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PVD tiesības un kompetence
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Noteikta Dzīvnieku aizsardzības likuma 9.pantā

Prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē PVD - attiecībā 

uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību  tikai valsts 

veterinārās uzraudzības objektos un gadījumos, kad ir 

aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem.

Dzīvnieku patversmes - veterinārās uzraudzības  objekts



Patversmes 

PVD reģistrētas 28 dzīvnieku patversmes (01.01.2019.)

Ar mērķi, lai iegūtu plašāku, vienotu redzējumu par dzīvnieku

labturības prasību ievērošanu dzīvnieku patversmēs, par veterināro

pakalpojumu nodrošināšanas kārtību šajās patversmēs, organizējām

īpašus auditus.

Auditi veikti 22 patversmēs.
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Dzīvnieku aizsardzības likums

Veterinārmedicīnas likums

MK noteikumi:

- Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
(4.04.2006.)

- Nr.407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku 

patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku 

patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku 

viesnīcu reģistrācijas kārtību” (16.05.2006.)

- Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 
(21.06.2011.)

- Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” (2.10.2012.)

Patversmju darbību reglamentējošie 

normatīvie akti
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Patversmē nonākušo suņu un kaķu 

skaits (2012-2018) 
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Audita rezultāti 
Dokumentu ieviešana un uzturēšana
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Audita rezultāti 
Atbilstošu telpu nodrošinājums 
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Audita rezultāti 
Īpašās* prasības suņu turēšanai

* turēšanas nosacījumi atkarībā no suņa turēšanas- telpās,sprostos,

piesietus ārpus telpām vai norobežotā terotorijā ārpus telpām,atbilstošs
turēšanas aprīkojums (būda, aksesuāri), barības un dzeramā ūdens
nodrošinājums, aizliegumu ievērošana
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Atbilst normatīvo aktu
prasībām

Atbilst normatīvo aktu
prasībām,bet ir

konstatētas neatbilstības,
kas būtiski neietekmē
dzīvnieku veselību un

labturību

Neatbilst normatīvo aktu
prasībām



Audita rezultāti 
Īpašās* prasības kaķu turēšanai

* turēšanas nosacījumi atkarībā no kaķa turēšanas – telpā,sprostos, atbilstoša platība, 

aprīkojums,  barības un  dzeramā ūdens nodrošinājums
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Audita rezultāti 
Veterinārmedicīniskā aprūpe 
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Audita rezultāti 
Dzīvnieku  atsavināšana 
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Audita rezultāti 
Blakusproduktu aprite
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Atbilst normatīvo aktu prasībām

Daļēji atbilst normatīvo aktu prasībām, bet ir
konstatētas neatbilstības, kas būtiski neietekmē

dzīvnieku veselību un labturību

Neatbilst normatīvo aktu prasībām

Tirdzniecības dokuments un blakusproduktu uzskaite

Nodrošināta dzīvnieku līķu savākšana, identifikācija un iznīcināšana (1 kategorijas materiāls)



PVD rīcības
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1) MK noteikumu Nr.407 un MK noteikumu Nr.266

noteiktās prasības ir novecojušas un tajās noteiktie prasību

kritēriji ir nepamatoti,

(piem., dzīvniekus, kuri patversmē uzturas ilgāk par 14

dienām, apstrādā pret iekšējiem un ārējiem parazītiem);

2) Divu noteikumu (MK Nr.266 un MK Nr.407) prasību

nodrošināšana rada papildus slogu patversmēm

(atsavināšanas termiņi pēc vakcinācijām, noteiktais

atsavināšanas vecums neatkarīgi no tā vai dzīvnieku mazuļi

atrodas kopā ar māti vai nē) palielina bez mātes palikušo

jaundzīvnieku mirstību, jo patversmēs ir grūti nodrošināt

šādu dzīvnieku izbarošanu un kopšanu;

Audita secinājumi
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3) Atsevišķas MK noteikumu Nr.407 normas ir:

a) vispārīgas, dažādi interpretējamas, piem., 

-- kopēji katru dienu pārbauda dzīvniekus, 

-- nodrošināta aizsardzība pret dzīvnieku infekcijas slimību  

izplatīšanos, 

-- pirms cita dzīvnieka ievietošanas veic dezinfekciju;

Dažādi viedokļi par veicamajām darbībām un  veikto darbību 

apliecinājumiem 

b) nepārbaudāmas, piem., 

-- dzīvnieku atsavināšana  personai, kura sasniegusi 18 gadu 

vecumu

-- kaķu laišana pastaigās, ja patstāvīgi tur sprostos

Audita secinājumi
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4) Noteikumos Nr.407 ir noteikts, ka patversmes

īpašnieks nodrošina vismaz vienu kopēju uz 20

suņiem. Savukārt noteikumi Nr.266 paredz, ka

gadījumā, ja suni tur telpās, suņiem, kuri ir vecāki

par trim mēnešiem, nodrošina vismaz 30 minūšu ilgu

pastaigu ne retāk kā divas reizes diennaktī.

Tādējādi ir secināms, ka viens kopējs noteiktā darba

laikā (8 stundās) nevar nodrošināt 20 suņiem šādas

pastaigas, kā arī vēl veikt citas darbības.

Patversmēs tiek izmantota brīvprātīgo palīdzība.

Normatīvajos aktos nav noteikts kādām prasmēm un

apmācībām šīm personām būtu jābūt.

Audita secinājumi
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5) Noteikumu Nr.407 paredz:

- ka turot suni sprostā vai telpā, tam nodrošina vismaz 5  

m ² lielu platību. 

- ja kaķi tur individuālā sprostā tas nedrīkst būt mazāks par 

m²

PVD ieskatā minētā prasība nav loģiski pamatota attiecībā 

uz maza izmēra suņiem vai kucēniem,vai attiecīgi 

kaķēniem

Audita secinājumi
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6) Noteikumu Nr.407 nosaka, ja kaķi tur individuālā sprostā,

tas nedrīkst būt mazāks par m² un ir jānodrošina pastaigas

ārpus telpām īpaši ierīkotā laukumā, nenosakot cik bieži kaķi

jālaiž pastaigās un kāda teritorija jānodrošina, savukārt turot

kaķi tikai telpā tam ir nepieciešama platība, kas nav mazāka

par 4,5 m².

Audita secinājumi
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7) Normu atšķirības MK 266 un MK 407:

- MK 266: ja kaķi tur slēgtā telpā, tam nodrošina 

uzturēšanās platību, kas nav mazāka par 5 m², 

- savukārt MK 407: ka turot kaķi telpā, nodrošina platību, 

kas nav mazāka par 4.5 m².

Nav pamatojuma turēšanas platību atšķirībām

Audita secinājumi
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8) formulējums noteikumos Nr.407 “dzīvnieka veterinārmedicīniskā

aprūpe” rada pārpratumus par patversmes veterinārmedicīnas aprūpes

telpās pieļaujamajām darbībām, ieskaitot operācijas narkozē.

PVD ieskatā, lai nodrošinātu kvalitatīvu veterinārmedicīnisko

palīdzību patversmēs būtu jābūt normatīvajiem aktiem atbilstošas

ambulatoras vai stacionāras veterinārmedicīnas prakses iestādes.

No 27 patversmēm šādas iestādes ir 7 patversmēs.

Audita secinājumi
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Ņemot vērā minēto, PVD lūdz Zemkopības

ministriju pārskatīt patversmju darbību

reglamentējošajos normatīvajos aktos

noteiktās normas, dzīvnieku labturības un

turēšanas prasības, formulējumus un izvērtēt

jautājumu par šo normatīvo aktu

aktualizēšanu.



Paldies par uzmanību
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