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Par Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumu
Biedrība “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija” (LHA) ir iepazinusies
likumprojektu “Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums". Likumprojekta sākotnējās
ietekmes ziņojumā kā projekta pamatojums tiek minēta nepieciešamība precizēt likuma
normas, lai tās nedublētu un nebūtu pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada
8.jūnija regulas (ES) Nr.2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem
dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to
reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES)
Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus
dzīvnieku audzēšanas jomā ("Dzīvnieku audzēšanas regula") (turpmāk – Regula
Nr.2016/1012) normām. Saskatām, ka atsevišķas likumprojekta daļas ir pretrunā ar Regulu
Nr.2016/1012:
1. Regulas Nr.2016/1012 27. pants nosaka, ka snieguma pārbaude un ģenētiskā izvērtēšana
šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām un krustojuma cūku audzētāju organizācijām
jāveic pašām vai jāizraugās trešās personas, kurām minēto snieguma pārbaudi vai
ģenētisko izvērtēšanu nodot ārpakalpojumā. Pašlaik un ar izstrādāto likumprojektu piena

šķirņu lopu audzētāju organizācijām šāda iespēja ir liegta, jo pārraudzības un ciltsdarba
datubāzes un arhīva uzturēšana, kā arī slaucamo govju un slaucamo kazu
virspārraudzības veikšana pēc minētā likumprojekta projekta ir Lauksaimniecības datu
centra (LDC) kompetencē.
2. Tā kā LDC kompetencē ir arī audzēšanas programmu, audzētāju organizāciju atzīšana
un darbības kontrole, veidojas interešu konflikts, ja vienlaikus LDC ir “trešā persona”,
kas organizācijām sniedz ārpakalpojumu snieguma pārbaudēm un ģenētiskajai
izvērtēšanai.
3. Regula Nr.2016/1012 nenosaka, ka šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju
organizācijām, lai tās tiktu atzītas, obligāti būtu nepieciešams atsevišķām saimniecībām
piešķirt tīršķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusu. Uzskatām, ka
organizācijām, ja tās spēj veikt kontrolpārbaudes, kas nepieciešamas to vaislas dzīvnieku
ģenētiskās izcelsmes dokumentēšanai, jādod brīva iespēja savā audzēšanas programmā
noteikt tīršķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību nepieciešamību. Tā kā tīršķirnes
dzīvnieku audzēšanas saimniecības jēdziens likumprojektā nav skaidrots, ir
nepieciešams to definēt.
LHA priekšlikumi:
1. Pašlaik nav skaidrs, kā plānotā ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas sistēma Latvijā būs
savienojama ar Regulu Nr.2016/1012 27, tāpēc sagaidām, ka Zemkopības ministrija, kā
tika apsolīts 2. novembra sanāksmē pie Valsts sekretāres D. Lucauas, pirms likuma
pieņemšanas sniegs skaidrojumu, kā pēc 2018. gada 1. novembra izskatīsies visa
sistēma kopumā, ieskaitot jaunos Ministru kabineta noteikumus un noteikumu
grozījumus pēc būtības, kompetento iestāžu sarakstu un oficiālo kontroļu sistēmas.
2. 14. panta (3) punktu izteikt šādā redakcijā:
Lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, tai skaitā pajetē sagatavota dziļi
saldēta embrija transplantāciju, veic:
1) fiziskā persona, kas ir saņēmusi sertifikātu attiecīgās sugas vai sugu
lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgai apsēklošanai;
2) fiziskā persona, kas ir saņēmusi apliecību attiecīgās sugas vai sugu
lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgai apsēklošanai vienā ganāmpulkā.
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