
Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes 
PROTOKOLS Nr. 6 

 

Sēde notiek tiešsaistes videokonferences platformā MS Team                   2020.gada 18.decembrī, 

                                                                                                                                          plkst.10:00 

 

Sēdi vada: 

Zemkopības ministrijas Ministra biroja vadītājs                                                                    J.Eglīts 

 

Piedalās: 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktore                                                         Z.Matuzale 

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis                                                                               R.Vārna 

Valsts Meža dienesta pārstāvis                                                                                           M.Balode 

biedrības „Latvijas Veterinārārstu biedrība” valdes priekšsēdētājs                                   V.Šmēliņš 

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 Pašvaldību savienība” pārstāvis                                                            S.Sproģe 

Biedrības “Dzīvnieku brīvība” valdes loceklis                                                              A.Andersons 

Nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” pārstāve                                                                 D.Ločmele 

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

Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte                                        I.Kociņa 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Dabas aizsardzības departamenta direktore                                                                      D.Vilkaste 

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta 

CITIES nodaļas vadītājs                                                                                                       J.Dzenis 

biedrības „Latvijas Zvēraudzētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs                           A.Veckaktiņš 

Biedrības “Latvijas Olu ražotāju asociācija” valdes locekle                                                A.Ērliha 

 

No nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” pilnvarojums dalībai Dzīvnieku aizsardzības un labturības 

konsultatīvās padomes sēdē Dainai Ločmelei. 

 

Nepiedalās: 

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

Biedrības “Latvijas Cūku audzētāju asociācija” direktore                                              Dz.Lejniece 

biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes locekle                                                  S.Dreijere 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Veterinārmedicīnas fakultātes pārstāvis                                                                        L.Kovaļčuka 

biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis                                                                         R.Jakovickis 

 

Dalībnieki bez balss tiesībām: 

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis                                                                        M.Riekstiņa 

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis                                                                         A.P.Mālere 

biedrības "Dzīvnieku brīvība" pārstāvis                                                                                K.Krīgere 

biedrības "Dzīvnieku brīvība" pārstāvis                                                                                          A.Kaņepājs 

biedrības "Dzīvnieku brīvība" pārstāvis                                                                    L.Babrāne 



biedrības „Dzīvnieku pansija „Ulubele”” pārstāvis                                                                       I.Bāra 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas 

Vecākā referente                                                                                                                  E.Kokare 

 

Pieaicinātās personas: 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja                                        L.Ansone 

 

Sanāksmi protokolē 

ZM Veterinārā un pārtikas departamenta 

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas 

Vadītāja vietnieks, padomes sekretariāts                                                                            A.Mediņa 

 

Darba kārtība: 

 

1. Informācija par Eiropas Savienības iniciatīvu par dzīvnieku labturības marķējumu. 

Ziņotājs: Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, 

labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone 

 

2. Dzīvnieku tirdzniecība internetā. 

Ziņotājs: Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, 

labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone 

 

3. Padomes sēžu norise 2021.gadā, turpmākās aktivitātes un iespējamie izskatāmie jautājumi. 

Ziņotājs: Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, 

labturības un barības nodaļas vadītāja vietnieks, padomes sekretariāts Agija Mediņa 

 

Nolēma: 

 

1. Par Eiropas Savienības iniciatīvu par dzīvnieku labturības marķējumu. 

(J.Eglīts, L.Ansone, S.Vība, A.Ērliha, E.Treibergs) 

 

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sniegto informāciju. 

2. Eiropas Savienības iniciatīva par dzīvnieku labturības marķējuma izveidi ir apsveicama un tā 

tālāka virzība ir atbalstāma.  

3. Lai nodrošinātu vienādus konkurences apstākļus starp ES un trešo valstu ražotājiem, kā arī 

nodrošinātu to, ka ES vienotajā tirgū nonāktu tikai tādi dzīvnieku izcelsmes produkti, kas ražoti 

ievērojot augstus dzīvnieku labturības standartiem, tirdzniecības līgumos ar trešajām valstīm 

nepieciešams iekļaut līdzvērtīgus dzīvnieku labturības nosacījumus. 

 

2. Dzīvnieku tirdzniecība internetā. 

(J.Eglīts, L.Ansone, A.Ērliha, V.Klučniece, E.Treibergs. D.Ločmele, I.Džonsone) 

 

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sniegto informāciju.  

2. Zemkopības ministrijai izveidot darba grupu un organizēt plašākas diskusijas par dzīvnieku 

tirdzniecības jautājumiem.  

3. Par darba grupā nolemto sniegt ziņojumu kādā no nākamajām Dzīvnieku aizsardzības un 

labturības konsultatīvās padomes sēdēm. 



3. Padomes sēžu norise 2021.gadā, turpmākās aktivitātes un iespējamie izskatāmie jautājumi 

(J.Eglīts, A.Mediņa, L.Ansone, I.Džonsone, D.Ločmele, A.Andersons, V.Klučniece, L.Ansone, 

S.Sproģe, R.Vārna, E.Treibergs, A.Kārkliņa) 

 

3.1. lai nodrošinātu diskusijas par problēmām dzīvnieku patversmēs kā arī iespēju biedrībai 

“Dzīvnieku pansija Ulubele” sniegt prezentāciju par problēmām ar ko saskaras patversmes, 

Zemkopības ministrijai izveido darba grupu, iesaistot arī citas Latvijā reģistrētās dzīvnieku 

patversmes pārstāvjus.  

 

3.2. Zemkopības ministrijai organizēt tikšanos ekspertu darba grupā, lai uzklausītu nodibinājumu 

“dzivniekupolicija.lv” par to, kas būtu uzlabojams normatīvajos aktos attiecībā uz dzīvnieku 

labturību. 

 

3.3. pamatojoties uz biedrības “Dzīvnieku brīvība” 2020.gada 15.decembra vēstuli saistībā ar 

notiekošajiem SARS-CoV2 vīrusa uzliesmojumiem ūdeļu fermās Eiropā, kas visiem padomes 

locekļiem tika nosūtīta 2020. gada 16.decmbrī, nolemts: 

3.3.1.vēstuli nodot atbildes sniegšanai atbildīgajiem ekspertiem Zemkopības ministrijā, kopīgas ar 

Pārtikas un veterinārā dienesta un Zinātnisko institūtu BIOR sagatavotas atbildes sniegšanai 

biedrībai “Dzīvnieku brīvība”, vienlaikus informējot Dzīvnieku aizsardzības un labturības 

konsultatīvās padomi par sniegto atbildi; 

3.3.2. saņemot atbildes vēstuli saistībā ar notiekošajiem SARS-CoV2 vīrusa uzliesmojumiem 

ūdeļu fermās Eiropā, lemt par diskusijām kompetences ietvaros atsevišķā darba grupā, vai, ja 

nepieciešams, sasaucot Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdi. 

 

3.4. visiem Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdēs locekļiem, kas vēlas 

piedalīties šī protokola minētajā 3.1. vai 3.2.apakšpunkta darba grupā, lūgums iesūtīt savu 

kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) un informāciju par darba grupu uz kuru šis 

pieteikums attiecināms padomes sekretariātam uz e-pasta adresi Agija.Medina@zm.gov.lv, līdz 

2021.gada 18.janvārim. 

 

Sēdi slēdz plkst.12:25 

 

Protokolu paraksta: 

Zemkopības ministrijas Ministra biroja vadītājs                                                                    J.Eglīts 

 

Padomes sekretariāts                                                                                                          A.Mediņa 

mailto:Agija.Medina@zm.gov.lv

