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Likumdošana

1. SPĒKA NO 21.12.2019.- Veterinārmedicīnas likuma 59.panta
17.punkts - dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākumu nodrošināt, lai
suns līdz 4 mēnešu vecumam ir apzīmēts ar mikroshēmu, lai tam ir mājas
(istabas) dzīvnieka pase un tas ir reģistrēts LDC mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrā. Ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek atsavināts, iepriekš minētais
pienākums izpildāms līdz atsavināšanas brīdim uz atsavinātāja vārda.

2. PROJEKTS – grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

• Administratīvais sods par suņa nereģistrēšanu

(Administratīvā procesa likuma piemērošana nav efektīva)

3. PROJEKTS – MK noteikumu Nr.407 /diskusijas par to, kādi
uzlabojumi nepieciešami dzīvnieku labturības nodrošināšanai patversmēs
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Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

1. Dzīvnieku ķērāji - pašvaldība slēdz līgumus tikai  ar tām personām, kuras  
ieguvušas tiesības ķert dzīvniekus (Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra 
noteikumu Nr.678)

Ķērājs nodot dzīvniekus tikai tām patversmēm, ar ko ir noslēgts pašvaldību līgums 
un tikai tādai patversmei, kura ir reģistrētā PVD.

2. PVD reģistrēta patversme - klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 
dzīvniekus ievieto tikai PVD reģistrētā patversmē 
(https://registri.pvd.gov.lv/ur/dati?act_id=62.2&page=1)

Likumdošanā neeksistē tāds jēdziens kā  «pagaidu mājas».

Patversmes saistības ar pašvaldību – ir noslēgts līgums. 
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Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

3. Piekļuve LDC datu bāzei - autorizētu pieeju tikai pašvaldību 
darbiniekiem. 

Datubāze satur fizisko personu datus, nav pieļaujama autorizācijas 
datu nodošanu citām personām. 

Visiem suņi pēc 4 mēn. vec. jābūt čipētiem un reģistrētiem LDC, visi 
ir vakcinēti pret trakumsēgu, par ko ir ieraksts LDC un pasē 
(žetonus vajag/nevajag??)
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Dzīvnieku izsekojamība 
patversmēs

1. LDC mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs

2. Pašvaldība var iekļaut papildus kritēriju savos līgumos ar 
patversmēm, nosakot, ka visi suņi, kas nav apzīmēti un reģistrēti LDC 
reģistrā, nonākot patversmē tiek apzīmēti un reģistrēti LDC reģistrā 
72 stundu laikā. 

Tas ir papildinošs nosacījums  un atbilst spēkā esošo normatīvajiem aktu 
prasībām.
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Sabiedriski inspektori

Juridiskais ietvars

• Valsts pārvaldes iekārtas likuma VI nodaļa “Sabiedrības līdzdalība 
valsts pārvaldē” 

• Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 317 “Kārtība, 
kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus.

• Administratīvo sodu uzlikšana un sodu izpildes kontrole pieder pie
tādiem valsts pārvaldes uzdevumiem, ko pēc savas būtības drīkst
veikt tikai iestādes, līdz ar to sabiedriskajiem dzīvnieku aizsardzības
inspektoriem būtu piešķiramas tiesības tikai attiecībā uz saņemto
sūdzību izskatīšanu un sākotnējo pārbaudi, piemēram, pārbaudīt
sūdzībā norādītās informācijas patiesumu.
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Sabiedriski inspektori

• Saskaņā ar Ministru prezidenta 2013.gada 31.maija rezolūciju
Nr.05/D-1652-jur-kol ZM izveidoja darba grupa par sabiedrisko
dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustību.

Pieredze

• PVD 2017. gadā noslēdza sadarbības līgumu ar 2 NVO.

Sadarbība īstenošanas piemēri:

1)noskaidrot, vai iesniegumos, vai sociālajos tīklos ievietotā
informācija atbilst patiesībai;

2) noskaidrot dzīvnieku īpašnieku datus (vārdu, uzvārdu), adresi un
galvenais dzīvnieku turēšanas adresi;

3) informēt PVD par uzdotā uzdevuma izpildi un rezultātiem,
iesniedzot sadarbības līgumu attiecīgos pielikumus, dienesta tālākām
darbībām.
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Paldies par uzmanību!


