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Likumprojekta „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likuma” sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 
 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums  

2. Pašreizējā 

situācija un 

problēmas 

Pamatojoties uz Dzīvnieku aizsardzības likuma pārejas noteikumu 

13.punktā noteikto, Ministru kabinetam līdz 2013.gada 30.jūnijam 

jāapstiprina Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums. 

Saskaņā ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.maija rezolūciju 

Nr.56/D-939-jur, Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, jāizvērtē 

nepieciešamību precizēt sabiedrības līdzdalības mehānismus 

dzīvnieku aizsardzības jautājumu risināšanā. 

Izvērtējot nevalstisko organizāciju iesūtītos iebildumus un 

priekšlikumus par Zemkopības ministrijas sagatavoto Ministru 

kabineta noteikumu projektu „Dzīvnieku aizsardzības ētikas 

padomes nolikums”, nolemts noteikumu projektu šādā redakcijā 

tālāk nevirzīt. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 21.janvāra noteikumiem 

Nr.52 „Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku 

aizsardzību”, Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomei vairs nav 

jāsniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam ētiskais izvērtējums 

par dzīvnieku izmantošanu izmēģinājumos. Līdz ar to padome pēc 

būtības kļūst par konsultatīvu institūciju, kas izglīto sabiedrību un 

dod ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, kā arī 

esošais padomes nosaukums neatbilst veicamajām funkcijām.  

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt Dzīvnieku aizsardzības 

likumu, mainot Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nosaukumu. 

Turpmāk padomi plānots nosaukt par Dzīvnieku aizsardzības un 

labturības konsultatīvo padomi un paplašināt sabiedrības (dzīvnieku 

aizsardzības organizāciju un dzīvnieku audzētāju profesionālo 

organizāciju pārstāvju) iesaistīšanu. 

Lai pilnībā Latvijas normatīvajos aktos pārņemtu Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembra Direktīvas 

Nr.2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku 

aizsardzību normas, nepieciešams noteikt, ka valsts zinātniskais 

institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts „BIOR”” (turpmāk – institūts „BIOR”) veic atsevišķas 

funkcijas izmēģinājumu dzīvnieku jomā. 

3. Saistītie politikas 

ietekmes 

novērtējumi un 

pētījumi 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Tiesiskā 

regulējuma 

mērķis un būtība 

Ir sagatavots likumprojekts „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības 

likumā” (turpmāk – likumprojekts), kas: 

1) nosaka, ka Zemkopības ministrija izveido Dzīvnieku aizsardzības 

un labturības konsultatīvo padomi, kas darbojas dzīvnieku labturības 

un aizsardzības jomā, dod pilnvarojumu Ministru kabinetam 

apstiprināt padomes nolikumu un zemkopības ministram – 
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III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

apstiprināt tā sastāvu; 

2) nosaka, ka šobrīd likuma 26.
2
 pantā noteiktās Zemkopības 

ministrijas funkcijas izmēģinājuma dzīvnieku jomā turpmāk veic 

institūts „BIOR”; 

3) papildina likuma 26.
2
 pantu, nosakot, ka institūts „BIOR” veic arī 

šādas funkcijas: 

a) konsultē kompetentās iestādes un izmēģinājumu dzīvnieku 

audzētāju, piegādātāju un lietotāju izveidotās labturības struktūras, 

kas saistītas ar izmēģinājumu dzīvnieku iegūšanu, audzēšanu, 

izmitināšanu, kopšanu un izmantošanu procedūrās, un nodrošina 

paraugprakses apmaiņu; 

b) apmainās ar informāciju ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu 

kompetentajām institūcijām par izmēģinājumu dzīvnieku labturības 

struktūru darbību un izmēģinājumu projektu izvērtēšanu, un dalās 

pieredzē par paraugpraksi Eiropas Savienībā. 

 

Šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minētās problēmas likumprojekts 

atrisinās pilnībā. 

5. Projekta izstrādē 

iesaistītās 

institūcijas 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts „BIOR”. 

6. Iemesli, kādēļ 

netika 

nodrošināta 

sabiedrības 

līdzdalība 

Projekts šo jomu neskar. 

7. Cita informācija Nav 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību 

1. Sabiedrības mērķgrupa Dzīvnieku audzētāji, piegādātāji un lietotāji (šobrīd 

Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēti 11 uzņēmumi). 

Dzīvnieku aizsardzības organizāciju un zinātnisko 

institūciju pārstāvji, kuri iekļauti Dzīvnieku aizsardzības 

ētikas padomes sastāvā. 

2. Citas sabiedrības grupas (bez 

mērķgrupas), kuras tiesiskais 

regulējums arī ietekmē vai 

varētu ietekmēt 

Projekts šo jomu neskar. 

3. Tiesiskā regulējuma finansiālā 

ietekme 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Tiesiskā regulējuma 

nefinansiālā ietekme 

Tiks paplašināta sabiedrības pārstāvju iesaistīšana 

Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā 

padomē. 

5. Administratīvās procedūras 

raksturojums 

Projekts šo jomu neskar. 

6. Administratīvo izmaksu 

monetārs novērtējums 

Projekts šo jomu neskar. 

7. Cita informācija Nav 
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Rādītāji 

2013.gads 
Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) 

2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Saskaņā ar 

valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

Izmaiņas 

kārtējā 

gadā, 

salīdzinot 

ar budžetu 

kārtējam 

gadam 

Izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

(2013.) 

gadu 

Izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

(2013.) 

gadu 

Izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

(2013.) 

gadu 

1 2 3 4 5 6 

1. Budžeta ieņēmumi: 0 0 0 30,6 30,6 

1.1. valsts pamatbudžets, 

tai skaitā ieņēmumi no 

maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 

0 0 0 30,6 30,6 

1.1.1.Valsts augu 

aizsardzības dienests  

0 0 0 0 0 

1.2. valsts speciālais 

budžets 

0 0 0 0 0 

1.3. pašvaldību budžets 0 0 0 0 0 

2. Budžeta izdevumi: 0 0 0 30,6 30,6 

2.1. valsts pamatbudžets 0 0 0 30,6 30,6 

2.2. valsts speciālais 

budžets 

0 0 0 0 0 

2.3. pašvaldību budžets  0 0 0 0 0 

3. Finansiālā ietekme: 0 0 0 -30,6 -30,6 

3.1. valsts pamatbudžets 0 0 0 -30,6 -30,6 

3.2. speciālais budžets 0 0 0 0 0 

3.3. pašvaldību budžets  0 0 0 0 0 

4. Finanšu līdzekļi 

papildu izdevumu 

finansēšanai 

(kompensējošu 

izdevumu samazinājumu 

norāda ar "+" zīmi) 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

5. Precizēta finansiālā 

ietekme: 

0 0 0 0 0 

5.1. valsts pamatbudžets 0 0 0 0 

5.2. speciālais budžets 0 0 0 0 

5.3. pašvaldību budžets  0 0 0 0 

6. Detalizēts ieņēmumu 

un izdevumu aprēķins 

(ja nepieciešams, 

detalizētu ieņēmumu un 

izdevumu aprēķinu var 

pievienot anotācijas 

pielikumā): 

6.1. Eksperta štata vietas darba alga ar darba devēja sociālo 

nodokli: 

900*1,2409*12=13402 Ls 

6.2. Darba grupu apmeklējumi 4 reizes gadā (Beļģija, Itālija): 

komandējuma izmaksas (3darba dienas): 

Viesnīca 3d x90Ls + lidmašīnas biļetes 400Ls + dienas nauda 4d 

x 35Ls 800*4=3200 Ls 

6.3. Darba vietas aprīkošana (mēbeles 300Ls, krēsls 100Ls, dators 

500Ls)=1000 Ls 

6.4. Eksperta apmācības, sertifikācija FELASA reizi 2 gados: 

6.1. detalizēts ieņēmumu 

aprēķins 

6.2. detalizēts izdevumu 
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aprēķins komandējuma izmaksas (7 darba dienas): Viesnīca 5d x90Ls + 

lidmašīnas biļetes 400Ls + dienas nauda 5d x 35Ls+ apmācību 

maksas 1000Ls 2025/2=1013 Ls 

6.5. Alternatīvo metožu pārbaudes sadarbībā ar ESRL (EFSA 

JRC) 4 reizes gadā 3000*4=12000 Ls 

6.6. Kopā (gadā): 30615 Ls 

7. Cita informācija  

 

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

1. Nepieciešamie saistītie 

tiesību aktu projekti 

Nepieciešams sagatavot Ministru kabineta noteikumu 

projektu „Dzīvnieku aizsardzības un labturības 

konsultatīvās padomes nolikums”. 

Par normatīvā akta projekta izstrādi ir atbildīga 

Zemkopības ministrija. 

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots 

iesniegt Ministru kabinetā līdz 2014.gada 1.martam. 

2. Cita informācija Nav 

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām 

saistībām 

1. Saistības pret Eiropas 

Savienību 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 

22.septembra Direktīva 2010/63/ES par zinātniskiem 

mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. 

2. Citas starptautiskās saistības Projekts šo jomu neskar. 

3. Cita informācija Nav 

 
 

1.tabula 

Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem 

Attiecīgā 

ES tiesību akta 

datums, numurs 

un nosaukums 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembra Direktīva 

Nr.2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku 

aizsardzību 

A B C D 
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Attiecīgā ES 

tiesību akta panta 

numurs (uzskaitot 

katru tiesību akta 

vienību – pantu, 

daļu, punktu, 

apakšpunktu) 

Projekta vienība, 

kas pārņem vai 

ievieš katru šīs 

tabulas A ailē 

minēto ES tiesību 

akta vienību, vai 

tiesību akts, kur 

attiecīgā ES 

tiesību akta 

vienība pārņemta 

vai ieviesta 

Informācija par to, vai šīs 

tabulas A ailē minētās 

ES tiesību akta vienības 

tiek pārņemtas vai ieviestas 

pilnībā vai daļēji. 

Ja attiecīgā ES tiesību akta 

vienība tiek pārņemta vai 

ieviesta daļēji, 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 

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 

Direktīvas 

Nr.2010/63/ES 

49.panta 1.punkts 

1.pants Atbilst pilnībā. Nav noteiktas stingrākas 

prasības kā direktīvā. 

Direktīvas 

Nr.2010/63/ES 

49.panta 2.punkts 

2.pants Atbilst pilnībā Nav noteiktas stingrākas 

prasības kā direktīvā. 

Kā ir izmantota ES 

tiesību aktā 

paredzētā rīcības 

brīvība dalībvalstij 

pārņemt vai ieviest 

noteiktas ES 

tiesību akta 

normas? 

Kādēļ? 

Projekts šo jomu neskar. 

Saistības sniegt 

paziņojumu 

ES institūcijām un 

ES dalībvalstīm 

atbilstoši 

normatīvajiem 

aktiem, kas regulē 

informācijas 

sniegšanu par 

tehnisko 

Projekts šo jomu neskar. 
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noteikumu, valsts 

atbalsta 

piešķiršanas un 

finanšu noteikumu 

(attiecībā uz 

monetāro politiku) 

projektiem 

Cita informācija  

 

Anotācijas V sadaļas 2.tabula – projekts šo jomu neskar. 
 

VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti 
1.  Sabiedrības informēšana par 

projekta izstrādes uzsākšanu 

Likumprojekts no 2013.gada 21.jūnija tiks ievietots 

Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē un 2013.gada 

21.jūnijā nosūtīts elektroniski saskaņošanai Dzīvnieku 

aizsardzības ētikas padomei, nodibinājumam 

„Dzīvnieku Drauga fonds”, dzīvnieku aizsardzības 

biedrībai „DzīvniekuSOS”, A.Borovkova juridiskajam 

birojam SIA „AB Grupa”, biedrībai „Lauksaimnieku 

organizācijas sadarbības padome”, biedrībai „Juglas 

Dzīvnieku aizsardzības grupa”, Latvijas Kinoloģiskai 

federācijai, biedrībai „Dzīvnieku brīvība”, Latvijas 

Centrālā dzīvnieku aizsardzības biedrībai, Latvijas 

Veterinārārstu biedrībai, biedrībai „Dzīvnieku pansija 

„Ulubele””, Latvijas Aitu audzētāju asociācijai. 

2. Sabiedrības līdzdalība 

projekta izstrādē 

Šīs anotācijas sadaļas 1.punktā minētās organizācijas 

likumprojekta izvērtēšanai izvēlētas, jo to pārstāvji 

šobrīd ir Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes 

sastāvā un to darbība saistīta ar dzīvnieku aizsardzības 

un labturības nodrošināšanu. 

3. Sabiedrības līdzdalības 

rezultāti 

 

4. Saeimas un ekspertu 

līdzdalība 

 

5. Cita informācija Nav. 

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz 

institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts „BIOR”. 

2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

funkcijām  

Likumprojekts paplašina Pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts „BIOR” funkcijas, 

nosakot tā kompetences izmēģinājumu 

dzīvnieku jomā. 
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3. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Esošu institūciju likvidācija 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

institucionālo struktūru. 

Esošu institūciju reorganizācija 

Projekts šo jomu neskar. 

6. Cita informācija Nav 
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