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Pilnvarojumi:

I. Ministru kabinetam noteikt prasības par apmācībām mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā

(18.2 panta 3. daļa )

II. Ministru kabinetam noteikt prasības mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanai un informācijas norādīšanai

sludinājumos (18.3 panta 3. daļa)

III. Ministru kabinetam noteikt prasības attiecībā uz specializētajām tirdzniecības vietām (18.4 pants)

IV. Ministru kabinetam noteikt prasības attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību un aizsardzību

(18.5 pants)



3 jauni Ministru kabineta noteikumi:

1) 18.3 panta 3. daļa Prasības mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanai

2) 18.2 panta 3. daļa + 18.4 pants                Prasības mājas (istabas) dzīvnieku specializētajām      

tirdzniecības vietām

3) 18.2 panta 3. daļa + 18.5 pants Prasības mājas (istabas) dzīvnieku labturībai                                                                                

un aizsardzībai

Likumprojekts 
«Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā» 

Nr.148/Lp14



I. Prasības mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanai

18.3 panta 3. daļa

● prasības dažādu sugu mājas (istabas) dzīvnieku atsavināšanas vecumam

● prasības atsavināmā mājas (istabas) dzīvnieka fizioloģijai un veselības stāvoklim

● dokumenti, ar kuriem mājas (istabas) dzīvnieku nodod nākamajam īpašniekam

● prasības informācijas norādīšanai sludinājumā, kurā piedāvā atsavināšanai suni, kaķi

vai mājas (istabas) sesku



II. Prasības mājas (istabas) dzīvnieku specializētajām 

tirdzniecības vietām un to reģistrācijas kārtība 

18.2 panta 3. daļa + 18.4 pants

● specializēto tirdzniecības vietu reģistrācijas kārtība

● prasības telpām, aprīkojumam un inventāram, mājas (istabas) dzīvnieku

turēšanai

● prasības un kārtība, kas jāievēro, lai dzīvnieku pieņemtu tirdzniecībai

specializētajā tirdzniecības vietā



II. Prasības mājas (istabas) dzīvnieku specializētajām 

tirdzniecības vietām un to reģistrācijas kārtība 

18.2 panta 3. daļa + 18.4 pants

● mājas (istabas) dzīvnieka pircējam sniedzamo informāciju par

attiecīgās sugas dzīvnieka turēšanas prasībām

● prasības tirdzniecības vietas darbinieka apmācībām mājas

(istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā



III. Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības 

noteikumi

18.2 panta 3. daļa + 18.5 pants

● prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas vietām, barošanai, dzirdināšanai, 

fiziskām nodarbībām un pārvadāšanai

● prasības suņa turēšanai ārpus telpām tā īpašnieka vai turētāja lietošanā esošā 

teritorijā;



III. Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un 

aizsardzības noteikumi

18.2 panta 3. daļa + 18.5 pants

● prasības, kas jāievēro, lai suns, kaķis un mājas (istabas) sesks varētu

uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja lietošanā esošās teritorijas:

● prasības mājas (istabas) dzīvnieku demonstrēšanai publiskā izstādē

(prasības attiecībā uz dzīvnieka veselības stāvokli, grūsnību, būriem)
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Zaudēs spēku Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi 

Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 

kā arī suņa apmācībai”
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Paldies par uzmanību!


