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lietu ministrijai 
 
Zemkopības ministrijai 

  
 
Par projektu Dzīvnieku vienotās informācijas sistēmas 

attīstība un pilnveidošana 

 
Aivara Borovkova juridiskais birojs „AB Grupa” lūdz atbalstīt Eiropas Reăionālās 

attīstības fonda (ERAF) līdzekĜu piešėiršanu darbības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu 
attīstība” projektam Dzīvnieku vienotās informācijas sistēmas attīstība un pilnveidošana, 
saskaĦā ar kuru 2011.gada 1.jūlijā jāstājas spēkā MK 2008.gada 15.aprīĜa MK noteikumiem 
Nr.277 „Mājas (istabas) dzīvnieku reăistrācijas kārtība”. 

Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir atzinusi, ka MK noteikumos 
Nr.277 paredzētā reăistra izveide atbilst MK 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 
„Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.2.2.1.1.apakšaktivitāti “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”” 
2.punktā noteiktajam mērėim un saskaĦā ar 13.punktu apakšaktivitātes ietvaros var pretendēt 
uz ERAF finansējuma saĦemšanu. 

Atzīstot, ka par ERAF līdzekĜiem valsts pārvaldē ir jāattīsta funkcionālas un 
savietojamas informācijas sistēmas, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu struktūrfondu 
līdzekĜu izlietojumu, norādām, ka mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzes izveide pilnībā atbilst 
šādam mērėim:  

- tā ir aktuāla un Ĝoti nepieciešama gan valsts pārvaldes iestādēm, gan 
pašvaldībām, gan sabiedrībai kopumā - projekta rezultāti būs nepieciešami un lietderīgi visai 
valsts pārvaldei - neatkarīgi no piederības kādai nozarei, reorganizācijas plāniem un lietotāju 
veida - un nodrošinās ekonomiju visas valsts pārvaldes mērogā; 

- tā iekĜausies jau esošajā valsts aăentūras „Lauksaimniecības datu centrs” 
dzīvnieku vienotās informācijas sistēmā; 

- tās datu izmantošana sniegs ekonomisku labumu, atslogojot valsts un 
pašvaldību budžetus – šī brīža ekonomiskajā situācijā projekta ieviešanai iztērētie līdzekĜi 
atmaksāsies jau nākošā gada laikā un dos ievērojamu ekonomiju valsts (vismaz 400 tūkst. 
LVL) un ievērojamu pienesumu pašvaldību (vismaz 1 000 tūkst. LVL) budžetiem ik gadus. 
Tādējādi sasniedzamais rezultāts būs lietderīgs un nodrošinās valsts budžeta līdzekĜu 
ekonomiju turpmākajos gados; 

- tā nodrošinās tādu e-pakalpojumu izveidošanu, ar kuru palīdzību mazināsies 
administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un uzĦēmējiem. 

Dzīvnieku vienotās informācijas sistēmas ietvaros nepieciešamā mikroshēmu iegāde 
un veterinārārsta pakalpojumi pilnībā atbilst 2008.gada 21.jūlija MK noteikumu Nr.576 
19.punkta visiem apakšpunktiem, saskaĦā ar ko izmaksas uzskatāmas par attiecināmām 
izmaksām, ja tās:  



1. attiecas uz iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai un ir veikts 
saskaĦā ar publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām – mikroshēmu iegāde 
plānota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām publisko iepirkumu prasībām, tādejādi 
gūstot iespēju maksimāli samazināt mikroshēmas iepirkuma cenu; 

2. ir faktiski veiktas, norādītas finansējuma saĦēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir 
identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī tās apliecina attiecīgi 
attaisnojuma dokumenti (oriăināli) – mikroshēmu iegāde, to tālāka nodošana pilnvarotiem 
veterinārārstiem un izlietoto mikroshēmu uzskaite tiks veikta atbilstoši spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem, t.sk. arī iekšējiem normatīvajiem aktiem (tiks izstrādāta instrukcija 
Pārtikas un veterinārā dienesta un Lauksaimniecības datu centra sadarbībai) un līgumiskajām 
attiecībām ar pilnvarotiem veterinārārstiem;  

3. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta 
iesniegumā un tās veiktas, ievērojot atbilstošas finanšu vadības, ekonomiskuma, 
produktivitātes un efektivitātes principus – dzīvnieka apzīmēšana ar mikroshēmu ir 
nepieciešama projekta īstenošanai, apzīmēšanas procedūru var veikt tikai pilnvarots 
veterinārārsts (atbilstoši Veterinārmedicīnas likuma 4.panta otrās daĜas 7.punktam – Pārtikas 
un veterinārais dienests pilnvaro praktizējošus veterinārārstus veikt mājas (istabas) dzīvnieku 
apzīmēšanu). Šīs izmaksas tika paredzētas projekta iesniegumā;  

4. tieši saistītas ar projekta īstenošanu, ir samērīgas un pamatotas – mikroshēmas 
un to implantācija ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu, bez tā dzīvnieku vienotās 
informācijas sistēma nav izveidojama. Izmaksas ir samērīgas, jo mikroshēmu publiskā 
iepirkuma cena ir zemākā iespējamā, veterinārārstu pakalpojuma izmaksas- mikroshēmu 
inplantēšana ir zemākas par veterinārārstu privātpraksēs pašlaik esošajām izmaksām, jo 
dzīvnieka apzīmēšana būs valsts pasūtījums. Salīdzinot ar finansiālajiem un citiem 
ieguvumiem, dzīvnieku vienotās informācijas sistēmas izveides izmaksas ir pamatotas. 

Dzīvnieku vienotā informācijas sistēma ir apzīmētu dzīvnieku reăistrs (datu bāze). 
Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas līdzeklis ir mikroshēma, kuru dzīvniekam implantē 
tikai un vienīgi pilnvarots veterinārārsts. Mikroshēma satur unikālu, dzīves laikā nemaināmu 
identitātes numuru, tas šobrīd ir noturīgākais un drošākais dzīvnieka apzīmēšanas līdzeklis. 

Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas līdzeklis – mikroshēma – kā obligāts ar 
2011.gadu noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija regulā (EK) 
Nr.998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku 
nekomerciālai pārvietošanai (starp Eiropas Savienības dalībvalstīm), un ar kuru groza 
Padomes Direktīvu (EEK) 92/65. Šīs regulas 4.pantā noteikts, ka suĦus, kaėus, baltos seskus 
uzskata par identificētiem, ja tiem ir elektroniskās identifikācijas sistēma (uztvērējraidītājs).  

Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu paredz arī Eiropas Konvencija par mājas 
(istabas) dzīvnieku aizsardzību, ko LR gatavojas parakstīt un ratificēt. 

Dzīvnieka apzīmēšana ir obligāts priekšnoteikums dzīvnieku vienotās informācijas 
sistēmas darbības nodrošināšanai. Līdz ar to mikroshēma un mikroshēmas uzstādīšana jeb 
inplantēšana ir attiecināmās izmaksas atbilstoši MK 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 
17.1.2.punktam - informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu izveides un attīstības, 
informācijas sistēmu integrācijas un informācijas resursu digitalizācijas izmaksas. 

SaskaĦā ar 2008.gada 21.jūlija MK noteikumu Nr.576 18.punktu, attiecināmās 
izmaksas dzīvnieku vienotās informācijas sistēmas izveidē ir: 

- valsts informācijas sistēmu izveide, attīstība un integrācija (18.1.punkts) un ; 
elektronisko datubāzu, elektronisko reăistru un elektronisko arhīvu izveide un attīstība 
(18.4.punkts) – dzīvnieku vienotā valsts informācijas sistēma nav iespējama bez dzīvnieku 
apzīmēšanas, elektroniskā datu bāze veidojama tikai no apzīmētu dzīvnieku datiem;  

- informācijas un komunikāciju tehnoloăiju aparatūras un iekārtu (izĦemot gala 
lietotāju infrastruktūras) iegāde projekta ietvaros izveidotas vai attīstītas informācijas sistēmas 
darbības nodrošināšanai (18.8.punkts) – atbilstoši šim punktam mikroshēmu iegāde tiek 
paredzēta šī projekta ietvaros. 



Mājas (istabas) dzīvnieku reăistrācijas sistēma izstrādāta pēc principa, ka dzīvnieku 
sākotnējā apzīmēšana un reăistrācija ir dzīvnieka īpašniekam bez maksas – tādejādi tiek 
panākts maksimāls reăistrēto dzīvnieku skaits. Turpmāk dzīvnieka mūža laikā (vidēji 10 - 15 
gadi) visus izdevumus segs dzīvnieka īpašnieks: pašvaldības nodeva par dzīvnieka turēšanu, 
administratīvie sodi par pārkāpumiem, dzīvnieka vakcinācija pret trakumsērgu u.t.t. 

Tikai pašvaldību nodevu veidā vien vienā dzīvniekā ieguldītie apzīmēšanas un 
reăistrācijas līdzekĜi apmaksātos pieckārtīgi: mikroshēmas un reăistrācijas izmaksas 12,00 Ls 
pret 6,00 Ls pašvaldības nodeva x 10 dzīvnieka mūža gadi = 60,00 Ls. 

Piereăistrējot mājas (istabas) dzīvniekus par valsts budžeta līdzekĜiem, sistēma 
atmaksāsies nodevu un dažādu ietaupījumu veidā divu gadu laikā: ieguldījums 1,9 milj.Ls, 
ieguvums pašvaldību nodevās – vismaz 1 milj.Ls gadā. Ja infrastruktūktūrai nepieciešamos 
tehniskos līdzekĜus (informācijas nesējus) un to aprīkošanu veic par ERAF līdzekĜiem valsts 
budžeta izmaksas sastāda 15% no 1,9 milj. Ls. Tas nozīmē, ka valstī vienotā dzīvnieku 
reăistrācijas sistēma atmaksājas jau nākamā gada 3-4 mēnešu laikā. 

 
Patiesā cieĦā, 

 
Aivara Borovkova juridiskā biroja 

SIA “AB Grupa” 

prezidents 
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