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Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5
"Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
Izdoti saskaņā ar
Dzīvnieku aizsardzības likuma
10. panta 1. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5
"Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības" (Latvijas Vēstnesis,
2008, 2. nr., 2019, 63. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Lauksaimniecības dzīvniekus noteiktos laika intervālos baro ar to
vecumam, sugai un fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu pilnvērtīgu barību un
nodrošina piekļuvi ūdenim. Dzīvnieku barība un ūdens, kuru dzeršanai izmanto
dzīvnieki: 5.1. nesatur priekšmetus vai vielas, kas dzīvniekam var izraisīt
ciešanas vai savainojumus;
5.2. nesatur citas vielas, izņemot tās, ko dod terapeitiskā, profilaktiskā vai
zootehniskā nolūkā, kā noteikts normatīvajos aktos par veterināro zāļu
lietošanu.".
2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
"51. Ūdeni dzīvniekiem nodrošina, izmantojot piemērotu ūdensapgādi vai
atklātu ūdenstilpni, neradot risku dzīvnieka veselībai."
3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Lauksaimniecības dzīvniekiem nodrošina to sugai, fizioloģiskajām un
etoloģiskajām vajadzībām nepieciešamo fizisko aktivitāti. Ja dzīvnieks ilgstoši
vai patstāvīgi ir piesiets vai tas atrodas norobežotā aizgaldā, dzīvniekam
nodrošina pietiekami daudz vietas, lai tas varētu kustēties atbilstoši savām
fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām un negūtu traumas. Dzīvnieku
nedrīkst turēt ar patstāvīgi sapītām kājām, ja to nav noteicis praktizējošs
veterinārārsts ārstnieciskos nolūkos."
4. Svītrot 7.1 punktu.
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5. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktušādā redakcijā:
"9.1 Lauksaimniecības dzīvniekus, kas tiek turēti āra apstākļos laika
periodā no 1. novembra līdz 1. maijam, pasargā no nelabvēlīgiem laika
apstākļiem ierīkojot vai izveidojot atbilstošu, šim nolūkam paredzētu, nojumi:
9.11. kurā vienlaicīgi varētu patverties visi vienā teritorijā esošie
dzīvnieki;
9.12. kas rada iespēju patverties no vēja un nokrišņiem.”
6. Izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"18.2. ne retāk kā reizi diennaktī tiktu veikta lauksaimniecības dzīvnieku
apskate, lai novērtētu to veselību un turēšanas apstākļu atbilstību
lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasībām;".
7. Svītrot 18.1 punkta pirmo un otro teikumu.

Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs

K. Gerhards

ZMnot_050121

