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Sanāksmes mērķis: atkārtoti izskatīt Ministru kabineta noteikumu projekta „Par zinātniskiem
mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību” 8.nodaļu „Izmēģinājuma projektu izvērtēšanas
kārtība”, īpašu uzmanību pievēršot Dzīvnieku aizsardzības un ētikas padomes (turpmāk –

padome) lomai ar dzīvnieku izmantošanu saistītu izmēģinājumu projektu atļaujas izsniegšanai.
Uzklausīt Zemkopības ministrijas pārstāvjus.
Pamatojoties uz ZM Valsts sekretāres vēstuli, izskatīt spēkā esošos Ministru kabineta
2011.gada 8.novembra noteikumus Nr.864 „Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums”
un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem.
Darba kārtība:
1. Iepriekšējās Padomes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo
dzīvnieku aizsardzību” 8.nodaļas „Izmēģinājuma projektu izvērtēšanas kārtība” labojumi.
3. Priekšlikumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumiem Nr.864 „Dzīvnieku
aizsardzības ētikas padomes nolikums”.
4. Citi jautājumi.
1. Iepriekšējās Padomes sēdes protokola apstiprināšana.
Izsakās:
A.Ilgaža. Informē, ka četri Padomes locekļi ir informējuši par to, ka uz sēdi ierasties nevarēs,
trīs (B.Reinika, G.Strode, A.Zvejnieks) ir snieguši informāciju par savu viedokli un balsošanas
gadījumā lūguši to izteikt un ņemt vērā. Pieci padomes locekļi ir ieradušies. Izsaka
priekšlikumu sākt sanāksmi. Lūdz apstiprināt iepriekšējās sēdes protokolu, kurš padomes
locekļiem tika izsūtīta elektroniskā veidā, līdz ar to bija iespējas iepazīties pirms sēdes.
Priekšlikums: protokolu apstiprināt.
Sēdes locekļi piekrīt.
2. Par Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par zinātniskiem mērķiem
izmantojamo dzīvnieku aizsardzību” 8. nodaļas „Izmēģinājuma projektu izvērtēšanas kārtība”
labojumi.
Izsakās:
A.Ilgaža informē par radušos situāciju, ka Padome izskatot par Ministru kabineta noteikumu
projektu „Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību” (turpmāk
Projekts) iesniegtos un ar ZM saskaņotos labojumus konstatēja, ka šajā noteikumu projektā
8.nodaļā „Izmēģinājuma projektu izvērtēšanas kārtība” ir veikts būtisks labojums, kurš
Projekta tapšanas procesā Padomes locekļu klātbūtnē netika apspriests. Apkopojot
elektroniskās sarakstes laikā izteiktās Padomes locekļu domas, var teikt, ka Padomes locekļi
nepiekrīt vai daļēji nepiekrīt 8. nodaļā veiktajiem labojumiem. Visus Padomes locekļu izteiktos
argumentus un jautājumus tika nolemts apkopot un rakstiski informēt Zemkopības ministriju
(ZM) par Padomes nostāju šajā jautājumā, kā arī lūgt ZM pārstāvim piedalīties Padomes sēdē
un skaidrot šo nepatīkamo situāciju. Padome ir saņēmusi ZM atbildes vēstuli.
A.Mediņa informē par Projekta tapšanas vēsturi. Uzsver, ka projekts izsludināts un
nopublicēts publiskajā telpā jau jūnijā un līdz oktobra beigām ir saskaņošanas procesā. No paša
apspriešanas sākuma 8.nodaļa nav mainījusies. Tā paredz, ka PVD ir vienīgā kompetentā
institūcija, kas izvērtēs izmēģinājuma projektus ar ekspertu piesaisti. Padomei līdz ar
grozījumiem Dzīvnieku aizsardzības likumā ir uzlikta jauna funkcija –sadarboties un sniegt
konsultācijas katra audzētāja, piegādātāja un lietotāja izveidotajām labturības struktūrām.
A.Dauburs skaidro to kāda līdz šim bija projekta pieteikšanas un izvērtēšanas kārtība un kāda
tā būs pēc jaunajiem noteikumiem.
Sēdes dalībnieki izlemj, ka informēs PVD par padomes locekļu iegūtajiem sertifikātiem un
zinātņu virzieniem, kurā tie būtu gatavi sniegt projektu ekspertīzi. Optimālais laiks šīs
informācijas sniegšanai varētu būt janvāra sākums, kad jāstājas spēkā šiem noteikumiem.
A.Ilgaža informē, ka A.Zvejnieks piekrīt, bet B.Reinika un G.Strode ir pret Padomes
izslēgšanai no projektu vērtēšanas procesa.
Informē, ka pirms pašas sēdes Padome ir saņēmusi vēstuli no nodibinājuma „Dzīvnieku
Drauga fonds” ar ko tiek iepazīstināti visi klātesošie. Tā kā vēstule ir informatīva un tajā nav
uzdots neviens jautājums, tā tiek pieņemta zināšanai.

Sanāksmē nolemtais:
Atbalstīt Projektā noteikto izmēģinājumu projektu izvērtēšanu veikt Pārtikas un veterinārajam
dienestam.
Padomes darbība izmēģinājumu dzīvnieku jomā turpināsies, izvērtējot izmēģinājuma
projektus, tikai jau ekspertu līmenī, un veicot ar izmēģinājumu dzīvniekiem saistīto labturības
struktūru konsultāciju.
3. Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumiem Nr.864 „Dzīvnieku aizsardzības
ētikas padomes nolikums” (turpmāk – padomes nolikums).
Izsakās:
A.Ilgaža informē sēdes dalībniekus par vēstuli, kuru Padome saņēma no ZM Valsts sekretāres
D.Lucauas ar lūgumu iesniegt priekšlikumus Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra
noteikumiem Nr.864 „Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums”, izvērtējot
nepieciešamību precizēt sabiedrības līdzdalības mehānismus dzīvnieku aizsardzības jautājumu
risināšanā.
Padomes locekļi izlemj, ka visi pašreiz spēkā esošā Padomes nolikuma 3.punktā minētie
uzdevumi ar nelielām redakcionālām izmaiņām ir jāsaglabā. Izmaiņas 3.2.apakšpunktā
jāsaskaņo ar Ministru kabineta noteikumu „Par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku
aizsardzību” 8.nodaļā „Izmēģinājuma projektu izvērtēšanas kārtība” noteikto. Uzdevumi
jāpapildina ar vēl vienu uzdevumu (kā 3.6.apakšpunktu), par sadarbību ar labturības
struktūrām, tekstu saskaņojot ar noteikumu projektu.
Padomes locekļi atzīst, ka Padomes nolikumā lielos vilcienos jau ir viss nepieciešamais, lai
veiktu sabiedrības informēšanas darbu. Lielākās problēmas rada mazais finansējums. Tāpēc
turpmākai aktīvai darbībai šajā jomā ir jāmeklē lielāks finansējums.
Padomes nolikuma 5.punkts, kas nosaka Padomes sastāvu. Diskusijas izraisa jautājums par
noteikto minimālo locekļu skaitu - vismaz 10 cilvēki.
Izsakās: Z.Dzirkale, A.Ilgaža, G.Vītola
Padomes locekļi tālākās diskusijās izlemj, ka, pamatsastāvu vēl vairāk paplašināt nav
nepieciešams, jo, izskatot specifiskus jautājumus, uz Padomes sēdi var uzaicināt jebkuras
iestādes pārstāvi, tāpēc nav nepieciešamības to iekļaut pastāvīgajā padomes sastāvā.
Diskusijas turpinās apspriežot 5.2.apakšpunktu.
Izsakās: Z.Dzirkale, A.Ilgaža, G.Vītola, I.Jansons, A.Dauburs
Daļa Padomes locekļu piekrīt sabalansētības principam, bet daļa nepiekrīt, jo šaubās par to,
cik zinoši cilvēki var pieteikties padomes sastāvā un vai būs darboties spējīgi.
Nolemj informēt ZM par šo priekšlikumu - vēlmi sabalansēt Padomes sastāvu attiecībā uz
dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvēto dzīvnieku grupu skaitu.
Diskusijas vēl tiek turpinātas par 8.punktu un par 25.punktu. Nolemts, ka šajos punktos
izmaiņas neierosinās.
4. Citi jautājumi.
4.1 A.Ilgaža informē, ka uz visiem Padomes izskatītajiem likumiem un normatīvajiem aktu
ieteikumiem ir saņemta atbilde, izņemot Medību likuma projektu.
Priekšlikums - aktualizēt tos, aizsūtot labojumus atkārtoti un lūdzot atbildēt.
Padomes locekļi piekrīt.
4.2. Padomes locekļi diskutē par vēl šogad darāmajiem darbiem un 2013.gada plāniem.
A.Ilgaža informē, ka Veterinārmedicīnas fakultāte 2012.gada novembrī organizē konferenci,
kurā ir pieteikušies vairāk kā 500 dalībnieki. Piedāvā informēt veterinārārstus un citus sēdes
dalībniekus par Padomes darbību (aicinot uz sadarbību), par dzīvnieku aizsardzības
jautājumiem un problēmām, par izmaiņām likumdošanā u.c. jautājumiem.
Padomes locekļi piekrīt priekšlikumam.


Tiek ieskicētas jomas, kurās Padome varētu virzīt savu darbību:
Klaiņojošo dzīvnieku problēmu formālā risināšana dažās Latvijas pašvaldībās (ierosina
A.Dauburs).







Pamesto eksotisko dzīvnieku problēma (ierosina A.Ilgaža). Risinājums būtu potenciālo un
esošo īpašnieku informēšana, kā arī kusu rīkošana patversmēs strādājošajiem veterinārārstiem
(ierosina Z.Dzirkale, G.Vītola).
Lauksaimniecības dzīvnieku un kautuvēs esošo dzīvnieku apkalpojošo veterinārārstu
informēšana par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem un izmaiņām likumdošanā (ierosina
I.Jansons).
Dzīvnieku aizsardzības jautājumu neievērošana, būvējot jaunus ceļus (ierosina Z.Dzirkale)
Veterinārārstu iesaiste sabiedrības informēšanā par dzīvnieku aizsardzības ētikas jautājumiem,
kas sekmīgi tiek pielietota citās Eiropas valstīs (ierosina A.Dauburs).
Padomāt par mērķtiecīgu pasākumu, t.i. projektu vai sociālu kampaņu ar vienotu saukli (gada
laikā ne vairāk kā divas jomas), lai Padomes locekļi var iesaistīties ar savu pārstāvēto
organizāciju un nepieciešamības gadījumā meklēt finansējumu (ierosina G.Vītola).

Sanāksmē nolemtais:
1. Informēs PVD par padomes locekļu iegūtajiem sertifikātiem un zinātniskās (un citu) darbības
virzieniem, kurā tie būtu gatavi sniegt projektu ekspertīzi. Padome ir noskaidrojusi visus
neskaidros jautājumus gan ar PVD gan ZM pārstāvjiem un neredz pamatu projektu izvērtēšanu
neuzticēt PVD.
2. Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikumā ieteikt veikt redakcionālas izmaiņas 3.2.
punktā un papildināt ar 3.6. punktu par sadarbību ar labturības struktūrām, tekstu saskaņojot ar
direktīvu. Ieteikt papildināt 5.1. punktu, lai Padomes sastāvā būtu vismaz viens cilvēks ar C
līmeņa kompetences sertifikātu, kas atļauj veikt eksperimentus ar laboratorijas dzīvniekiem
jebkurā pasaules zinātniskā eksperimentālā laboratorijā. Izmaiņas 5.1. punktā, paredzot vēl
vienu obligāto pārstāvi, t.i. zinātnisko institūciju , kuru padomē pārstāvēs cilvēks ar šo
sertifikātu.
3. Tā kā daļa Padomes locekļu daļēji piekrīt sabalansētības principam sabiedrisko organizāciju
piesaistei Padomes darbā, nolemts informēt ZM par šo priekšlikumu.
4. Atbalstīt Padomes dalību Veterinārmedicīnas fakultāte 22. un 23.novembrī organizētajā
konferencē „Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes”.
5. Nākamajā sēdē precizēt 2013.gada darbības virzienus. Tā kā Padomes nolikumā lielos
vilcienos jau ir viss nepieciešamais, lai veiktu sabiedrības informēšanas darbu, jau pirms tāmes
sastādīšanas izvēlēties 2013.gada darbības virzienus un prasīt ZM tam papildus finansējumu.
Sanāksmi slēdz plkst.17:30
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