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PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS 

PVD funkciju kompetenci nosaka sekojoši normatīvie 

akti: 

• Veterinārmedicīnas likums; 

• Dzīvnieku aizsardzības likums; 

• Ministru Kabineta 16.05.2006. noteikumi 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 

reģistrācijas kārtību”; 

• Ministru Kabineta 04.04.2006. noteikumi Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 

kā arī suņa apmācībai”; 

• Ministru Kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr.1192 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas 

kārtība”; 

• Ministru Kabineta 20.07.2004. noteikumi Nr. 606 “Veterinārās prasības to dzīvnieku 

izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku 

patēriņam”; 

• EK Regula Nr. 1069/2009 un ES Regula Nr. 142/2011 ar ko nosaka dzīvnieku izcelsmes 

blakusproduktu apriti, kas nav paredzēta lietošanai cilvēku uzturā. 

Informatīvais seminārs par atbildīgo dienestu un NVO sadarbības iespējām dzīvnieku aizsardzības jomā 

© Pārtikas un veterinārais dienests, 2013 



 

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS 

PVD Kompetencē ir: 

• Atbilstoši normatīvos aktos noteiktajam, nodrošināt  un īstenot valsts uzraudzību ..., 

tai skaitā, dzīvnieku veselības un labturības , prasību ievērošanā; 

• Šo funkciju īstenošanai atbilstoši kompetencei PVD organizē un veic plānveida, 

atkārtotas un ārpuskārtas pārbaudes PVD reģistrētajos uzraudzības objektos 

(http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvelne/registri/ ); 

• Galvenie pārbaudāmie jautājumi: 

– Dokumentācija; 

– Dzīvnieku turēšana un aprūpe; 

– Infekcijas slimību uzraudzība; 

– Telpu sadalījums un aprīkojums; 

– Blakusproduktu aprite. 

• Konstatējot neatbilstības vai pārkāpumus piemērot atbilstošas un samērīgas 

sankcijas, piemēram, nosakot neatbilstību novēršanas termiņus, piemērot kādu no 

administratīviem sodiem: izsakot brīdinājumu, soda naudu, dzīvnieku izņemšanu, 

objekta darbības apturēšanu utt., nosūtot materiālus policijai kriminālprocesa 

uzsākšanai.  
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Esošās situācijas analīze un statistika 1 

Dzīvnieku aprite patversmēs 2011.gadā 

  Suņi Kaķi Citi 

Uzņemti 4964 5131 22 

Atdoti adopcijai 3028 2297 1 

Atdoti citai patversmei 475 197 0 

Eitanazēti 930 1856 12 

Nobeigušies 97 224 4 

Dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās 
pārbaužu skaits 2012.gadā salīdzinājumā ar 
2011.gadu ir palielinājies, galvenokārt 
patversmju  ārpuskārtas un atkārtotu pārbaužu 
rezultātā.  
Konstatēto pārkāpumu skaits un pārkāpumu 
veids patversmēs bijis līdzīgs kā 2011. gadā, 
(sk.zemāk), turpretim dzīvnieku viesnīcu 
darbībā pārkāpumi netika konstatēti. 
Dominējošie pārkāpumi patversmēs: 
1) normatīvo aktu prasībām neatbilstoša, 

nepilnīga dokumentācija un informācijas 
aprite par patversmē esošajiem dzīvniekiem 
un veiktajām darbībām ar tiem; 

2) Nepiemērotas, vai neatbilstošas telpas, 
voljēri un aprīkojums dzīvnieku turēšanai; 

3) nekvalitatīva dzīvnieku aprūpe. 
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Dzīvnieku aprite patversmēs 2012.gadā 

  Suņi Kaķi Citi 

Uzņemti 4925 6100 14 

Atdoti adopcijai 2768 2797 28 

Atdoti citai patversmei 756 374 0 

Eitanazēti 694 1809 16 

Nobeigušies 242 381 51 
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• Dominējošās neatbilstības, kas konstatētas pārbaudēs, līdzīgi kā iepriekšējos  gados, ir neatbilstoši dzīvnieku 

turēšanas apstākļi un labturība, šāda neatbilstība konstatēta 278 pārbaudēs.  

• 2012. gadā, salīdzinājumā ar 2011. gadu, samazinājies cietsirdīgas izturēšanās gadījumu skaits, t.i. no 9 % 

2011.gadā uz 3.6 % 2012.gadā. Tāpat samazinājies arī gadījumu skaits, kad īpašnieki nespēj nodrošināt, lai 

dzīvnieks neapdraud cilvēkus un citus dzīvniekus t.i. no 11,8 % 2011.gadā uz 10.8 % 2012.gadā. Diemžēl 

pieaudzis to gadījumu skaits, kad īpašnieki nespēj nodrošināt veterināro aprūpi saviem slimajiem dzīvniekiem, 

t.i. no 4,8% 2011.gadā uz 7,2% 2012.gadā. 
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2012. gadā PVD saņemti 708 

iesniegumi par iespējamiem 

dzīvnieku labturības prasību 

pārkāpumiem. 2011. gadā saņemti 

684 iesniegumi, t.i. iesniegumu 

skaits palielinājies par 4 %. Pēc 

iesniegumos minētās informācijas 

pārbaudes 248 gadījumos 

konstatēti dzīvnieku labturības 

prasību pārkāpumi, salīdzinoši 

2011. gadā pārkāpumi konstatēti 

254 gadījumos, t.i. nedaudz 

samazinājies pamatoto 

iesniegumu skaits. 
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Inspektoru rīcība, pieņemtie lēmumi administratīvo pārkāpumu gadījumos 

• Noteikts neatbilstību novēršanas termiņš, veiktas atkārtotas pārbaudes - 235 gadījumos; 

• Sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols – 87 gadījumos; 

• Pieņemts lēmums par dzīvnieku izņemšanu – 25 gadījumos; 

• Pieņemts lēmums par naudas soda piemērošanu – 76 gadījumos; 

• Materiāli nosūtīti kriminālprocesa ierosināšanai – 1 gadījumā. 
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Bīstamo suņu izvērtēšanas komisijas izskatītie iesniegumi un pieņemtie lēmumi  

2012. gadā 
 

2012.gada laikā tika saņemti un izskatīti 30 

iesniegumi, kuros tika izteikts lūgums izvērtēt 

suni uz bīstamību, 2011.gadā arī 30. 

 

7 gadījumos tika pieņemts lēmumi par 8 

suņiem, ka tie ir bīstami – tik pat arī 

2011.gadā. 

 

18 gadījumos tika pieņemti lēmumi par to, ka 

izvērtējamie suņi nav bīstami un 1 gadījumos 

lietvedība tika izbeigta pierādījumu trūkumu 

dēļ, 2011.gadā  - 19 atzīti par nebīstamiem. 

 

Savukārt 4 gadījumos lietvedība vēl atrodās 

izskatīšanas procesā. 

Bīstami; 8 

Nav 
bīstami; 18 

Lietvedība 
izbeigta; 1 

Vēl nav 
izskatīti; 4 
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Paldies par uzmanību. 
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