
1. pielikums  
Paraugs iesniegumam LLU Dzīvnieku labturības un aizsardzības ētikas padomei 

informācijas sniegšanai par plānoto pētījumu un, nepieciešamības gadījumā, arī 
sniegt vērtējumu par PVD atļaujas saņemšanas nepieciešamību.  
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Informācija par plānu veikt  pētījumu un lūgums izvērtēt un PVD atļaujas 

saņemšanas nepieciešamību.  
Informēju, ka mana promocijas darba (studenta zinātniskā darba, VPP, LZP projekta 

u.c.) tiek plānots veikt pētījumu, kurā ir paredzēts izmantot ... dzīvniekus (var precizēt, 

ja plānots izmantot tikai orgānus vai audus, vai arī piem., rentgena uzņēmumus). Lūdzu 

izskatīt un izvērtēt PVD atļaujas saņemšanas nepieciešamību. Projekta izvērtēšana i 

sniedzu sekojošu informāciju:  

1. Pētījuma nosaukums, mērķis, pētnieciskie uzdevumi, (aizstāvamās hipotēzes – 

pēc izvēles).  

2. Pētījuma aktualitāte un iespējamie ieguvumi (zinātniskais, izglītojošais). 

3. Pētījuma vadītājs un izpildītāji (darba vieta, amats, zinātniskā kvalifikācija). 

4. Pētījumā plānoto dzīvnieku suga, šķirne, dzimums, vecums, skaits, izcelšanās  

vieta, iegādes un/vai atrašanās vieta. (ganāmpulks, audzētava, novietne (tā 

reģistrācijas Nr, adrese, citas ziņas). 

5. Dzīvnieku transports un adaptācijas perioda ilguma pamatojums, ja dzīvniek i 

tiek pārvietoti.  

6. Pētījumā iekļauto dzīvnieku izmitināšana, ēdināšana, kopšana un veselības  

aprūpe pētījuma laikā. 



7. Visu pētījumā plānoto, ar dzīvniekiem saistīto procedūru uzskaitījums: 

nosaukums, procedūras mērķis un apraksts. Procedūru veikšanā iesaist ītā 

personāla kvalifikācija un procedūru veikšanas vieta.  

8. Plānoto procedūru smaguma pakāpes vērtējums (atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.52, “Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku 

aizsardzību”, 2013.g. 22.janv.).  

9. Pierādījumi, kas ietver jau izvērtētas un noraidītās alternatīvās metodes, lai 

aizstātu un/vai samazinātu procedūru smaguma pakāpi un konkrētas dzīvnieku 

sugas izmantošanu procedūrās. 

10. Plānotās sedācijas, anestēzijas un atsāpināšanas metodes, to pamatojums 

(atbilstība pieņemtiem standartiem un konkrētai dzīvnieku sugai) vai 

attaisnojums to neizmantošanai. 

11. Pamatojums, ja pētījumā iekļautos dzīvniekus paredzēts eitanizēt vai nogalināt. 

Plānotās eitanāzijas vai nogalināšanas metodes. 

12. Dzīvnieku veselības aprūpe pēc pētījuma, uzsverot iespējamo procedūru laikā 

iegūto veselības problēmu mazināšanu un/vai novēršanu. Informācija par tālāko 

eksperimenta dzīvnieku izmitināšanu. 

13. Cita, pēc iesniedzēja domām svarīga informācija. 
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