
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes 
 

PROTOKOLS Nr. 2 

 

Rīgā, Zemkopības ministrijā                                                                               2016.gada 19.aprīlī 

                                                                                                                                          plkst.10:00 

Sēdi vada: 

Zemkopības ministrs                                                                                                           J.Dūklavs 

 

Piedalās padomes locekļi: 

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore, 

padomes priekšsēdētāja vietniece                                                                                     Z.Matuzale 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Dabas aizsardzības departamenta direktore                                                                      D.Vilkaste 

Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības departamenta 

Novietņu uzraudzības daļas vadītājas vietniece                                                                    R.Vārna 

Valsts meža dienesta 

Meža resursu pārvaldības departamenta direktore                                                           B.Rotberga 

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta 

CITES nodaļas vadītāja                                                                                                           I.Vilne 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns                                                                                   I.Dūrītis 

biedrības „Latvijas Veterinārārstu biedrība” valdes locekle                                          A.Jesereviča 

biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” valdes priekšsēdētājs       E.Treibergs 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 

Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte                                        I.Kociņa 

biedrības „Latvijas Centrālā dzīvnieku aizsardzības biedrība” priekšsēdētāja                    Dz.Žilde 

biedrība „Latvijas Kinoloģiskā federācija”                                                                        I.Cerbule 

biedrība „Dzīvnieku pansija „Ulubele””                                                                          I.Džonsone 

nodibinājuma „Dzīvnieku drauga fonds” valdes locekle                                                        S.Vība 

biedrības „Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” valdes priekšsēdētāja                           A.Kārkliņa 

biedrības „DzīvniekuSOS” valdes locekle                                                                          L.Karnīte 

biedrības „Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” pārstāvis                          N.Ļisovenko 

biedrības „Latvijas Zvērkopju asociācija” pārstāvis                                                     A.Veckaktiņš 

biedrības „Latvijas Aitu audzētāju asociācija” pārstāvis                                         A.Pauls - Pāvuls 

biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes loceklis                                                    A.Veide 

biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomniece                                                       S.Sproģe 

biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis                                                                            A.Šneidere 

 

Pieaicinātās personas: 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja                                        L.Ansone 

 

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītājas vietniece                I.Kronenberga 

 

Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors                                                               M.Balodis 

 



Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskā institūta „BIOR” direktors                                                                                 A.Bērziņš 

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskā institūta „BIOR” direktora vietniece                                                                 O.Valciņa 

 

Veterinārais patologs                                                                                                             I.Matīse 

 

A/S “Tukuma straume” valdes priekšsēdētājs                                                                 A.Podnieks 

 

Sanāksmi protokolē 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas 

vecākā referente, padomes sekretariāts                                                                              A.Mediņa 

 

Darba kārtība: 

1. Par Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes 2015.gada 9.novembra 

sēdes protokolu Nr.1. 

 

 

2. Par savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu atrakcijās un cirka izrādēs. 

 

Ziņotājs: Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku 

tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone 

 

 

3. Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Latvijā. 

 

Ziņotājs: Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku 

tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītājas vietniece Inga Kronenberga 

 

 

4. Par suņu barības vada dilatāciju (Megaesophagus). 

 

Ziņotājs: 

 

1) Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore Zanda Matuzale 

 

2) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” direktors 

Aivars Bērziņš 

 

3) Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis par veikto uzraudzību 

uzņēmumā A/S “Tukuma Straume” 

 

 

Nolēma: 

1. Par Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes 2015.gada 9.novembra 

sēdes protokolu Nr.1. 

(J.Dūklavs, A.Veide, L.Ansone) 



 

Apstiprināt Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes 2015.gada 9.novembra 

sēdes protokolu Nr.1. 

 

2. Par savvaļas sugu dzīvnieku izmantošanu atrakcijās un cirka izrādēs. 

(J.Dūklavs, L.Ansone) 

 

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sniegto informāciju un Zemkopības ministrijai virzīt 

grozījumus likumā “Dzīvnieku aizsardzības likums”, paredzot, ka savvaļas dzīvnieku sugas īpatni 

(gan savvaļā iegūtu, gan nebrīvē audzētu) aizliegts apmācīt un izmantot kā atrakciju dzīvnieku un 

kā atrakciju dzīvnieku izrādīt to publiski. 

 

3. Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Latvijā. 

(J.Dūklavs, I.Kronenberga, A.Veide, A.Šneidere, E.Treibergs, A.Jesereviča, I.Cerbule, 

I.Džonsone, S.Sproģe, S.Vība, A.Pauls – Pāvuls, A.Veckaktiņš, Dz.Žilde) 

 

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sniegto informāciju un turpināt diskusijas 

starpinstitūciju darba grupā par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru 

kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 

kārtība””. 

 

4. Par suņu barības vada dilatāciju (Megaesophagus). 

(J.Dūklavs, Z.Matuzale, A.Bērziņš, M.Balodis, I.Cerbule, A.Veide, A.Pauls – Pāvuls, I.Matīse, 

E.Treibergs, A.Jesereviča, A.Veckaktiņš, S.Vība, I.Dūrītis, L.Karnīte, A.Kārkliņa, I.Džonsone, 

Z.Matuzale, A.Podnieks) 

 

4.1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūta “BIOR” un Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto informāciju. 

 

4.2. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija izveidos ekspertu darba grupu, kas apkopos 

visu pieejamo informāciju, izvērtēs esošo situāciju un vienosies par tālāku stratēģiju un turpmāku 

darba virzienu dzīvnieku barības izpētes jautājumā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.12:10. 

 

 

 

 

 

 

Protokolu paraksta: 

Zemkopības ministrs, 

padomes priekšsēdētājs                                                                                                       J.Dūklavs 


