
ZMAnot_180613_grozciltsdarbalik; Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā 

Likumprojekta „Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Saskaņā ar Ministru kabineta 20.03.2012. sēdes protokolā Nr.16 31.§ 

noteikto, visām ministrijām ir jāizvērtē kompetencē esošās valsts nodevas 

un maksas pakalpojumus. Izvērtēšanas rezultātā Zemkopības ministrija ir 

secinājusi, ka Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā noteiktās valsts 

nodevas pēc būtības atbilst maksas pakalpojuma definīcijai, līdz ar to 

minētās nodevas ir pārveidojamas par maksas pakalpojumiem un 

svītrojamas no Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma. 
2. Pašreizējā 

situācija un 

problēmas 

Pašreiz ciltsdarbu un dzīvnieku audzēšanu valstī regulē Ciltsdarba un 

dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – likums), kas ir spēkā no 

2011.gada 1.jūlija. 

Tā kā likumā noteiktās valsts nodevas pēc būtības atbilst maksas 

pakalpojuma definīcijai, ir nepieciešams veikt likumā grozījumus un 

minētās nodevas izslēgt no likuma. 

2013.gada 1.janvārī spēkā stājās Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra 

noteikumi Nr.878 „Lauksaimniecības datu centra nolikums”, kas paredz, ka 

Lauksaimniecības datu centrs vairs nav valsts aģentūra. Tādēļ likumā 

nepieciešams precizēt Lauksaimniecības datu centra nosaukumu. 

Tāpat likumā nepieciešams veikt citus precizējumus attiecībā uz dzīvnieku 

audzēšanas un ciltsdarba jomu, lai veicinātu kvalitatīvu šķirnes dzīvnieku 

ieguvi. 
3. Saistītie 

politikas 

ietekmes 

novērtējumi 

un pētījumi 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Tiesiskā 

regulējuma 

mērķis un 

būtība 

Likumprojektā „Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā” 

(turpmāk – likumprojekts) precizēti lietotie termini: 

1) noteikts, ka ciltsgrāmata ir informācijas krājums par šķirnes 

lauksaimniecības dzīvniekiem. Minētā norma noteikta, lai ciltsgrāmatā 

netiktu uzņemti dzīvnieki, kas netiek audzēti saskaņā ar ciltsdarba 

programmu; 

2) ģenētisko resursu definīcijā ietverti arī mājas (istabas) dzīvnieki, jo 

Latvijā audzē Latvijas dzinējsuņus, kas ir vietējā šķirne un ir saglabājama; 

3) izcelsmes sertifikāta definīcijā precizēts, ka šis sertifikātu apliecina 

šķirnes dzīvnieka, tā spermas, olšunas vai embrija izcelšanos un 

ciltsvērtību. Tas nozīmē, ka turpmāk izcelsmes sertifikāti tiks izsniegti tikai 

šķirnes dzīvniekiem; 

4) precizētas sertificēta vaislinieka un sertificēta vaislas materiāla 

definīcijas – noteikts, ka attiecībā uz tiem ir saņemts izmantošanas 

sertifikāts, jo jau pašlaik nozares speciālistu vidū tiek lietots šāds precīzāks 

termins; 

5) precizēts, ka vaislas lauksaimniecības dzīvnieks šā likuma izpratnē var 

būt tikai šķirnes lauksaimniecības dzīvnieks. 

Likuma 5.pantā precizēts Lauksaimneicības datu centra nosaukums un 

kompetence. 

Likuma 6.panta pirmā daļa papildināta nosakot,  ka Pārtikas un veterinārais 

dienests (turpmāk – PVD) uzrauga un kontrolē arī kā tiek ievēroti 
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normatīvie akti par dzīvnieku audzēšanu, jo, piemēram, dzīvnieku 

apzīmēšana un dzīvnieku, novietņu un ganāmpulku reģistrēšana ir vairāk 

uzskatāma par dzīvnieku audzēšanas nevis ciltsdarba jomu. Tāpat pants 

papildināts, nosakot, ka PVD ir pienākums apmeklēt lauksaimniecības 

dzīvnieku ganāmpulkus, jo efektīvai kontroles veikšanai dažkārt ir 

nepieciešamma saimniecības apsekošana uz vietas.  

Likuma 7.pantā precizēta šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju 

organizācijas (turpmāk -  organizācija) kompetence. Paredzēts, ka 

organizācijas organizēs lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās pārbaudi 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu. Minētais 

regulējums nepieciešams, lai dzīvnieku audzētāji vairāk varētu uzticēties 

ciltsgrāmatas datiem un būtu pārliecināti par lauksaimniecības dzīvnieku 

izcelsmes patiesumu. Likumprojekts paredz arī to, ka organizācijas izsniegs 

izcelsmes sertifikātu ne tikai attiecībā uz pārdošanai paredzētiem vaislas 

lauksaimniecības dzīvniekiem, bet arī pēc īpašnieku pieprasījuma. Pašreiz ir 

situācijas, kad nepieciešams izsniegt izcelsmes sertifikātu ne tikai  vaislas 

dzīvniekiem (piemēram, zirgkopībā – sporta zirgam) un ir jāparedz, ka 

organizācija to drīkst darīt. Organizāciju kompetence papildināta ar jaunu 

uzdevumu – kārtot un uzturēt pārraudzības informācijas datubāzi saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. Pašreiz šo uzdevumu saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par pārraudzību veic  šķirnes zirgu un šķirnes cūku audzētāju 

organizācijas. 

No likuma izslēgta valsts nodeva par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu 

un zirga pases izsniegšanu, kā arī nodeva par sertifikāta izsniegšanu 

fiziskām personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību, 

vērtēšanu, mākslīgo apsēklošanu un olšūnu un embriju transplantāciju. 

Likumprojekts paredz, ka liellopu, zirgu, aitu, kazu un cūku pēcnācējus 

vaislai iegūst no sertificētiem vaisliniekiem un sertificēta vaislas materiāla, 

jo Latvijā ir nepieciešams celt dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un 

produktivitāti, līdz ar to būtiski, lai vailsinieki un vaislas materiāls būtu ar 

augstu kavlitāti. Tāpat turpmāk būs noteikts, ka dzīvnieks, kas iegūts no 

nesertificēta vaislinieka vai nesertificēta vaislas materiāla, ir izmantojams 

tikai produkcjas ieguvei (piemēram, gaļas, piena, vilnas ieguvei) vai citiem 

izmantošanas mērķiem (piemēram, zirgs – hobijam, sportam, darbam). Šādi 

dzīvnieki netiks uzskatīti par vaislas dzīvniekiem. 

Atbilstoši precizējumiem likuma  1.panta 6.un 16.punktā (kuros ir noteikts, 

ka izcelsmes sertifikātu izsniedz šķirnes lauksaimniecības dzīvniekiem un, 

ka vaislas lauksaimniecības dzīvnieki ir šķirnes lauksaimniecības dzīvnieki) 

precizēts likuma 11.pants. Tāpat 11.pantā precizēts deleģējums Ministru 

kabineta noteikumiem, lai atbilstoši grozījumiem likuma 7.panta otrās daļas 

3.punktā, tiktu paredzēta izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība ne tikai 

vaislas lauksaimniecības dzīvniekiem, bet arī tiem, kas nav paredzēti 

izmantošanai vaislā. 

13.panta otrajā daļā precizēts, ka dzīvnieku vērtēšanu nevar veikt, ja 

persona ir ieguvusi sertifikātu attiecībā uz dzīvnieku pārraudzību. 
5. Projekta 

izstrādē 

iesaistītās 

institūcijas 

Zemkopības ministrija, Lauksaimniecības datu centrs, PVD. 

6. Iemesli, 

kādēļ netika 

nodrošināta 

Projekts šo jomu neskar. 
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sabiedrības 

līdzdalība 

7. Cita 

informācija 
Nav. 

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību 

1. Sabiedrības mērķgrupa Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki un turētāji. Tā 

kā pēc 01.06.2013. datiem Latvijā ir 44 584 

ganāmpulki, arī dzīvnieku īpašnieku un turētāju skaits 

aptuveni atbilst minētajam skaitlim. 
2. Citas sabiedrības grupas (bez 

mērķgrupas), kuras tiesiskais 

regulējums arī ietekmē vai 

varētu ietekmēt 

18 šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju 

organizācijas. 

Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju 

organizācijas, kuru kompetencē ir Latvijas dzinējsuņa 

audzēšana.  

Pakalpojumu sniedzēji ciltsdarba jomā (personas, kas 

veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, 

pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu un olšūnu un 

embriju transplantēšanu). 
3. Tiesiskā regulējuma finansiālā 

ietekme 
Projekts šo jomu neskar. 

4. Tiesiskā regulējuma nefinansiālā 

ietekme 
Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem 

likumprojekts neuzliek jaunus pienākumus un neparedz 

jaunas tiesības. 

Likumprojekts paredz šķirnes lauksaimniecības 

dzīvnieku audzētāju organizācijām jaunu uzdevumu – 

organizēt lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās 

pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

ciltsgrāmatas kārtošanu. Precīzāks udevuma 

regulējums tiks iestrādāts attiecīgajos Ministru kabineta 

noteikumos. 
5. Administratīvās procedūras 

raksturojums 
Projekts šo jomu neskar. 

6. Administratīvo izmaksu monetārs 

novērtējums 
Projekts šo jomu neskar. 

7. Cita informācija Nav. 

 

Anotācijas III sadaļa – projekts šo jomu neskar. 

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Nepieciešamie 

saistītie 

tiesību aktu 

projekti 

Saistībā ar grozījumiem likumā, ZM sagatavojusi grozījumu likumā „Par 

nodokļiem un nodevām”. 

Jaunā redakcijā jāsagatavo Ministru kabineta noteikumi par šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes 

sertifikātā norādāmajiem datiem un kārtību, kādā izsniedz izcelsmes 

sertifikātu attiecībā uz šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, 

olšūnu un embriju.  

Lai saistībā ar grozījumiem likumā precizētu Ministru kabineta 

noteikumus, jāveic grozījumi sekojošos noteikumos: 

1) Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.478 

„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi”; 

2) Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.474 
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„Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un 

embriju sertifikācijas kārtība”; 

3) Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.235   

„Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis.” 

Iepriekšminēto normatīvo aktu projektus mēneša laikā pēc likuma spēkā 

stāšanās sagatavos Zemkopības ministrija. 

2. Cita 

informācija 
Nav 

 

Anotācijas V sadaļa – projekts šo jomu neskar. 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti 

1. Sabiedrības 

informēšana par 

projekta izstrādes 

uzsākšanu 

Par likumprojektu ir informētas šķirnes dzīvnieku audzētāju 

organizācijas. 

2. Sabiedrības 

līdzdalība projekta 

izstrādē 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas sniegušas priekšlikumus 

un komentārus likumprojekta izstrādei. 

3. Sabiedrības 

līdzdalības rezultāti 
Šīs sadaļas 2.punktā minēto organizāciju izteiktie priekšlikumi 

izvērtēti un ņemti vērā vai arī panākta vienošanās, likumprojektu 

saskaņojot sanāksmēs. 

4. Saeimas un ekspertu 

līdzdalība 

Nav attiecināms. 

5. Cita informācija Nav. 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas Zemkopības ministrija, Lauksaimniecības datu 

centrs, PVD. 

2. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes funkcijām 
Projekts neietekmē pārvaldes funkcijas. 

 

3. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide 

Likumprojekta izpildei nav nepieciešams izveidot 

jaunas institūcijas. 

4. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes institucionālo struktūru. 

Esošu institūciju likvidācija 

Likumprojekta izpildei nav plānots likvidēt esošas 

institūcijas. 

5. Projekta izpildes ietekme uz 

pārvaldes institucionālo struktūru. 

Esošu institūciju reorganizācija 

Likumprojekta izpildei nav plānota esošu institūciju 

reorganizācija vai apvienošana. 

6. Cita informācija Nav. 

 

 

 

Zemkopības ministre      L.Straujuma 
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