietvaros 2019. gadā konfiscēti 48
dzīvnieki.
SPECIALIZĒTO MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU TIRDZNIECĪBAS VIETU PĀRBAUDES

SPECIALIZĒTO TIRDZNIECĪBAS VIETU SKAITS
VEIKTO PĀRBAUŽU KAITS

17

116

75

PĀRBAUDES, KURĀS KONSTATĒTAS NEATBILSTĪBAS

PĀRBAUDES PASĀKUMOS AR DZĪVNIEKU PIEDALĪŠANOS

VEIKTO PĀRBAUŽU SKAITS

21

69

PĀRBAUDES, KURĀS KONSTATĒTI PĀRKĀPUMI

Tikai 23% no kopējā pārbaužu skaita 2019. gadā ir veiktas ceļojošajos cirkos,
lielākoties tās veiktas izstādēs un sacensībās. 30 % no veiktajām pārbaudēm
konstatēti pārkāpumi un noteikti neatbilstību novēršanas termiņi. Četros
gadījumos uzsāktas lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās.
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DZĪVNIEKU PATVERSMJU UN
VIESNĪCU UZRAUDZĪBA
DZĪVNIEKU PATVERSMJU UN VIESNĪCU PĀRBAUDES
Lai noskaidrotu situāciju dzīvnieku patversmēs, PVD 2019. gadā veica padziļinātas patversmju
pārbaudes/auditus.
VEIKTĀS PĀRBAUDES
PĀRBAUDES, KURĀS
KONSTATĒTI PĀRKĀPUMI

53

30

Teju vienlīdz bieži konstatētie pārkāpumi bija saistīti kā ar dažādām
nepilnībām dokumentos, tā ar neatbilstošām telpām un aprīkojumu.
30 gadījumos uzlikts tiesiskais pienākums neatbilstību novēršanai, 16
gadījumos Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir uzlikts tiesiskais
pienākums par konkrētu darbību veikšanu.
Divos gadījumos piemēroti izpildrīkojumi par piespiedu naudas uzlikšanu 125
eiro apmērā, kā arī uzsāktas trīs lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās un
piemēroti naudas sodi 150 eiro apmērā.
Tiesvedībās, kuras tika ierosinātas, apstrīdot PVD pieņemtos lēmumus (par
dzīvnieku nodošanu pagaidu mājās, par veterināro zāļu neatbilstošu
pielietošanu), tiesas spriedums bija labvēlīgs PVD.

DZĪVNIEKU SKAITS UN APRITE PATVERSMĒS

2018
UZŅEMTI

2019

ATDOTI CITAI EITANAZĒTI NOBEIGUŠIES
PERSONAI

UZŅEMTI

ATDOTI CITAI EITANAZĒTI NOBEIGUŠIES
PERSONAI

3 557

1 942

401

71

3 429

1 741

191

69

6 245

2 568

2 099

408

5 891

2 597

1 381

485

CITI

356

9

127

30

1 281

34

70

473

KOPĀ

10 050

4 519

2 901

497

10 601

4 372

1 642

1 027
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SUŅU BĪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANA UN
IZMĒĢINĀJUMOS IZMANTOTIE DZĪVNIEKI
SUŅU BĪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANA

Saņemti iesniegumi suņu bīstamības izvērtēšanai

48
Izvērtēti suņi

36

Par bīstamiem atzīti suņi

8

Suņi, kas netika atzīti par bīstamiem

28
Lietvedība turpinās

8

Izbeigtas lietas (suns eitanazēts, miris)

2
Atteikts uzsākt suņa bīstamības izvērtēšanu (nav gūti pierādījumi vai
nav iespējams identificēt suni)

11

IZMĒĢINĀJUMOS IZMANTOTIE DZĪVNIEKI
2019. gadā tika realizēti 29 izmēģinājuma projekti, no kuriem 22 projekti tika
turpināti no iepriekšējiem gadiem (projekti, kuriem atļauja izsniegta uz vairākiem
gadiem).
2018

2019

izsniegtās atļaujas
dzīvnieku izmantošanai
procedūrās

8

7

izsniegtās atļaujas par
izmēģinājumu dzīvniekiem
atbildīgajām personām

0

0

aktīvi projekti

27

29

izmaiņas projektos

4

1

4

4

retrospektīvi iezvētētie
projekti
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UZRAUDZĪBA VETERINĀRFARMACEITISKĀS DARBĪBAS
OBJEKTOS UN VETERINĀRMEDICĪNISKĀS PRAKSES IESTĀDĒS
VEIKTĀS PĀRBAUDES DAŽĀDOS VETERINĀRFARMACEITISKĀS DARBĪBAS OBJEKTOS
veterināro zāļu lieltirgotavas

plānotās pārbaudes
veiktās pārbaudes

11
11
veterinārās aptiekas

67

75

vispārīgā tipa aptiekas

58
58
veterinārmedicīniskās prakses kabineti

127
ambulatorās veterinārmedicīniskās prakses iestādes

43
44
stacionārās veterinārmedicīniskās prakses iestādes

19

25

Konstatētas neatbilstības veterināro zāļu vairumtirgotāju darbībā
gadījumi (paralēlās importēšanas prasību neievērošana u.c.)

6
36

Konstatētas neatbilstības veterināro zāļu apritē mazumtirdzniecībā
gadījumi (pārkāpumi saistībā ar recepšu zāļu izplatīšanu un paškontroles sistēmu)
Konstatētas neatbilstības veterinārmedicīniskās prakses iestādēs

61

gadījums (neatbilstības veterinārā darba uzskaitē un pārskatu iesniegšanā par
infekciju slimībām, kā arī neatbilstoša veterināro zāļu lietošanas uzskaites reģistrā)

ANTIMIKROBIĀLO ZĀĻU LIETOŠANA PRODUKTĪVAJIEM DZĪVNIEKIEM
2019. gadā tika turpināta informācijas vākšana par antimikrobiālo zāļu lietošanas
specifiku produktīvajiem dzīvniekiem, veicot padziļinātas veterināro zāļu lietošanas
pārbaudes produktīvo dzīvnieku novietnēs. Padziļinātās pārbaudes notika 84 liellopu,
24 cūku un 2 aitu novietnēs.
ANTIMIKROBIALO ZĀĻU SADALĪJUMS ATKARĪBĀ NO LIETOŠANAS MĒRĶA % 2018-2019

CŪKU NOVIETNĒS

LIELLOPU NOVIETNĒS

2018

2019

2018

2019

profilaksei

13 %

5%

3%

9%

metafilaksei

7%

12 %

1%

1%

ārstēšanai

69 %

72 %

90 %

90 %

nav zināms

11 %

11 %

6%

0%

136
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VETERINĀRĀS ZĀLES
LATVIJĀ REĢISTRĒTAS JAUNAS ZĀLES (DAŽĀDAS DZĪVNIEKU SUGAS)

Latvijā 2019.gadā reģistrētas 62 jaunas veterinārās zāles, kas paredzētas 11 dažādām dzīvnieku sugām.

29

22

23

10

14
14

1

2
4

1

1

70

pārreģistrētas veterinārās zāles

697

veiktas izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā, tostarp 53 izmaiņas saistītas ar
Lielbritānijas izstāšanos no ES

117
veterinārajām zālēm apstiprināti un aktualizēti marķējuma maketi
sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem novērtēti un apstiprināti četri Baltijas valstu vienotie marķējumi

101

pēcreģistrācijas uzraudzības ietvaros izvērtēti periodiski atjaunojamie drošības ziņojumi (PSUR)

36

izsniegtas atļaujas ievest Latvijā nereģistrētas veterinārās zāles

22

izsniegtas paralēli importēto veterināro zāļu ievešanas atļaujas

1

saņemts un izvērtēts ziņojums par dzīvniekiem novērotām veterināro zāļu blakusparādībām

2

veikta veterināro zāļu ražotāju atbilstības novērtēšana labas ražošanas prakses (GMP) prasībām
VETERINĀRO ZĀĻU PIEEJAMĪBA LATVIJAS TIRGŪ %

Latvijas Veterināro zāļu reģistrā 2019.gadā bija reģistrētas 985 zāles, no kurām tirgū bija
pieejamas 619 (jeb 63%).

63%
zāles ir pieejamas

37%
zāles nav pieejamas
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DZĪVNIEKU INFEKCIJAS SLIMĪBU UZRAUDZĪBA
ĀFRIKAS CŪKU MĒRIS
2019. gadā būtiski samazinājies ziņojumu par atrastām mirušām meža cūkām skaits.
Laboratoriski izmeklētās meža cūkas

13 426
Konstatēts Āfrikas cūku mēris

430
Mājas cūkām konstatēts tikai viens uzliesmojums - Durbes novada Vecpils pagastā
novietnē ar 52 cūkām.
KLASISKAIS CŪKU MĒRIS
Kopš 2014. gada rudens nav konstatēta mājas cūku saslimšana ar klasisko cūku mēri,
bet kopš 2015. gada pavasara tas nav konstatēts arī meža cūkām.
Pateicoties meža cūku vakcinācijai pret Klasisko cūku mēri, slimību Latvijā ir izdevies
izskaust.
2019.gada maijā Pasaules dzīvnieku veselības organizācija (OIE) atzina Latviju par
brīvu valsti no Klasiskā cūku mēra.
TRAKUMSĒRGA
2019. gadā savvaļas dzīvnieku vakcinācija veikta 19 245 km2 platībā (buferzonā gar
Krieviju un Baltkrieviju).
Tāpat turpinās EK finansētā savvaļas dzīvnieku vakcinācijas programma Baltkrievijā
buferzonā gar Latvijas robežu 10 850 km2 platībā.
Pēdējo reizi savvaļas dzīvnieku saslimšana ar trakumsērgu konstatēta 2010. gada
oktobrī, bet mājdzīvnieku saslimšana 2012. gada februārī.
Pasaules dzīvnieku veselības organizācija (OIE) 2015. gada maijā Latvijai piešķīrusi no
trakumsērgas brīvas valsts statusu.

GOVJU ENZOOTISKĀ LEIKOZE UN BRUCELOZE
Lai saglabātu 2012. gadā EK piešķirto no govju enzootiskās leikozes un no govju
brucelozes oficiāli brīvas valsts statusu, Latvijā ik gadu uz govju brucelozi
laboratoriski jāizmeklē dzīvnieki, kuri ir vecāki par 24 mēnešiem, ne mazāk kā 20%
novietnēs no kopējā novietņu skaita valstī. Tas tiek darīts, dzīvnieku īpašniekiem
sadarbojoties ar praktizējošajiem veterinārārstiem.
Tāpat uz brucelozi tiek izmeklētas aitas un kazas.
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DZĪVNIEKU INFEKCIJAS SLIMĪBU UZRAUDZĪBA
KAZU ARTRĪTS - ENCEFALĪTS
Lai noskaidrotu kazu artrīta-encefalīta epidemioloģisko situāciju kazu ganāmpulkos, PVD jau otro gadu realizē
uzraudzības programmu, kuras ietvaros 2019. gadā astoņos kazu ganāmpulkos laboratoriski, nosakot antivielas, tika
izmeklēti 424 dzīvnieki, vecāki par 12 mēnešiem. No izmeklētajiem dzīvniekiem 396 bija uz šo slimību negatīvi, bet
28 pozitīvi.
No divu gadu programmas rezultātiem var secināt, ka kazu artrīta - encefalīta izplatība kazu
ganāmpulkos vidēji ir 13.7%.

ZOONOTISKĀS SALMONELOZES UZRAUDZĪBA MĀJPUTNIEM
Zoonotiskās salmonelozes ierosinātāji - S.Enteritidis/S.Typhimurium konstatēti:
15 mājputnu novietnēs (2018.gadā – 17 novietnēs), kuras piegādā olas vai gaļu
nelielos apjomos.
ZOONOTISKĀS SALMONELOZES PROFILAKSES UN APKAROŠANAS PASĀKUMI
skartajās mājputnu novietnēs - slimības apkarošanas pasākumi, ieskaitot mājputnu izkaušanu
vai iznīcināšanu
dējējvistu vakcinācija pret S.Enteritidis reģistrētajās dējējvistu novietnēs
vaislas vistu vakcinācija pret S. Enteritidis un S.Typhimurium

HRONISKĀS NOVĀJĒŠANAS SLIMĪBAS UZRAUDZĪBAS PROGRAMMA
Lai noskaidrotu hroniskās novājēšanas slimības epidemioloģisko situāciju valstī, jau
otro gadu tika realizēta laboratorisko izmeklējumu programma.
LABORATORISKI IZMEKLĒTI:

972
savvaļas briežu dzimtas dzīvnieki - 508 stirnas, 245 staltbrieži, 219 aļņi

104
staltbrieži no briežu dārziem

Laboratoriski izmeklēti kopumā 1076 dzīvnieki, t.sk. 75 aizdomīgi dzīvnieki par
saslimšanu (nobraukti, atrasti miruši, ar slimības pazīmēm).
Visi laboratorisko izmeklējumu rezultāti bija negatīvi - hroniskās novājēšanas slimība
Latvijā nav konstatēta.
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GALVENIE UZDEVUMI 2020. GADAM
PĀRTIKAS APRITES UZRAUDZĪBĀ
Izmantojot laboratoriskās kontroles metodes, pastiprināti kontrolēt ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus
izglītības iestādēs;
Kontrolēt zaļā publiskā iepirkuma produktu atbilstību iepirkuma līguma nosacījumiem izglītības, sociālās
aprūpes un ārstniecības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos;
Izmantojot laboratoriskās kontroles metodes, pastiprināti kontrolēt bērnu pārtikas ražotājus;
Pilnveidot veterinārās ekspertīzes sistēmu kautuvēs un gaļas sadales uzņēmumos;
Piedalīties antimikrobiālās rezistences (AMR) attīstības un izplatības ierobežošanas pasākumos.
VETERINĀRAJĀ UZRAUDZĪBĀ
Kontrolēt Āfrikas cūku mēra izplatību, īstenojot slimības uzraudzības un apkarošanas pasākumus mājas cūku
novietnēs un meža cūku populācijā, kā arī biodrošības prasību ievērošanu, tajā skaitā - nomedīto meža cūku
apstrādes vietās;
Mērķtiecīgi turpināt klasiskā cūku mēra (KCM) uzraudzību mājas cūku un meža cūku populācijā, lai varētu 2020.
gadā iegūt ar Eiropas Komisijas lēmumu oficiāli brīvas valsts no KCM statusu;
Nodrošināt savvaļas dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu daļā valsts - pierobežā ar Baltkrieviju un Krieviju;
Nodrošināt visu cūku turēšanas novietņu pārbaudes par biodrošības pasākumu ievērošanu vienlaicīgi konsultējot
turētājus par noteiktajām biodrošības prasībām;
Nodrošināt mērķtiecīgu labturības pārbaužu un pasākumu veikšanu lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs, ar
mērķi uzlabot labturības prasību izpratni un izpildi;
Veicināt normatīvo aktu pilnveidošanu un ieviešanu neproduktīvo dzīvnieku uzraudzības jomā (dzīvnieku
turēšanas vietu, kuras veic patversmju funkcijas, reģistrēšana; dzīvnieku aizsardzības organizāciju darbības
kārtības noteikšana).

ROBEŽKONTROLĒ

Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas un Valsts robežsardzes amatpersonām, turpināt Āfrikas cūku
mēra un augsti patogēnās putnu gripas, kā arī citu bīstamu infekcijas slimību ievazāšanas profilakses pasākumus
robežkontroles punktos un robežšķērsošanas vietās kontrolējot privātpersonu bagāžu un tukšās dzīvnieku
pārvadāšanas automašīnas;
Uzraudzīt privātpersonu bagāžas kontroli, lai nepieļautu bīstamu dzīvnieku infekcijas slimību un augu kaitēkļu
un slimību izplatības riskus, kā arī aizliegtu produktu, tai skaitā, aizliegtu augu, augu produktu, augsnes, augsnes
substrātu un augu aizsardzības līdzekļu, ievešanu Eiropas Savienības teritorijā;
Sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersonām, uzraudzīt ne-komerciālo mājas (istabas)
dzīvnieku pārvietošanu, lai saglabātu Latvijas kā no trakumsērgas brīvas valsts statusu.
Nodrošināt augstu pārtikas nekaitīguma, t.sk. materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un
nepārtikas preču drošuma, kvalitātes, patērētāju, dzīvnieku un augu veselības aizsardzības līmeni, nepieļaujot
patērētāju veselībai un dzīvībai, kā arī apkārtējai videi bīstamas produkcijas un dažādu slimību ierosinātāju
izplatību valstī.

