
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes 
 

PROTOKOLS Nr. 3 

 

Rīgā, Zemkopības ministrijā                                                                             2017.gada 1.februārī 

                                                                                                                                          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 vadītājs                                                                                                         J.Dzenis 

biedrības „Latvijas Veterinārārstu biedrība” priekšsēdētāja                                              M.Viduža 

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”                                                                    V.Klučniece 

biedrība „Dzīvnieku pansija „Ulubele””                                                                          I.Džonsone 

nodibinājuma „Dzīvnieku drauga fonds” valdes locekle                                                        S.Vība 

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

biedrības „Latvijas Zvērkopju asociācija” pārstāvis                                                     A.Veckaktiņš 

biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes loceklis                                                    A.Veide 

biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomniece                                                       S.Sproģe 

biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis                                                                         R.Jakovickis 

 

Nepiedalās: 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta direktore                                              A.Ilgaža 

biedrības „DzīvniekuSOS” valdes locekle                                                                          L.Karnīte 

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

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

 

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 Juridiskās daļas vadītāja                                            I.Dombrovska 

 

Sanāksmi protokolē 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas 

vecākā referente, padomes sekretariāts                                                                              A.Mediņa 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par esošo situāciju kažokzvēru labturības prasību uzraudzībā un kontrolē Latvijā. Pārtikas un 

veterinārā dienesta 2016. gada kontroles rezultāti. 

 

Ziņotājs: Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības departamenta Novietņu 

uzraudzības daļas vadītājas vietniece R.Vārna 

 

 

2. Suņu bīstamības izvērtēšana un nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos. 

 

Ziņotājs: 

1) Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, 

labturības un barības nodaļas vadītājas vietniece I.Kronenberga 

2) Pārtikas un veterinārā dienesta Juridiskās daļas vadītāja I.Dombrovska 

 

 

Nolēma: 

 

1. Par esošo situāciju kažokzvēru labturības prasību uzraudzībā un kontrolē Latvijā. 

Pārtikas un veterinārā dienesta 2016. gada kontroles rezultāti. 

(J.Dūklavs, R.Vārna) 

 

Pieņemt zināšanai Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto informāciju. 

 

2. Suņu bīstamības izvērtēšana un nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos. 

(J.Dūklavs, I.Kronenberga, I.Dombrovska, I.Džonsone, V.Klučniece, Z.Matuzale, S.Vība, 

Dz.Žilde, M.Viduža, A.Veckaktiņš, A.Kārkliņa, A.Veide) 

 

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas un Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto informāciju, 

un Zemkopības ministrijai organizēt tikšanos ar Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju, 

izveidojot darba grupu, kurā aicinātas piedalīties arī nevalstiskās organizācijas, lai turpinātu 

diskusijas par suņa bīstamības izvērtēšanu un nepieciešamām izmaiņām normatīvajos aktos. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:00. 

 

 

 

Protokolu paraksta: 

Zemkopības ministrs, 

padomes priekšsēdētājs                                                                                                       J.Dūklavs 


