
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes 
PROTOKOLS Nr. 4 

 

Rīgā, Zemkopības ministrijā                                                                               2018.gada 15.maijā 

                                                                                                                                          plkst.16:00 

Sēdi vada: 

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore, 

padomes priekšsēdētāja vietniece                                                                                     Z.Matuzale 

 

Piedalās: 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Dabas aizsardzības departamenta direktore                                                                      D.Vilkaste 

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis                                                                        M.Riekstiņa 

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta 

CITES nodaļas vadītājs                                                                                                         J.Dzenis 

biedrības „Latvijas Veterinārārstu biedrība” pārstāve                                                         J.Ostroga 

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

biedrības „Latvijas Kinoloģiskā federācija” prezidente                                                 V.Klučniece 

biedrības „Dzīvnieku pansija „Ulubele”” valdes locekle                                                 I.Džonsone 

biedrības “K. Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība” valdes priekšsēdētāja                             S.Vība 

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

biedrības „Latvijas Zvēraudzētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs                           A.Veckaktiņš 

biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes locekle                                                  S.Dreijere 

biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” padomniece                                                       S.Sproģe 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta direktore                                            L.Kovaļčuka 

Biedrības “Dzīvnieku brīvība” valdes priekšsēdētājs                                                    A.Andersons 

Nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” pārstāve                                                                    D.Elekse 

Biedrības “Latvijas Olu ražotāju asociācija” valdes locekle                                                 S.Gulbe 

Biedrības “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” pārstāvis                         N.Ļisovenko 

 

Nepiedalās: 

Biedrības “Latvijas Cūku audzētāju asociācija” direktore                                              Dz.Lejniece 

Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs                                                                          V.Lūsis 

biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis                                                                                J.Cīrulis 

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

Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte                                        I.Kociņa 

 

Pieaicinātās personas: 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja                                        L.Ansone 

Lauksaimniecības datu centra direktors                                                                             I.Vorslovs 

Lauksaimniecības datu centra Reģistru uzturēšanas nodaļas vadītāja                               M.Elbrete 

 

Sanāksmi protokolē 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas 

vecākā referente, padomes sekretariāts                                                                              A.Mediņa 



 

Darba kārtība: 

1. Par izmaiņām Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvā. 

 

Ziņotājs: Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, 

labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone. 

 

2. Par esošo situāciju mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanā. 

 

Ziņotājs: 

1) Lauksaimniecības datu centra Reģistru uzturēšanas nodaļas vadītāja Mairita Elbrete; 

2) biedrības “K. Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība” valdes priekšsēdētāja Solvita Vība. 

 

3. Savvaļas sugu dzīvnieku tirdzniecības, turēšanas problēmas un risinājumi. 

 

Ziņotājs: biedrības “K. Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība” valdes priekšsēdētāja Solvita Vība. 

 

 

Nolēma: 

 

1. Par izmaiņām Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāvā 

(Z.Matuzale, L.Ansone) 

 

Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sniegto informāciju. 

 

2. Par esošo situāciju mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanā 

(Z.Matuzale, M.Elbrete, S.Vība, S.Sproģe, E.Treibergs, I.Džonsone, V.Klučniece) 

 

Pieņemt zināšanai Lauksaimniecības datu centra un biedrības “K. Čilveres Dzīvnieku draugu 

biedrība” sniegto informāciju. 

 

3. Savvaļas sugu dzīvnieku tirdzniecības, turēšanas problēmas un risinājumi. 

(Z.Matuzale, S.Vība, D.Vilkaste, I.Džonsone) 

 

Pieņemt zināšanai biedrības “K. Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība” sniegto informāciju par 

savvaļas sugu dzīvnieku tirdzniecības un turēšanas problēmām. 

Aicināt Vides un reģionālās attīstības ministriju organizēt darba grupu par normatīvā regulējuma 

pilnveidošanu savvaļas sugu dzīvnieku tirdzniecībai un turēšanai nebrīvē. 

 

Sēdi slēdz plkst.16:55. 

 

 

Protokolu paraksta: 
Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore, 

padomes priekšsēdētāja vietniece                                                                                     Z.Matuzale 

 

 

Padomes sekretariāts                                                                                                          A.Mediņa 


