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Ko darīt CITES īpatņa aizturēšanas 
gadījumā?

Normatīvie akti  (“MK noteikumi Nr.133” ) nosaka:
• 13.punkts - ja tiek konstatēta normatīvajos aktos 

noteikta prettiesiska rīcība ar konvencijas pielikumos 
iekļauto dzīvnieku un augu sugu īpatņiem, kā arī ja 
personai tiek izņemti vai konfiscēti attiecīgie īpatņi, 
kompetentās institūcijas nekavējoties informē
uzraudzības institūciju.

• 14.punkts - Lēmumu parkonfiscēta konvencijas 
pielikumos iekļautās dzīvnieku vai augu sugas īpatņa 
izmantošanu pieņem uzraudzības institūcija.



Rīcība dzīvu īpatņu aizturēšanas 
gadījumā

• 15.punkts - izņemtais vai konfiscētais CITES dzīvnieku 
sugas dzīvais īpatnis tiek turēts Rīgas Zoo. 

• 16.punkts - izņemtais vai konfiscētais CITES augu sugas 
dzīvais īpatnis tiek uzglabāts Latvijas Nacionālajā
botāniskajā dārzā. 

• Uzglabā līdz lēmuma pieņemšanai. Izdevumus, kas 
saistīti ar attiecīgā īpatņa transportēšanu no izņemšanas 
vai konfiskācijas vietas un uzturēšanu līdz lēmuma 
pieņemšanai, sedz persona, kurai īpatnis izņemts vai 
konfiscēts. 



Dzīvu īpatņu aizturēšana - reālās 
darbības

• Informēt Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), 
aizturēt aizdomīgos īpatņus.

• Ekspertīzi organizē DAP (ekspertīzi veic kāda 
no zinātniskajām iestādēm), sākotnēji vēlams 
veikt fotoidentifikāciju.

• Dzīvu dzīvnieku gadījumā – ja ir CITES, DAP 
sazinās ar botānisko vai zooloģisko dārzu, 
informē atbildīgos darbiniekus.

• Īpatni pārvieto. 



Izstrādājumu identificēšana

• Informēt DAP, DAP koordinē ekspertīzi

• Iespējama ekspertu sadarbība ar muitu (fiziskā
kontrole), fotoidentifikācija



Fotoidentificēšana



Dzīvu dzīvnieku pārvietošana

• Dzīvnieku aizsardzības likuma 9.panta ceturtā daļa -
Kompetentā iestāde par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un 
ar to saistīto darbību laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests 
saskaņā ar Padomes 2004.gada 22.decembra regulu (EK) Nr. 
1/2005par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto 
darbību laikā un grozījumiem direktīvās 64/432/EEKun 
93/119/EK un regulā (EK) Nr. 1255/97.

• par cirka dzīvnieku pārvietošanu arī atbildīgs ir PVD

• Piemēram, mājas (istabas) dzīvniekam jābūt iezīmētam un 
vakcinētam (+ antivielu tests), ar pasi un veterināro sertifikātu, 



Roņu izstrādājumu imports ES

• Dzīvnieku aizsardzības likuma 35.prim pants-
lai nodrošinātu Grenlandes roņu Phoca
groenlandica balto pūkaino mazuļu un 
zilmuguras roņu Cystophora cristata mazuļu 
starptautisku aizsardzību, aizliegts komerciālos 
nolūkos importēt to jēlādas, miecētas vai 
apdarinātas (arī dažādā veidā komplektētas) 
kažokādas, kā arī kažokādu izstrādājumus.



Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr.1007/2009 (2009.gada 16.septembris) par 

tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem
• “izstrādājumi no roņiem” ir visi izstrādājumi, pārstrādāti vai 

nepārstrādāti, kas atvasināti vai iegūti no roņiem, tostarp gaļa, 
eļļa, trāns, orgāni, neapstrādātas kažokādas un kažokādas, 
miecētas vai apdarinātas, tostarp kažokādas, kas saliktas 
plātnēs, krustos un līdzīgās formās, kā arī priekšmeti no 
kažokādām;

• “laišana tirgū” ir preču laišana Kopienas tirgū, tādējādi padarot 
tās pieejamas trešām personām par samaksu;

• Ir atļauts laist tirgū tikai tādus izstrādājumus no roņiem, kuri 
iegūti medībās, ko tradicionāli veic inuītu vai citas iezemiešu 
kopienas un kas palīdz tām nodrošināt iztiku. Importētiem 
izstrādājumiem šos nosacījumus piemēro importēšanas laikā
vai vietā.



Komisijas Regula (ES) 
Nr.737/2010

(2010.gada 10.augusts),
ar ko nosaka sīki 

izstrādātus noteikumus, lai 
īstenotu Eiropas 

Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) 

Nr.1007/2009 par 
tirdzniecību ar 

izstrādājumiem no roņiem



Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1523/2007, ar ko aizliedz laist tirgū un 

importēt Kopienā vai eksportēt no tās kaķu un 
suņu kažokādas un izstrādājumus no šādām 

kažokādām

• Šī Regula nosaka pilnīgu aizliegumu pārdot 
jebkurus suņu un kaķu kažokādu izstrādājumus, un 
līdz ar to dalībvalstīm ir pienākums veikt visus 
nepieciešamos pasākumus, lai garantētu, ka 
kažokādu izstrādājumi, kas nonāk iekšējā tirgū, nav 
izgatavoti no suņu un kaķu kažokādām. Lai tiktu 
ievērots šis tirdzniecības aizliegums, dalībvalstīm ir 
jāuzņemas gan iekšējā tirgus, gan arī importa un 
eksporta uzraudzība. 



Sadarbības līgums starp DAP un VID –

starpresoru vienošanās par CITES un 
izstrādājumu no roņiem jomā


