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Zemkopības ministrijai 
 

Valsts kancelejai 

 
Par atzinuma sniegšanu par Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos 
nr. 275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, 
kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 
17. aprīļa noteikumos nr. 275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku 
patēriņam””,  jo ir šādi iebildumi: 

 
Blīvi apbūvētās un apdzīvotās pilsētās un ciemos ir jāparedz papildu 

ierobežojumi nobeigušos lolojumdzīvnieku aprakšanai vai aizliegumam 
apglabāt. Iesakām 22.2. p. papildināt ar vārdu “lauku” (.. uz vietas lauku 
teritorijā ..). 

Dzīvnieku aprakšana nebūtu pieļaujama daudzdzīvokļu ēkām 
piegulošajā teritorijā, jo mēdz būt gadījumi, kad dzīvojamā māja atrodas uz 
citai personai piederošas zemes un, ja šajā mājā dzīvo arī zemes īpašnieks, tad 
saskaņā ar jauno MK noteikumu redakciju šim zemes īpašniekam ir tiesības 
aprakt lolojumdzīvnieka līķi teritorijā pie šīs ēkas. 

Tāpat pastāv risks, ka dzīvokļu īpašnieki, kas ir zemes gabala, uz 
kura atrodas ēka, kopīpašnieki, varētu vienoties par kopīpašumā esošās daļas, 
t.i., zemes pie ēkas, lietošanas noteikumiem, kas paredz dzīvokļu īpašniekiem 
piederošu dzīvnieku līķu apbedīšanu kopīpašumā esošajā daļā. 

Ierosinām noteikt papildu nosacījumus cilvēku un dzīvnieku 
veselības, kā arī apkārtējās vides riska novēršanai un paredzēt, ka nobeigušos 
lolojumdzīvniekus aprakt uz vietas teritorijā, kurā lolojumdzīvnieki atradušies 
(dzīvojuši), drīkst tikai gadījumos, ja teritorija ir norobežota un nav publiski 
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pieejama, kā arī paredzēt aizliegumu aprakt lolojumdzīvnieku līķus pie 
daudzdzīvokļu ēkām. 

Uzskatām, ka ārpus dzīvnieku kapsētām būtu nosakāms aizliegums 
arī attiecībā uz dzīvnieka kapa kopas piemiņas un rotāšanas elementu 
uzstādīšanu (iesakām papildināt 22.1 .6. p.). 
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