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Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 
 

Ministru kabineta noteikumu projekts „Groz ījumi Ministru kabineta 2011.gada 
21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārt ība”” 

(dokumenta veids un nosaukums) 
 

I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta 
 

Nr. 
p.k
. 

Saskaņošanai nosūtītā 
projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais 
ministrijas (citas institūcijas) 
iebildums, kā arī saskaņošanā 
papildus izteiktais iebildums 
par projekta konkrēto punktu 

(pantu) 

Atbildīgās ministrijas 
pamatojums iebilduma 

noraidījumam 

Atzinuma sniedzēja 
uzturētais iebildums, 

ja tas atšķiras no 
atzinumā norādītā 

iebilduma pamatojuma 

Projekta attiecīgā 
punkta (panta) galīgā 

redakcija 

1 2 3 4 5 6 

 
Inform ācija par starpministriju (starpinstit ūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu 
 
Datums 05.12. 2014.- 29.12.2014. 
  
Saskaņošanas dalībnieki Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas 

ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, nodibinājums 
„dzivniekupolicija.lv”,  
 

    
   
 
 
Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju)   
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iebildumus 
   Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, 

nodibinājuma „dzivniekupolicija.lv”. 
 

 

Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai 
kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā 
saskaņošanā 

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis uz 2014.gada 
5.decembra starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi 
neieradās 

    
    

 
 
 

II. Jaut ājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta 
 

Nr. 
p.k. 

Saskaņošanai nosūtītā 
projekta redakcija (konkrēta 

punkta (panta) redakcija) 

Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) 
iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais 
iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) 

Atbildīgās 
ministrijas norāde 

par to, ka 
iebildums ir ņemts 

vērā, vai 
informācija par 

saskaņošanā 
panākto 

alternatīvo 
risinājumu 

Projekta attiecīgā punkta 
(panta) galīgā redakcija 

1 2 3 4 5 
1. 1. Izteikt 2.punktu šādā 

redakcijā: 
„2. Mājas (istabas) dzīvnieku, 
kas ir identificēts ar Latvijas 
nacionālajiem standartiem 

Tieslietu ministrija 
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu 
Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.491) 2.punkts 
paredz, ka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrē mājas 

Ņemts vērā. 
Precizēta 
anotācija. 

1. Izteikt 2.punktu šādā 
redakcijā: 
„2. Mājas (istabas) dzīvnieku, 
kas ir apzīmēts ar 
lasāmrežīma pasīvu 
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LVS ISO 11784+A1:2008 
“Dzīvnieku identifikācija pēc 
radiofrekvences. Koda 
struktūra” un LVS ISO 
11785:2008 “Dzīvnieku 
identifikācija pēc 
radiofrekvences. Tehniskā 
koncepcija” atbilstošu 
elektroniskās identifikācijas 
sistēmu (turpmāk – 
mikroshēma), reģistrē mājas 
(istabas) dzīvnieku vienotās 
informācijas sistēmā 
(turpmāk – datubāze), kas ir 
valsts informācijas sistēmas 
„Lauksaimniecības datu 
centra informācijas sistēma” 
sastāvdaļa.” 
 
 

(istabas) dzīvnieku datubāzē, izmantojot vienoto 
valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu 
www.latvija.lv, ja dzīvnieks atbilstoši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulai 
(EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības 
prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku 
nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza 
Padomes Direktīvu 92/65/EEK (turpmāk – Regula), 
ir identificējams ar elektroniskās identifikācijas 
sistēmu (turpmāk – mikroshēma). 

Projekta 1.punkts paredz izteikt MK 
notikumu Nr.491 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir 
identificēts ar Latvijas nacionālajiem standartiem 
LVS ISO 11784+A1:2008 “Dzīvnieku identifikācija 
pēc radiofrekvences. Koda struktūra” un LVS ISO 
11785:2008 “Dzīvnieku identifikācija pēc 
radiofrekvences. Tehniskā koncepcija” (turpmāk – 
Standarti) atbilstošu elektroniskās identifikācijas 
sistēmu (turpmāk – mikroshēma), reģistrē mājas 
(istabas) dzīvnieku vienotās informācijas sistēmā 
(turpmāk – datubāze), kas ir valsts informācijas 
sistēmas „Lauksaimniecības datu centra informācijas 
sistēma” sastāvdaļa.” 

1) Minētie grozījumi anotācijas I sadaļas 
2.punktā nav skaidroti, kā arī anotācijas II sadaļā 
nav skaidrota projekta 1.punktā minētās prasības 
ietekme uz sabiedrību, turklāt nav aizpildīta 
anotācijas V sadaļa, ņemot vērā to apstākli, ka 
Regula ir Latvijai saistoša. Lūdzam papildināt 
anotāciju. 
Vienlaikus saskaņā ar Standartizācijas likuma 

radiofrekvences 
identifik ācijas ierīci (turpmāk 
– mikroshēma), reģistrē mājas 
(istabas) dzīvnieku vienotās 
informācijas sistēmā (turpmāk 
– datubāze), kas ir valsts 
informācijas sistēmas 
„Lauksaimniecības datu centra 
informācijas sistēma” 
sastāvdaļa.” 
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13.pantu standartu piemērošana ir brīvprātīga un 
tikai Ministru kabinets var noteikt obligāti 
piemērojamus Latvijas nacionālos standartus. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998.gada 22.jūnija direktīvas 98/34/EK, ar ko 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā, 1.panta 4.punktu 
standarts ir tehnisks parametrs, ko apstiprinājusi 
atzīta standartizācijas iestāde atkārtotai vai ilgstošai 
piemērošanai, atbilstība kuram nav obligāta un kas ir 
starptautisks standarts, Eiropas standarts vai valsts 
standarts. Attiecīga norma ir ietverta arī 
Standartizācijas likuma 3.panta 2.punktā, kas noteic, 
ka viens no standartizācijas principiem ir brīvprātīga 
piedalīšanās standartizācijā un brīvprātīga standartu 
piemērošana. Standarti ir dokumentētas, brīvprātīgas 
vienošanās, kas nosaka svarīgus produkcijas, 
pakalpojumu un procesu kritērijus un palīdz 
pārliecināties, ka produkcija un pakalpojumi atbilst 
savam mērķim, ka tie ir salīdzināmi un 
konkurētspējīgi. Līdz ar to Standartizācijas likuma 
3.panta 2.punktā nostiprinātais princips atspoguļo 
vadošo standartu piemērošanas ideju, no kuras 
izņēmumi ir pieļaujami tikai īpašos gadījumos, 
valstij uzskatot par būtiski nepieciešamu noteikt to 
obligāto raksturu. 

Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt, vai 
standarta pieminēšana ir vienīgais risinājums, kā 
sasniegt projektā nosprausto mērķi. Ja atsauces uz 
standartu ietveršanu projektā ir nepieciešama, lai 
sasniegtu projekta mērķi, lūdzam papildināt 
anotāciju ar atbilstošu izvērstu skaidrojumu. 
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Savukārt, ja standarta pieminēšana nav vienīgais 
risinājums, kā sasniegt projektā nosprausto mērķi, 
ierosinām svītrot no projekta norādes uz 
standartiem. 
 

2. 2. Izteikt 4.punktu šādā 
redakcijā: 
„4. Datubāzes pārzinis ir 
Lauksaimniecības datu centrs 
(turpmāk – datu centrs). 
 

Anotācijā nav skaidrota projekta 2.punkta 
regulējuma nepieciešamība, mērķis u.tml. Lūdzam 
to skaidrot. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka 
Veterinārmedicīnas likuma 21.panta otrajā daļā 
noteikts, ka dzīvnieku reģistru dzīvnieku 
reģistrācijas kārtību regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izveido un uztur valsts aģentūra 
“Lauksaimniecības datu centrs”. 

Ņemts vērā. 
Precizēta 
anotācija. 

 

 2. Svītrot 4.punktu. 
 
3. Izteikt 6.3.apakšpunktu 
šādā redakcijā:  
„6.3. Lauksaimniecības datu 
centrā (turpmāk – datu 
centrs).” 

  
3. Skat.anotāciju. Projekta 5.punkts paredz izteikt MK noteikumu 

Nr.491 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „9.1. 
Praktizējošs veterinārārsts mājas (istabas) 
dzīvniekam mikroshēmu implantē kakla apvidus 
kreisajā pusē”. Ar ī šobrīd MK noteikumu Nr.491 
9.1.apakšpunkts paredz, ka praktizējošs 
veterinārārsts implantē mājas (istabas) dzīvniekam 
mikroshēmu kreisajā pusē kakla apvidū.  Vienlaikus 
no projekta 1.pielikuma var secināt, ka mikroshēmas 
lokalizācijas vieta var būt arī kakla apvidus labā 
puse, citi apvidi (piemēram, pleca) labajā un kreisajā 
pusē.  

 No anotācijas nav skaidra šo grozījumu 
nepieciešamība. Turklāt rodas jautājums, vai būs 
nepieciešams mājas (istabas) dzīvniekam 
mikroshēmu pārvietot vai arī tomēr ir apstākļi, pie 
kuriem mikroshēmu implantē citā apvidū nekā 
noteikts MK noteikumu Nr.491 9.1.apakšpunktā. 
Lūdzam papildināt anotāciju. 

Ņemts vērā. 
Precizēta 
anotācija. 

Skat. anotāciju 
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4. 1. Izteikt 2.punktu šādā 

redakcijā: 
„2. Mājas (istabas) dzīvnieku, 
kas ir identificēts ar Latvijas 
nacionālajiem standartiem 
LVS ISO 11784+A1:2008 
“Dzīvnieku identifikācija pēc 
radiofrekvences. Koda 
struktūra” un LVS ISO 
11785:2008 “Dzīvnieku 
identifikācija pēc 
radiofrekvences. Tehniskā 
koncepcija” atbilstošu 
elektroniskās identifikācijas 
sistēmu (turpmāk – 
mikroshēma), reģistrē mājas 
(istabas) dzīvnieku vienotās 
informācijas sistēmā 
(turpmāk – datubāze), kas ir 
valsts informācijas sistēmas 
„Lauksaimniecības datu 
centra informācijas sistēma” 
sastāvdaļa.” 
 

Ekonomikas ministrija 
Norādām, ka noteikumu projekta 1.punktā norādītie 
obligāti piemērojamie Latvijas nacionālie standarti 
LVS ISO 11784+A1:2008 “Dzīvnieku identifikācija 
pēc radiofrekvences. Koda struktūra” un LVS ISO 
11785:2008 “Dzīvnieku identifikācija pēc 
radiofrekvences. Tehniskā koncepcija” saskaņā ar 
SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas 
centrs” Standartizācijas biroja oficiālajā tīmekļa 
vietnē www.lvs.lv pieejamo informāciju nav tulkoti 
latviešu valodā. 
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 
2011.gada 25.maija rīkojuma Nr.217 „Par obligāti 
piemērojamo Latvijas nacionālo standartu 
tulkošanu” 3.punktu, izstrādājot tiesību aktu 
projektu, anotācijā jāpamato, kādēļ tiesību akta 
projektā nepieciešams norādīt obligāti piemērojamo 
Latvijas nacionālo standartu, kā arī minēt obligāti 
piemērojamā Latvijas nacionālā standarta tulkošanas 
finansējuma avotu un termiņu, kādā paredzēts 
nodrošināt standarta tulkojumu latviešu valodā, ja 
tiesību akta projektā norādīts standarts, kas nav 
iztulkots latviešu valodā. 
Gadījumi, kad valsts uzskata par būtiski 
nepieciešamu noteikt konkrētam standartam obligātu 
raksturu, veidojot Ministru kabineta noteikumos 
tiešās (datētās) atsauces uz standartiem, Ekonomikas 
ministrijas ieskatā nav uzskatāma par labu praksi, jo 
tiek grozīta standartu būtība un notiek atkāpe no 
vispārējiem standartizācijas principiem. Ministru 
kabinetam dotās pilnvaras noteikt obligāti 

Ņemts vērā. 1. Izteikt 2.punktu šādā 
redakcijā: 
„2. Mājas (istabas) dzīvnieku, 
kas ir apzīmēts ar 
lasāmrežīma pasīvu 
radiofrekvences 
identifik ācijas ierīci (turpmāk 
– mikroshēma), reģistrē mājas 
(istabas) dzīvnieku vienotās 
informācijas sistēmā (turpmāk 
– datubāze), kas ir valsts 
informācijas sistēmas 
„Lauksaimniecības datu centra 
informācijas sistēma” 
sastāvdaļa.” 
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piemērojamos standartus ir izmantojamas tikai 
izņēmuma gadījumos, kad attiecīgās tiesiskās 
attiecības sabiedrībai būtiskos jautājumos nav 
iespējams noregulēt ar citiem iespējamajiem 
līdzekļiem un obligāto standartu noteikšanai ir 
objektīva nepieciešamība. Nepieciešams izvērtēt, vai 
šajā konkrētajā gadījumā izvirzīto mērķi būtu 
iespējams sasniegt ar alternatīvu risinājumu. 
Ievērojot minēto, lūdzam papildināt noteikumu 
projekta anotāciju ar nepieciešamo pamatojumu vai 
svītrot tiešās atsauces uz standartiem no noteikumu 
projekta teksta. 

5. 7. Izteikt 12.punktu šādā 
redakcijā: 
„12. Vietējā pašvaldība var 
noslēgt līgumu ar datu centru 
par maksas iekasēšanu no 
mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieka par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju 
datubāzē.” 

 
8. Izteikt 14.punktu šādā 
redakcijā: 
„14. Vietējās pašvaldības 
darbinieks, ievērojot šo 
noteikumu 13.punktā minētos 
dokumentus, veic vienu no 
šādām darbībām: 
14.1. reģistrē mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē un iekasē 
maksu par mājas (istabas) 

Latvijas Pašvaldību savienība  
Precizēt 12. un 18.punktus par mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieka maksas sadalījumu, ja 
reģistrāciju veic pašvaldības darbinieks, lai 
kompensētu izdevumus, kas rodas 14. punktā 
noteiktā kārtībā. 
 

Iebildums 
uzskatāms par 
atsauktu saskaņā 
ar Ministru 
kabineta 
2009.gada 7.aprīļa 
noteikumu Nr.300 
„Ministru kabineta 
kārtības 
rullis”103. punktu, 
jo Latvijas 
Pašvaldību 
savienības 
pārstāvis uz 
2014.gada 
5.decembra 
starpministriju 
(starpinstitūciju)sa
nāksmi neieradās.  
 

8. Izteikt 12.punktu šādā 
redakcijā: 
„12. Vietējā pašvaldība var 
noslēgt līgumu ar datu centru 
par maksas iekasēšanu no 
mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieka par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju 
datubāzē.” 

 
9. Izteikt 14.punktu šādā 
redakcijā: 
„14. Vietējās pašvaldības 
darbinieks, ievērojot šo 
noteikumu 13.punktā minētos 
dokumentus, veic vienu no 
šādām darbībām: 
14.1. reģistrē mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē un iekasē 
maksu par mājas (istabas) 
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dzīvnieka reģistrāciju, ja ir 
noslēgts šo noteikumu 
12.punktā minētais līgums; 
14.2. reģistrē mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē, ja mājas 
(istabas) dzīvnieka īpašnieks 
ir samaksājis par reģistrāciju 
saskaņā ar šo noteikumu 
18.punktu; 
14.3. pēc mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieka 
pieprasījuma izsniedz izdruku 
no datubāzes par mājas 
(istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju.” 
 
11. Izteikt 18. un 19.punktu 
šādā redakcijā: 
„18. Mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieks par mājas 
(istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju datubāzē maksā 
datu centram saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par 
Lauksaimniecības datu centra 
publisko maksas 
pakalpojumu cenrādi. 

dzīvnieka reģistrāciju, ja ir 
noslēgts šo noteikumu 
12.punktā minētais līgums; 
14.2. reģistrē mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē, ja mājas 
(istabas) dzīvnieka īpašnieks ir 
samaksājis par reģistrāciju 
saskaņā ar šo noteikumu 
18.punktu; 
14.3. pēc mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieka 
pieprasījuma izsniedz izdruku 
no datubāzes par mājas 
(istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju.” 
 
12. Izteikt 18. un 19.punktu 
šādā redakcijā: 
„18. Mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieks par  
mājas (istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju datubāzē maksā 
datu centram saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par 
Lauksaimniecības datu centra 
publisko maksas pakalpojumu 
cenrādi. 



 

ZMIzz_050115_dzivnregistr; Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība”” 
 

9

6. 7. Izteikt 12.punktu šādā 
redakcijā: 
„12. Vietējā pašvaldība var 
noslēgt līgumu ar datu centru 
par maksas iekasēšanu no 
mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieka par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju 
datubāzē.” 

 
8. Izteikt 14.punktu šādā 
redakcijā: 
„14. Vietējās pašvaldības 
darbinieks, ievērojot šo 
noteikumu 13.punktā minētos 
dokumentus, veic vienu no 
šādām darbībām: 
14.1. reģistrē mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē un iekasē 
maksu par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju, ja ir 
noslēgts šo noteikumu 
12.punktā minētais līgums; 
14.2. reģistrē mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē, ja mājas 
(istabas) dzīvnieka īpašnieks 
ir samaksājis par reģistrāciju 
saskaņā ar šo noteikumu 
18.punktu; 
14.3. pēc mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieka 
pieprasījuma izsniedz izdruku 

14.12.2014. Latvijas Pašvaldību savienības 
atzinums.  
Latvijas Pašvaldību savienība atbalsta Ministru 
kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"" 
tālāko virzību, bet uztur viedokli, ka mājas (istabas) 
dzīvnieku reģistrācija ir nodota valsts institūcijas 
ziņā, bet gadījumā, ja šo reģistrāciju veic pašvaldība, 
par reģistrāciju valsts nodeva nav ieskaitāma valsts 
budžetā. 
 
19.12.2014. Latvijas Pašvaldību savienības 
atzinums.  
 Ministru Kabineta noteikumu projektā nav atrisināta 
pretruna, par ko norādījām jau iepriekš: Precizēt 12. 
un 18.punktus par mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieka maksas sadalījumu, ja reģistrāciju veic 
pašvaldības darbinieks, lai kompensētu izdevumus, 
kas rodas 14. punktā noteiktā kārtībā. 
Pamatojums:  
 
1.likums „Par pašvaldībām” 9. pants. Valsts 
pārvaldes iestādes, ja tas paredzēts likumos vai 
Ministru kabineta noteikumos, var pilnvarot 
pašvaldības pildīt atsevišķas valsts pārvaldes iestāžu 
funkcijas, nosakot to izpildes kārtību un uzraugot šo 
funkciju izpildi. 

 
Nododot valsts pārvaldes iestāžu funkciju izpildi 
pašvaldībām, vienlaikus tām nododami līdzekļi, kas 
paredzēti attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu budžetā 

Skat. izziņas 
5.punktu. 
Paustais viedoklis 
neattiecas uz 
virzāmā projekta 
punktiem, bet 
attiecināms uz 
spēkā esošajiem 
Ministru kabineta 
2011.gada 
21.jūnija 
noteikumiem 
Nr.491 "Mājas 
(istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas 
kārtība". 
Lauksaimniecības 
datu centrs (kas ir 
tiešās pārvaldes 
iestāde)  ir 
datubāzes, kas ir 
valsts informācijas 
sistēmas 
sastāvdaļa, 
pārzinis. Un mājas 
(istabas) dzīvnieku 
tā īpašnieks 
reģistrē datubāzē 
vai nu pie 
praktizējoša 
veterinārārsta 
(kurš arī ievada 

7. Izteikt 12.punktu šādā 
redakcijā: 
„12. Vietējā pašvaldība var 
noslēgt līgumu ar datu centru 
par maksas iekasēšanu no 
mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieka par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju 
datubāzē.” 

 
8. Izteikt 14.punktu šādā 
redakcijā: 
„14. Vietējās pašvaldības 
darbinieks, ievērojot šo 
noteikumu 13.punktā minētos 
dokumentus, veic vienu no 
šādām darbībām: 
14.1. reģistrē mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē un iekasē 
maksu par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju, ja ir 
noslēgts šo noteikumu 
12.punktā minētais līgums; 
14.2. reģistrē mājas (istabas) 
dzīvnieku datubāzē, ja mājas 
(istabas) dzīvnieka īpašnieks ir 
samaksājis par reģistrāciju 
saskaņā ar šo noteikumu 
18.punktu; 
14.3. pēc mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieka 
pieprasījuma izsniedz izdruku 



 

ZMIzz_050115_dzivnregistr; Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība”” 
 

10

no datubāzes par mājas 
(istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju.” 
 
11. Izteikt 18. un 19.punktu 
šādā redakcijā: 
„18. Mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieks par mājas 
(istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju datubāzē maksā 
datu centram saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par 
Lauksaimniecības datu centra 
publisko maksas 
pakalpojumu cenrādi. 

šo funkciju veikšanai. 
Pašvaldībām nodoto valsts pārvaldes iestāžu 
funkciju izpildi organizē attiecīgā pašvaldība, bet 
par to izpildi ir atbildīga valsts pārvaldes iestāde, kas 
šīs funkcijas nodevusi pašvaldībai. 
 
2.Veterinārmedicīnas likuma 21.panta otrajā daļa.  
Dzīvnieku  reģistru  
dzīvnieku reģistrācijas kārtību regulējošos 
normatīvajos aktos  
noteiktajā kārtībā izveido un uztur valsts aģentūra 
“Lauksaimniecības datu centrs”. 

mikroshēmu) vai 
Lauksaimniecības 
datu centrā vai arī 
 vietējā 
pašvaldībā. 
Noteikumu 
18.punktā 
paredzēts, ka 
Lauksaimniecības 
datu centrs par 
reģistrāciju saņem 
samaksu saskaņā 
ar publisko 
maksas 
pakalpojumu 
cenrādi. 
 
Noteikumu III 
nodaļā regulēta 
mājas (istabas) 
dzīvnieka 
reģistrācija vietējā 
pašvaldībā. 
11.punkts nosaka, 
ka vietējā 
pašvaldība 
saskaņā ar tās 
saistošajiem 
noteikumiem var 
reģistrēt datubāzē 
mājas (istabas) 
dzīvniekus, kam 

no datubāzes par mājas 
(istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju.” 
 
11. Izteikt 18. un 19.punktu 
šādā redakcijā: 
„18. Mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašnieks par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju datubāzē 
maksā datu centram saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par 
Lauksaimniecības datu centra 
publisko maksas pakalpojumu 
cenrādi. 
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implantēta 
mikroshēma. 
12.punkts nosaka, 
ka vietējā 
pašvaldība noslēdz 
līgumu ar datu 
centru par mājas 
(istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju 
datubāzē un 
maksas iekasēšanu 
vai informācijas 
ievadīšanu 
datubāzē par 
mājas (istabas) 
dzīvnieku un datu 
centra rēķina 
izsniegšanu 
dzīvnieka 
īpašniekam.  
Virzāmais 
noteikumu 
projekts tikai 
precizē jau spēkā 
esošo kārtību. 
Šobrīd mājas 
(istabas) dzīvnieku 
reģistrācija, reģistr
a uzturēšana, 
atskaišu, izziņu 
nodrošināšana, 
datu aktualizācija, 
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 dalības maksa par 
datu uzturēšanu 
starptautiskajā 
sistēmā 
EUROPETNET 
netiek finansēta no 
valsts.  

7.  Nodibinājums „dzivniekupolicija.lv”  

1)tā kā Eiropas tiesību aktos nav paredzēts, ka mājas 
(istabas) dzīvnieku apzīmēšana ir ekskluzīvs 
veterinārārstu pienākums, kā arī pamatojoties uz to, 
ka zirgu apzīmēšanu ar transponderu var veikt 
apmācītas personas (ne tikai veterinārārsti), 
uzskatām, ka MK noteikumos Nr.491 paralēli 
praktizējoša veterinārārsta darbību regulējumam 
jābūt arī „apmācītām personām”, attiecīgi grozot 
visus MK noteikumu Nr.491 punktus, kuri 
attiecināmi uz praktizējoša veterinārārsta vai 
apmācītas personas darbībām mājas (istabas) 
dzīvnieku apzīmēšanā un reģistrācijā; 

Panākta 
vienošanās 

starpministriju 
(starpinstitūciju)

sanāksmē. 
Nepieciešamas 

tālākas diskusijas 
par izteiktajiem 

priekšlikumiem ar 
visām 

iesaistītajām 
pusēm. 

 

8.  2)mājas (istabas) dzīvnieka sākotnējo reģistrāciju 
LDC datu bāzē noteikt dzīvnieka īpašniekam bez 
maksas, kā maksas pakalpojumus noteikt visu ar 
dzīvnieku saistīto izmaiņu reģistrāciju datu bāzē, 
attiecīgi grozot MK noteikumos punktus, kas paredz 
maksas iekasēšanu par mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrāciju uz maksas iekasēšanu par izmaiņu 
veikšanu reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku datu 
bāzē; 

Panākta 
vienošanās 

starpministriju 
(starpinstitūciju)

sanāksmē. 
Nepieciešamas 

tālākas diskusijas 
par finansējuma 

avotu. 

 

9.  3) iekļaut MK noteikumu projektā normu, ka mājas 
(istabas) dzīvnieku (suni) no 2015.g 1.jūlija var 

Ņemts vērā. 
Precizēta redakcija 

23.2 No 2015.gada 1.jūlija 
suņa īpašnieks (turētājs) 
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atsavināt tikai, ja tas ir reģistrēts un apzīmēts ar 
mikroshēmu, attiecīgi vai nu papildinot MK 
noteikumu Nr.491 17.punktu, vai kā atsevišķu 
normu nosakot VI nodaļā Noslēguma jautājumi; 

pēc 2014.gada 
9.decembra 

elektroniskās 
saskaņošanas. 

suņa atsavināšanas gadījumā 
nodrošina, lai sunim tiktu 
implantēta mikroshēma un 
tas tiktu reģistrēts datubāzē 
uz atsavinātāja vārda 
(izņemot suni, kas tiek 
atsavināts pastāvīgai 
tur ēšanai ārvalstīs).  

10.  4) Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapā 
paredzēt klāt aili, kurā norāda mājas (istabas) 
dzīvnieka izcelsmi, proti: iepriekšējais īpašnieks ir 
fiziska vai juridiska persona, dzīvnieku patversme, 
atrasts uz ielas; 

Panākta 
vienošanās 

starpministriju 
(starpinstitūciju)

sanāksmē. 
Nepieciešamas 

tālākas diskusijas 
par datu bāzes 
pilnveidošanu. 

 

11.  5) svītrot MK noteikumu projekta 1.pielikumā aili 
„M ājas (istabas) dzīvnieka pases Nr.”, jo šis 
dokuments ir obligāts tikai pie mājas (istabas) 
dzīvnieka pārvadāšanas ārpus Latvijas. Dzīvnieka 
reģistrācijas veidlapa ir reģistrācijas dokuments, ko 
paraksta dzīvnieka īpašnieks un dzīvnieka 
apzīmēšanu veikusī persona: praktizējošs 
veterinārārsts vai apmācītā persona; 

Panākta 
vienošanās 

starpministriju 
(starpinstitūciju)

sanāksmē. 
Nepieciešamas 

tālākas diskusijas 
par datu bāzes 
pilnveidošanu. 

 

12.  6) svītrot MK noteikumu projekta 1.pielikumā ailes 
„Pēdējās vakcinācijas datums pret trakumsērgu” un 
„Nākamās vakcinācijas datums pret trakumsērgu”, 
jo atsavināšanu kucēniem veic sākot no 2 mēnešu 
vecuma, bet trakumsērgas vakcīna ir no 3 mēnešu 
vecuma. 

Panākta 
vienošanās 

starpministriju 
(starpinstitūciju)

sanāksmē. 
Nepieciešamas 
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tālākas diskusijas.  
Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu. 
 
Inga Kronenberga 

 (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) 
Veterinārā un pārtikas departamenta  Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības 
nodaļas vadītāja vietniece 

(amats) 
Tāl.67027047 , fakss 67027205 

(tālruņa un faksa numurs) 
Inga.Kronenberga@zm.gov.lv 

(e-pasta adrese) 

 


