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Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127
„Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām
dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama
informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam”
Izdoti saskaņā ar
Veterinārmedicīnas likuma
25. panta 18. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127
„Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām
dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija
Pārtikas un veterinārajam dienestam” (Latvijas Vēstnesis, 2012, 32. nr., 2013,
214. nr., 2017, 119. nr.) šādus grozījumus:
1. Svītrot 1. pielikuma I daļas 2. punktā vārdus “pekaru dzimta
(Tayassuidae)”.
2. Svītrot 1. pielikuma I daļas 12.1 punktu.
3. Izteikt 1. pielikuma I daļas 30. un 31. punktu šādā redakcijā:
„30. Infekciozā lašu anēmija – Orthomyxoviridae Varavīksnes
forele
inficēšanās ar Isavirus dzimta, Isavirus
(Oncorhynchus
ģints
vīrusu,
kuram
mykiss),
genomā
nav
izteikti
Atlantijas lasis (Salmo
polimorfisks
reģions
salar),
(infekciozā lašu anēmija
taimiņš (Salmo trutta)
bez izteikti polimorfiska
reģiona jeb ILA (bez IPR))
31.
Perkinsoze
Perkinsus
Karaliskā
Klusā
marinus,
okeāna
austere
Perkinsus olseni
Crassostrea gigas),
Austrumu
austere
(Crassostrea
virginica)”
4. Izteikt 1. pielikuma II daļas 13. punktu šādā redakcijā:
„13. Transmisīvā
sūkļveida Prions
Vēršu
dzimta
encefalopātija (izņemot
(Bovidae), kaķu dzimta
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13.1.
13.2.

govju
sūkļveida
encefalopātiju)

(Felidae) un sermuļu
dzimta (Mustelidae)

Hroniskās
slimība
Skrepi

Briežu
dzimta
(Cervidae)
Aitu ģints (Ovis), kazu
ģints (Capra)”

novājēšanas

5. Izteikt 1. pielikuma II daļas 59. punktu šādā redakcijā:
„59. Pastereloze (hemorāģiskā Pasteurella
Govis, aitas, kazas,
septicēmija)
multocida
cūkas, truši, mājputni”
6. Izteikt 1. pielikuma II daļas 61. punktu šādā redakcijā:
„61. Epizootiskā hemorāģiskā Orbivirus ģints
Brieži”
slimība
7. Izteikt 1. pielikuma II daļas 73. punktu šādā redakcijā:
„73. Zirgu
rinopneimonija Herpesviridae
Zirgi”
(infekcija ar zirgu herpes dzimta,
vīrusa 1 variantu)
Varicellovirus
ģints
8. Svītrot 1. pielikuma II daļas 95. punktu.
9. papildināt 1. pielikuma II daļu ar 96. un 97. punktu šādā redakcijā:
„96. Kumeļu ienāši
Streptococcus
Zirgu dzimta (Equidae)
equi
97.
Inficēšanās ar sēnīti Batrachochytrium Salamandras (abinieku
B.salmandrivorans
salamandrivorans kārta Caudata)”
10. Izteikt 1. pielikuma III daļas 9. punktu šādā redakcijā:
„30. Infekciozā lašu anēmija – Orthomyxoviridae Varavīksnes forele
inficēšanās ar Isavirus dzimta, Isavirus
(Oncorhynchus
ģints
vīrusu,
kuram
mykiss),
genomā
nav
izteikti
Atlantijas lasis (Salmo
polimorfisks
reģions
salar),
(infekciozā lašu anēmija
taimiņš
(Salmo
bez izteikti polimorfiska
trutta)”
reģiona jeb ILA (bez IPR))
11. Svītrot 1. pielikuma III daļas 4.1 punktā vārdus “un pekaru dzimta
(Tayassuidae)”.
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12. Izteikt 1. pielikuma III daļas 17. punktu šādā redakcijā:
„17. Transmisīvā
sūkļveida Prions
Vēršu
dzimta
encefalopātija (izņemot
(Bovidae), kaķu dzimta
govju
sūkļveida
(Felidae) un sermuļu
encefalopātiju)
dzimta (Mustelidae)
17.1.
17.2.

Hroniskās
slimība
Skrepi

novājēšanas

Briežu
dzimta
(Cervidae)
Aitu ģints (Ovis), kazu
ģints (Capra)”

13. Papildināt 1. pielikuma III daļu ar 32. punktu šādā redakcijā:
„32. Mazā stropu vabole
Aethina tumida
Medus bišu ģints
(Apis) un kameņu ģints
(Bombus)”

Ministru prezidents

Māris Kučinskis
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