Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sēdes
PROTOKOLS Nr. 5
Rīgā, Zemkopības ministrijā

2019.gada 19.decembrī
plkst.10:00

Sēdi vada:
Zemkopības ministrijas Ministra biroja vadītājs
Piedalās:
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta direktore
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis
Valsts Meža dienesta pārstāvis
biedrības „Latvijas Veterinārārstu biedrība” pārstāve
biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis
biedrības „Latvijas Kinoloģiskā federācija” prezidente
biedrības „Dzīvnieku pansija „Ulubele”” valdes locekle
biedrības “K. Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība” valdes priekšsēdētāja
biedrības „Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa” valdes priekšsēdētāja
biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” valdes locekle
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvis
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes pārstāvis
Biedrības “Dzīvnieku brīvība” valdes priekšsēdētājs
Nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” pārstāve
Biedrības “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” pārstāvis
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”
Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte

J.Eglīts

Z.Matuzale
M.Riekstiņa
I.Zihmanis
J.Ostroga
J.Mežnieks
V.Klučniece
I.Džonsone
S.Vība
A.Kārkliņa
S.Dreijere
I.Peipiņa
A.Ilgaža
A.Andersons
D.Ločmele
N.Ļisovenko
I.Kociņa

No Latvijas Veterinārārstu biedrības saņemts pilnvarojums dalībai Dzīvnieku aizsardzības un
labturības konsultatīvās padomes sēdē Javgēnijai Ostrogai (1.dienas kārtības jautājums) un Litai
Konoporei (2.dienas kārtības jautājums).
Nepiedalās:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Dabas aizsardzības departamenta direktore
Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta
CITIES nodaļas vadītājs
Biedrības “Latvijas Cūku audzētāju asociācija” direktore
biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis
biedrības „Latvijas Zvēraudzētāju asociācija” valdes priekšsēdētājs
Biedrības “Latvijas Olu ražotāju asociācija” valdes locekle
Pieaicinātās personas:
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas vadītāja
Sanāksmi protokolē
ZM Veterinārā un pārtikas departamenta

D.Vilkaste
J.Dzenis
Dz.Lejniece
J.Cīrulis
A.Veckaktiņš
S.Gulbe

L.Ansone

Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas
vecākā referente, padomes sekretariāts

A.Mediņa

Darba kārtība:
1. Informācija par Zemkopības ministrijas veikto auditu “Suņa bīstamības atzīšanas process”
Ziņotājs: Zemkopības ministrijas Iekšējā audita nodaļas vadītāja vietnieks Jeļena Šokele
2. Labturības prasību ievērošanas uzraudzības rezultāti dzīvnieku patversmēs
Ziņotājs: Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro
objektu uzraudzības daļas vadītāja Mairita Riekstiņa
Nolēma:
1. Par Zemkopības ministrijas veikto auditu “Suņa bīstamības atzīšanas process”
(J.Eglīts, J.Šokele, V.Klučniece, S.Vība, I.Džonsone)
Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Iekšējās audita nodaļas sniegto informāciju.
Zemkopības ministrijai veidot darba grupu un uzsākt darbu pie suņa bīstamības atzīšanas procesa
pārskatīšanas, ņemot vērā audita rezultātus.
2. Labturības prasību ievērošanas uzraudzības rezultāti dzīvnieku patversmēs
(J.Eglīts, M.Riekstiņa, I.Kociņa, I.Džonsone, D.Ločmele, L.Konopore, S.Vība)
1. Pieņemt zināšanai Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto informāciju.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un virzīt pieņemšanai Ministru kabinetā jaunus noteikumus
“Dzīvnieku labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtība, kādā
dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un
dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtība”.
3. Pārskatot spēkā esošās tiesību normas par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs,
Zemkopības ministrijai vienlaikus vērtēt un aktualizēt arī pārējos normatīvos aktus.

Sēdi slēdz plkst.11:06.
Pieņemt zināšanai ka protokolu nesaskaņo nodibinājuma “dzivniekupolicija.lv” pārstāve
D.Ločmele.

Protokolu paraksta:
Zemkopības ministrijas Ministra biroja vadītājs
Padomes sekretariāts

J.Eglīts
A.Mediņa

