2014.gada .februārī
Rīgā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr. .§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63
„Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus
cūkām”
Izdoti saskaņā ar
Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 4.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63
„Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām”
(Latvijas Vēstnesis, 2013, 24.nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.4. brucelozes diagnoze – diagnoze, ko apstiprina, ja dzīvniekam novēro
brucelozei raksturīgās klīniski patoloģiskās pārmaiņas un bakterioloģiskajos
izmeklējumos laboratoriski ir iegūts brucelozes ierosinātājs vai dzīvniekam
novēro brucelozei raksturīgās klīniski patoloģiskās pārmaiņas un laboratoriski ir
iegūts pozitīvs seroloģisko izmeklējumu rezultāts, nosakot specifiskās antivielas
pret brucelozes ierosinātāju ar divām metodēm, no kurām viena ir KSR metode,
bet otra ir RBR metode vai aglutinācijas reakcija (turpmāk – AR metode);”.
2. Izteikt 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.7. novietne – telpa, celtne, teritorija vai tās daļa, vai iežogota platība,
kura ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) datu
bāzē un kurā audzē vai tur dzīvniekus un tie veido vienu epidemioloģisko
vienību, izņemot kautuvi;”.
3. Izteikt 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.10. no brucelozes oficiāli brīvas novietnes statuss – statuss, ko dienests
piešķir un saglabā novietnei, ja tajā esošajiem dzīvniekiem deviņus mēnešus nav
novērotas brucelozes klīniskās pazīmes un tajā veic brucelozes profilakses un
apkarošanas pasākumus;”.
4. Papildināt 4.2.1.apakšpunktu aiz skaitļa „19.” ar skaitļiem „19.1, 19.2,
19.3”.
5. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Ja novietnei nav no brucelozes oficiāli brīvas novietnes statuss, tad
dzīvnieku īpašniekam vai turētājam no tādas novietnes ir aizliegta dzīvnieku:
5.1. pārvietošana, izņemot:
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5.1.1. dzīvnieku pārvietošanu uz kautuvi, ja dzīvnieku izcelsmes
produktus paredzēts lietot savā uzturā;
5.1.2. šo noteikumu 18.4.apakšpunktā un 19.punktā minētajā gadījumā;
5.2. izmantošana lecināšanai un spermas iegūšanai.”.
6. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
„5.1 Ja kautuvē nokauj dzīvnieku no novietnes, kurai nav no brucelozes
oficiāli brīvas novietnes statusa, tad no tāda dzīvnieka ņem kontroles paraugu
seroloģiskai izmeklēšanai.”.
7. Papildināt 6.punktu aiz vārdiem „praktizējošais veterinārārsts” ar
vārdiem „vai kautuvē pilnvarotais veterinārārsts, kas veic ekspertīzi”.
8. Izteikt 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„12.1. datu centram – elektroniski;”.
9. Aizstāt 16.punktā vārdus „inspektora norādījumiem” ar vārdiem
„Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu”.
10.Izteikt 17.punktu šādā redakcijā
„17. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs piesakās dienestā, elektroniski vai
papīra formā iesniedzot iesniegumu no brucelozes oficiāli brīvas novietnes
statusu piešķiršanai (2.pielikums). Iesniegumam pievieno testēšanas pārskatu
kopijas par pēdējo divu gadu laikā novietnē veiktajiem laboratoriskajiem
izmeklējumiem brucelozes noteikšanai, ja:
17.1. dienestam elektroniski nav pieejami nepieciešamie testēšanas
pārskati;
17.2. dzīvniekiem pēdējo deviņu mēnešu laikā nav novērotas brucelozes
klīniskās pazīmes;
17.3. ir izpildīti šo noteikumu 18., 19., 19.1, 19.2 vai 19.3 punktā minētie
nosacījumi.”.
11. Papildināt noteikumus ar 17.1punktu šādā redakcijā:
„17.1 Novietnei, kurā atrodas vairāku dzīvnieku īpašnieku vai turētāju
dzīvnieki, piešķir no brucelozes oficiāli brīvas novietnes statusu, ja visi novietnē
esošo dzīvnieku īpašnieki vai turētāji ir izpildījuši šo noteikumu 17.punktā
noteikto prasību.”.
12. Izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:
„18. Novietne, kurā tur vaislas vai uzmeklētāja kuili, sivēnmāti vai vaislas
jauncūku un nobarojamo cūku, atbilst šādām prasībām:
18.1. vaislas kuilis vienu reizi gadā ir seroloģiski izmeklēts ar šo
noteikumu 9.1.apakšpunktā minētajām metodēm un atbilstoši šo noteikumu
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10.punkta nosacījumiem, un izmeklējumu rezultāts ir negatīvs (turpmāk –
seroloģiski izmeklēts);
18.2. uzmeklētājs kuilis un sivēnmāte vienu reizi divos gados ir
seroloģiski izmeklēti;
18.3. vaislas jauncūka pirms pirmās lecināšanas ir seroloģiski izmeklēta;
18.4. nobarojamās cūkas ievestas no novietnes, kurai ir piešķirts no
brucelozes oficiāli brīvas novietnes statuss;
18.5. nobarojamās cūkas ievestas no novietnes, kurai nav piešķirts no
brucelozes oficiāli brīvas novietnes statuss, ja:
18.5.1. novietnē, no kuras tiek ievestas nobarojamās cūkas līdz sešu
mēnešu vecumam, pamatganāmpulka dzīvnieki (vaislas kuilis, sivēnmāte) ir
seroloģiski izmeklēti saskaņā ar šo noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā
noteiktajām prasībām;
18.5.2. nobarojamās cūkas, kuru vecums pārsniedz sešus mēnešus, ne
vēlāk kā 30 dienas pirms ievietošanas novietnē ir seroloģiski izmeklētas ar RBR
metodi.
19. Novietnē, kurā audzē tikai nobarojamās cūkas, tās dzīvnieku īpašnieks
vai turētājs ieved no novietnes, kurai:
19.1. ir piešķirts no brucelozes oficiāli brīvas novietnes statuss;
19.2. nav piešķirts no brucelozes oficiāli brīvas novietnes statuss, ja ir
izpildīts šo noteikumu 18.5.apakšpunktā noteiktais.”.
13. Papildināt noteikumus ar 19.1 , 19.2 un 19.3 punktu šādā redakcijā:
„19.1 Novietnē, kurā iežogotā platībā tur mežacūkas, dzīvnieku īpašnieks
vai turētājs nodrošina seroloģiskos izmeklējumus vienam procentam no
ganāmpulka dzīvniekiem, bet ne mazāk kā vienu kontroles paraugu gadā.
19.2 Novietnē dzīvnieku īpašnieks vai turētājs no citas Eiropas Savienības
dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts) vai valsts, kas nav dalībvalsts (turpmāk –
trešā valsts) ieved:
19.2 1. dzīvniekus saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:
19.2 1.1. par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei un veterinārajām
prasībām to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par
veterināro kontroli;
19. 2 1.2. Komisijas 2010.gada 12.marta Regulu (ES) Nr.206/2010, ar ko
izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām
Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka
veterinārās sertifikācijas prasības (turpmāk – Regula Nr.206/2010);
19.21.3. Komisijas 2012.gada 1.marta Īstenošanas Regulas (ES)
Nr.176/2012, ar ko groza B, C un D pielikumu Padomes Direktīvā 90/429/EEK
par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz brucelozi un Aujeski slimību
(turpmāk – Regula Nr.176/2012), B pielikuma I nodaļā noteiktajām prasībām;
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19. 2 2. nobarojamās cūkas, ja tās pirms ievietošanas novietnē pie pārējiem
dzīvniekiem izolē un piecus procentus no ievestajām nobarojamām cūkām četru
mēnešu laikā seroloģiski izmeklē un, ja iegūst negatīvus rezultātus, ievieto
novietnē pie pārējiem dzīvniekiem;
19. 2 3. vaislas kuili un sivēnmāti, kuri ir seroloģiski izmeklēti vai, ja nav
seroloģiski izmeklēti pirms to ievietošanas novietnē pie pārējiem dzīvniekiem,
izolē, seroloģiski izmeklē un, ja iegūst negatīvus rezultātus, ievieto novietnē pie
pārējiem dzīvniekiem, izņemot šo noteikumu 19.3punktā minētajā gadījumā.
19.3 Novietnē, kura ir atzīta kā kuiļu spermas sagatavošanas centrs
saskaņā ar normatīvo aktu par veterinārajām prasībām cūku sugas dzīvnieku
spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no
trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas
centra reģistrācijas kārtību (turpmāk – spermas sagatavošanas centrs), dzīvnieku
īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieku ievešanu un laboratorisko
izmeklēšanu saskaņā ar Regulas Nr.176/2012 B pielikuma I un II nodaļā
noteiktajām prasībām.”.
14. Izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:
„20. Dienests izvērtē novietnes atbilstību šo noteikumu 17., 17.1, 18., 19.,
19.1, 19.2 un 19.3 punktā minētajiem kritērijiem un pieņem vienu no šādiem
lēmumiem:
20.1. piešķirt novietnei no brucelozes oficiāli brīvas novietnes statusu,
lēmumu rakstiski paziņojot dzīvnieku īpašniekam vai turētājam;
20.2. nepiešķirt novietnei no brucelozes oficiāli brīvas novietnes statusu,
rakstiski sniedzot pamatotu atteikumu dzīvnieku īpašniekam vai turētājam.
21. Ja dienests pieņem lēmumu piešķirt no brucelozes oficiāli brīvas
novietnes statusu, piešķirto statusu reģistrē datu centra datubāzē.”.
15. Izteikt 24. un 25.punktu šādā redakcijā:
„24. Lai dienests novietnei saglabātu no brucelozes oficiāli brīvas
novietnes statusu, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka :
24.1. novietnē, kurā tur pamatganāmpulka dzīvniekus:
24.1.1. vaislas kuiļa asins seruma paraugs vienu reizi gadā ir seroloģiski
izmeklēts;
24.1.2. seroloģiski ir izmeklēti 10 procenti to sivēnmāšu asins seruma
paraugu, kuras iepriekšējā gadā nav izmeklētas;
24.2. spermas sagatavošanas centrā esošie dzīvnieki izmeklēti saskaņā ar
Regulas Nr.176/2012 B pielikuma II nodaļā noteiktajām prasībām;
24.3. novietnē, kurā iežogotā platībā tur mežacūkas, seroloģiski izmeklēts
viens procents ganāmpulka dzīvnieku, bet ne mazāk kā viens kontroles paraugs
gadā.
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25. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnē, kurai piešķirts no
brucelozes oficiāli brīvas novietnes statuss, drīkst ievietot dzīvniekus no tāda
paša statusa novietnes.”.
16. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
„26. Novietnē, kurai piešķirts no brucelozes oficiāli brīvas novietnes
statuss, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs no dalībvalsts vai trešās valsts ieved:
26.1. dzīvniekus saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:
26.1.1. par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei un veterinārajām
prasībām to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par
veterināro kontroli;
26.1.2. Regulu Nr.206/2010;
26.1.3. Regulas Nr.176/2012 B pielikuma I nodaļā noteiktajām prasībām;
26.2. nobarojamās cūkas, ja tās pirms ievietošanas novietnē pie pārējiem
dzīvniekiem izolē un piecus procentus no ievestajām nobarojamām cūkām četru
mēnešu laikā seroloģiski izmeklē un, ja iegūti negatīvi rezultāti, ievieto novietnē
pie pārējiem dzīvniekiem;
26.3. vaislas kuili un sivēnmāti, kuri ir seroloģiski izmeklēti vai, ja nav
seroloģiski izmeklēti pirms to ievietošanas novietnē pie pārējiem dzīvniekiem,
izolē, seroloģiski izmeklē un, ja iegūti negatīvi rezultāti, ievieto novietnē pie
pārējiem dzīvniekiem, izņemot šo noteikumu 26.1 punktā minētajā gadījumā.”.
17. Papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:
„26.1 Novietnē, kura ir atzīta kā spermas sagatavošanas centrs, dzīvnieku
īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieku ievešanu un laboratorisko
izmeklēšanu saskaņā ar Regulas Nr.176/2012 B pielikuma I un II nodaļā
noteiktajām prasībām.”.
18. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:
„27. Dienests triju darbdienu laikā atceļ novietnei no brucelozes oficiāli
brīvas novietnes statusu, ja konstatē vienu no šādiem gadījumiem:
27.1. dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnē ievieto dzīvniekus no
novietnes, kurai nav no brucelozes oficiāli brīvas novietnes statuss, izņemot šo
noteikumu 26.punktā minētajā gadījumā, kad dzīvnieki ievesti no dalībvalsts vai
trešās valsts;
27.2. datu centra datubāzē dzīvnieki nav reģistrēti un to pārvietošana nav
notikusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību un lauksaimniecības dzīvnieku
apzīmēšanas kārtību;
27.3. netiek izpildīti šo noteikumu 24., 25., 26. un 26.1 punktā minētie
nosacījumi;
27.4. pilnvarotais veterinārārsts vai dienesta inspektors ir apstiprinājis
brucelozes diagnozi;
27.5. novietnē netiek audzēti vai turēti dzīvnieki.”.
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19. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:
„28.1 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs un dienesta inspektors vai
pilnvarotais veterinārārsts, ja spermas sagatavošanas centrā rodas aizdomas par
inficēšanos vai saslimšanu ar brucelozi kādam no:
28.1.1 ievestajiem dzīvniekiem karantīnas perioda laikā – rīkojas saskaņā
ar Regulas Nr.176/2012 B pielikuma I nodaļā noteiktajām prasībām;
28.2.1 turētajiem dzīvniekiem – rīkojas saskaņā ar šajā apakšnodaļā
noteiktajām prasībām.”.
20. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:
„35. Lai paņemtu patoloģiskā materiāla paraugu bakterioloģiskai
izmeklēšanai, dzīvnieku, par kura saslimšanu ir aizdomas, ja nepieciešams,
nogalina saskaņā ar Padomes 2009.gada 24.septembra Regulas Nr.1099/2009
par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (turpmāk – Regula Nr.1099/2009)
noteiktajām prasībām. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nogalināto dzīvnieku
izmanto, pārstrādā vai likvidē saskaņā ar dienesta Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu, piemērojot Regulā Nr.1069/2009 un
Regulā Nr.142/2011 noteiktās pārstrādes metodes un nosacījumus.”.
21. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:
„44. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs pēc brucelozes diagnozes
apstiprināšanas, nodrošina, ka skartajā punktā dzīvniekus nogalina saskaņā ar
Regulas Nr.1099/2009 noteiktajām prasībām:
44.1. ar brucelozi slimos dzīvniekus – divu nedēļu laikā;
44.2. dzīvniekus, par kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar brucelozi –
sešu mēnešu laikā;
44.3. sivēnus, kas nav atšķirti no sivēnmātes – sešu mēnešu laikā.”.
22. Aizstāt 45.punktā vārdus „inspektora norādījumiem” ar vārdiem
„Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā pieņemto lēmumu”.
23. Izteikt 46.1. un 46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„46.1. nobarojamo cūku nogalināšana skartajā punktā, piemērojot Regulā
Nr.1099/2009 noteiktās prasības un to līķu izmantošana, pārstrāde vai
likvidēšana saskaņā ar dienesta Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
pieņemto lēmumu, piemērojot Regulā Nr.1069/2009 un Regulā Nr.142/2011
noteiktās pārstrādes metodes un nosacījumus, vai to nosūtīšana nokaušanai uz
kautuvi, kā arī dzīvnieku, par kuru ir aizdomas, ka tas inficējies ar brucelozi, un
visu pret brucelozi uzņēmīgo dzīvnieku nosūtīšana uz kautuvi;
46.2. nobarojamo cūku nosūtīšana uz kautuvi vai izolēšana no pārējiem
novietnē turētajiem dzīvniekiem un klīniskā vai patoloģiskā materiāla paraugu
paņemšana no tiem sešu mēnešu vecumā un seroloģiska izmeklēšana ar KSR
metodi divas reizes ar intervālu, kas nav īsāks par diviem mēnešiem, kā arī
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dzīvnieku, par kuriem ir aizdomas, ka tie inficējušies ar brucelozi, un pret
brucelozi uzņēmīgo dzīvnieku seroloģiska izmeklēšana ar KSR metodi divas
reizes ar intervālu, kas nav īsāks par diviem mēnešiem.”.
24. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:
„47.1 Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs divu darbdienu laikā pēc šo
noteikumu 44. un 45.punktā, 46.1. vai 46.2.apakšpunktā un 47.punktā minēto
prasību izpildes par to rakstveidā informē dienesta inspektoru vai pilnvaroto
veterinārārstu.”.
25. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:
„56. Dienesta inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts, saņemot šo
noteikumu 47.1 punktā minēto informāciju, piecu darbdienu laikā veic pārbaudi
vai novietnē ir veikti šo noteikumu 44. un 45.punktā, 46.1. vai 46.2.apakšpunktā
un 47.punktā noteiktie pasākumi. Pilnvarotais veterinārārsts pēc brucelozes
apkarošanas pasākumu plāna izpildes par to divu darbdienu laikā rakstiski
informē dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību.”.
26. Papildināt noteikumus ar 4.nodaļu šādā redakcijā:
„4. Noslēguma jautājumi
59. Šo noteikumu 18.5 un 19.2.apakšpunktā noteiktie nosacījumi ir spēkā
līdz 2014.gada 31.decembrim.
60. Šo noteikumu 5.punktā un 5.1 punktā noteiktie nosacījumi stājas spēkā
2015.gada 1.janvārī.”.

Ministru prezidente

L.Straujuma

Zemkopības ministrs

J.Dūklāvs
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