2019. gada
Rīgā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr.

. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumos Nr. 178
„Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar
Veterinārmedicīnas likuma
25. panta 4. punktu un
36. pantu
1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumos Nr. 178
„Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2010,
33. nr.; 2011, 36. nr.; 2012., 51. nr.; 2013., 183. nr.; 2015., 178. nr.) šādus
grozījumus:
1.1. papildināt noteikumus ar 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.5. no trakumsērgas brīvas valsts statuss – statuss, ko Pasaules
Dzīvnieku veselības organizācija 2015. gadā piešķīrusi Latvijai un saglabā, ja
valstī tiek veikti trakumsērgas profilakses un apkarošanas pasākumi.”;
1.2. aizstāt 5.1.1. apakšpunktā vārdus “ja dzīvnieks, kas vakcinēts pret
trakumsērgu Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “ja
dzīvnieks, kas profilaktiski vakcinēts vai atkārtoti vakcinēts (revakcinēts) pret
trakumsērgu (turpmāk – vakcinācija pret trakumsērgu) Veterinārmedicīnas
likumā noteiktajā kārtībā”;
1.3. papildināt noteikumus ar 5.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.2.4. dzīvnieks ir atrasts beigts vai notriekts ar transportlīdzekli uz ceļa
vai dzelzceļa.”;
1.4. aizstāt 7. punktā vārdus “šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju”
ar vārdiem “šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju, un, ja ir nepieciešams,
izsniedz šo noteikumu 39.2. apakšpunktā minēto izziņu”;
1.5. aizstāt 14. punktā skaitli un vārdu iekavās “30 dienas” ar skaitli un
vārdiem “vismaz 30 dienas”;
1.6. izteikt 17.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
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“17.4.3. darba samaksa (par dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu, eitanāziju,
dzīvnieka līķa daļēju sekciju, patoloģiskā materiāla parauga ņemšanu un
nosūtīšanu zinātniskajam institūtam, dezinfekciju, dokumentu noformēšanu);”;
1.7. papildināt noteikumu 1. nodaļu ar 19.1, 19.2 un 19.3 punktu šādā
redakcijā:
“19.1 Pilnvarotais veterinārārsts fiziskās personas datus dienestam nodod
ar šo noteikumu 19. punktā un 35.2., 51.4.1. un 51.5. apakšpunktā minēto
dokumentu. Pilnvarotais veterinārārsts un dienests apstrādā dzīvnieku īpašnieka
vai turētāja fiziskās personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās
dzīvesvietas adresi un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi,
ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), lai identificētu un
sazinātos ar dzīvnieka īpašnieku vai turētāju.
19.2 Dienests fiziskās personas datus uzglabā piecus gadus pēc:
19.2 1. šo noteikumu 19. punktā un 51.5. apakšpunktā minētā pilnvarotā
veterinārārsta paziņojuma par lēmuma neizpildi iesniegšanas;
19.2 2. šo noteikumu 35.2. un 51.4.1. apakšpunktā minētā lēmuma par
rīcību ar dzīvnieku iesniegšanas;
19.2 3. šo noteikumu 35.2. apakšpunktā minētā akta par dzīvnieka
eitanāziju iesniegšanas.
19.3 Pilnvarotais veterinārārsts fiziskās personas datus uzglabā piecus
gadus pēc:
19.3 1. šo noteikumu 26. punktā, 35.1. apakšpunktā, 37. punktā un 51.4.1.
apakšpunktā minētā lēmumu par rīcību ar dzīvnieku izsniegšanas;
19.3 2. šo noteikumu 30.2., 38.1. un 51.4.1. apakšpunktā minēto
norādījumu par dzīvnieka novērošanu izsniegšanas;
19.3 3. šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minētā akta par dzīvnieka
eitanāziju aizpildīšanas.”;
1.8. izteikt 20.1 un 20.2 punktu šādā redakcijā:
“20.1 Praktizējošais veterinārārsts pēc vakcinācijas pret trakumsērgu
sunim veikšanas izdara attiecīgu ierakstu vienā no šādiem dokumentiem:
20.1 1. Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasē, ievērojot
prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija
Regulas (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un
par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (turpmāk – Regula Nr. 576/2013), II
vai III nodaļā;
20.1 2. vakcinācijas apliecībā saskaņā ar šo noteikumu 20.3 punktā
noteiktajām prasībām un atbilstoši Veterinārmedicīnas likuma pārejas
noteikumu 29. punktā noteiktajam.
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20.2 Praktizējošais veterinārārsts pēc vakcinācijas pret trakumsērgu kaķim
vai mājas (istabas) seskam veikšanas izdara attiecīgu ierakstu vienā no šādiem
dokumentiem:
20.2 1. Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasē, ievērojot
prasības, kas noteiktas Regulas Nr. 576/2013 II vai III nodaļā;
20.2 2. vakcinācijas apliecībā saskaņā ar šo noteikumu 20.3 punktā
noteiktajām prasībām.”;
1.9. papildināt noteikumus ar 20.3 un 20.4 punktu šādā redakcijā:
“20.3 Ieraksts vakcinācijas apliecībā satur mājas (istabas) dzīvnieka
īpašnieka vārdu un uzvārdu, mājas (istabas) dzīvnieka vārdu, sugu, šķirni,
dzimumu, dzimšanas datumu vai vecumu, krāsu, turēšanas vietas adresi un
identitātes numuru (ja tāds ir), mikroshēmas ievadīšanas vai nolasīšanas datumu,
kā arī vakcinācijas datumu, vakcīnas nosaukumu, sērijas numuru un nākamās
vakcinācijas datumu. Praktizējošais veterinārārsts ierakstu apstiprina ar parakstu
un norāda savu vārdu, uzvārdu, veterinārmedicīniskās prakses iestādes adresi un
tālruņa numuru.
20.4 Par mājas (istabas) dzīvnieku, kas reģistrēts datu centra datubāzē
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtību, praktizējošais veterinārārsts piecu darbdienu laikā pēc vakcinācijas pret
trakumsērgu veikšanas reģistrē datu centra datubāzē vakcinācijas datumu un
nākamās vakcinācijas datumu, kā arī savu veterinārmedicīnas prakses sertifikāta
numuru.”;
1.10. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
“21. No trakumsērgas brīvas valsts statusa saglabāšanas gadījumā,
dienests organizē savvaļas dzīvnieku perorālo vakcināciju pret trakumsērgu ne
retāk kā vienu reizi gadā valsts pierobežā ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības
dalībvalstis saskaņā ar trakumsērgas profilakses un apkarošanas programmu.”;
1.11. papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:
“21.1 Ja Latvijai apturēts no trakumsērgas brīvas valsts statuss, dienests
organizē savvaļas dzīvnieku perorālo vakcināciju pret trakumsērgu ne retāk kā
divas reizes gadā saskaņā ar trakumsērgas profilakses un apkarošanas
programmu.”;
1.12. aizstāt 23. punktā skaitli un vārdu “21. punktā” ar skaitļiem un
vārdiem “21. un 21.1 punktā”;
1.13. izteikt 58. punktu šādā redakcijā:
“58. Slimību profilakses un kontroles centrs nodrošina epidemioloģisko
izmeklēšanu un kontaktpersonas noteikšanu skartajā punktā un apdraudētajā
teritorijā (cilvēki, kas bijuši kontaktā ar dzīvnieku, kurš ir slims ar trakumsērgu,
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vai šāda dzīvnieka līķi). Par veiktajiem pasākumiem Slimību profilakses un
kontroles centrs rakstiski informē dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību.”;
1.14. papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:
“Ārstniecības persona nodrošina kontaktpersonu primāro medicīnisko
pārbaudi skartajā punktā un apdraudētajā teritorijā (cilvēki, kas bijuši kontaktā
ar dzīvnieku, kurš ir slims ar trakumsērgu, vai šāda dzīvnieka līķi), lai lemtu par
imunizācijas kursa nepieciešamību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
kontaktpersonas noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās
pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtību.”;
1.15. svītrot 64. punktā vārdus un pieturzīmi “Slimību profilakses un
kontroles centrs,”;
1.16. papildināt noteikumus ar 3.5. apakšnodaļu šādā redakcijā:
“3.5. Pasākumi, kas veicami, ja Latvijai ir piešķirts no trakumsērgas
brīvas valsts statuss
65.1 Papildus šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšnodaļā
noteiktajiem nosacījumiem, saņemot informāciju par laboratoriski apstiprinātu
trakumsērgas diagnozi savvaļas dzīvniekam, dienests pieņem lēmumu par
ārkārtas savvaļas dzīvnieku perorālās vakcinācijas pret trakumsērgu uzsākšanu,
ja vien gaisa temperatūra nav zemāka par 0 0 C.
65.2 Šo noteikumu 65.1 punktā minētā lēmuma pieņemšanas gadījumā
dienests sagatavo savvaļas dzīvnieku perorālās vakcinācijas programmu, kurā
norāda šādu informāciju:
65.2 1. vakcinācijas teritoriju, paredzot ne mazāk par 2000
kvadrātkilometru lielu teritoriju, piemēram no 25 līdz 50 kilometru rādiusā ap
noteikto skarto punktu un apdraudēto teritoriju;
65.2 2. vakcinācijā izmantojamās vakcīnas aprakstu;
65.2 3. vakcīnas devu skaitu atkarībā no vakcinējamo savvaļas dzīvnieku
populācijas lieluma attiecīgajā vakcinācijas teritorijā, paredzot vismaz 25
vakcīnu devas uz vienu kvadrātkilometru;
65.2 4. vakcinācijas kampaņas ilgumu – plānoto vakcinācijas uzsākšanas
datumu un beigu datumu.
65.3 Pirms savvaļas dzīvnieku perorālās vakcinācijas uzsākšanas dienests
informē šo noteikumu 22. punktā minētās institūcijas.
65.4 Ja 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 65.1 punktā informācijas
saņemšanas atkārtoti tiek saņemta informācija par laboratoriski apstiprinātu
trakumsērgas diagnozi savvaļas dzīvniekam, dienests atkārtoti organizē savvaļas
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dzīvnieku perorālo vakcināciju pret trakumsērgu iepriekš noteiktajā vakcinācijas
teritorijā.”;
1.17. aizstāt 4. nodaļas nosaukumā vārdu “jautājums” ar vārdu
“jautājumi”;
1.18. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:
“66. Ierakstu šo noteikumu 20.12. un 20.22. apakšpunktā minētajā
vakcinācijas apliecībā par mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret
trakumsērgu turpina izdarīt visu mājas (istabas) dzīvnieka dzīves laiku līdz tiek
izsniegta Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pase saskaņā ar regulas
Nr. 576/2013 II vai III nodaļas noteiktajiem gadījumiem.”;
1.19. papildināt noteikumus ar 67. punktu šādā redakcijā:
“67. Šo noteikumu 20.4 punkts stājas spēkā 2020. gada 1. februārī.”;
1.20. izteikt 1., 2., 3., 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:
“1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 23. februāra
noteikumiem Nr. 178
Veterinārārsta paziņojums
par lēmuma Nr.___________ neizpildi
20__.gada ___.____________
Pārtikas un veterinārā dienesta _______________teritoriālajai struktūrvienībai
(nosaukums)

Ar šo paziņoju, ka dzīvnieka īpašniekam vai turētājam
(vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs,
deklarētās dzīvesvietas adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās
adreses konts) vai elektroniskā adrese (drukātiem burtiem))

piederošajam/valdījumā esošajam (pēc viņa vārdiem) dzīvniekam
1) suga
2) šķirne
3) vārds
4) dzimums, vecums
5) identitātes numurs
6) apzīmēšanas datums
7) pazīmju apraksts
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1.  veikta klīniskā izmeklēšana un pilnvarotais veterinārārsts nevar vienoties ar dzīvnieka
īpašnieku vai turētāju par normatīvajos aktos noteikto trakumsērgas profilakses un apkarošanas
kārtību;
2. 20__.gada ___.____________ ir sākta novērošana, pastāvot aizdomām par dzīvnieka
saslimšanu ar trakumsērgu, un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs novērošanas laikā (atzīmēt atbilstošo):
2.1. nav uzrādījis savu dzīvnieku atkārtotai klīniskai izmeklēšanai:
desmitajā dienā pēc notikuma – 20___.gada ____.____________
piecpadsmitajā dienā pēc notikuma – 20___.gada ____.____________
četrdesmit piektajā dienā pēc notikuma – 20___.gada ____.____________
2.2.  nav vakcinējis savu dzīvnieku pret trakumsērgu.
Pilnvarotais veterinārārsts:
Darbavieta
Vārds, uzvārds
Paraksts*

Pilnvarojuma līguma Nr.
Sertifikāta Nr.
Z.v.

Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru
kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumu Nr. 178 „Trakumsērgas profilakses un
apkarošanas kārtība” 19.1 punktu.
Piezīme.
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 23. februāra
noteikumiem Nr. 178
Lēmums par rīcību ar dzīvnieku
Nr._______
20__.gada ___.____________
1. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs:
1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds vai juridiskai personai – nosaukums (drukātiem
burtiem)
___________________________________________________________________________
1.2. personas kods - vai reģistrācijas numurs
1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts
oficiālās elektroniskās adreses konts) vai elektroniskā adrese
2. Informācija par dzīvnieku:
2.1. suga
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2.2. šķirne
2.3. vārds
2.4. dzimums, vecums
2.5. identitātes numurs
2.6. apzīmēšanas datums
2.7. pazīmju apraksts

3. Notikuma apraksts, datums

4. Dzīvnieka vakcinācija (atbilstošo atzīmēt):
 pēdējā profilaktiskā vakcinācija pret trakumsērgu veikta
(dd.mm.gggg.)

 vakcinācija nav veikta/nav ziņu
5. Lēmums (atbilstošo atzīmēt):
5.1.  nesākt dzīvnieka novērošanu;
5.2.  sākt dzīvnieka novērošanu saskaņā ar norādījumiem par dzīvnieka novērošanu
(___________________________) dienas – no _____________ līdz ______________
(ar vārdiem)

(datums)

(datums)

 Ja dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nevar nodrošināt dzīvnieka novērošanu atbilstoši
norādījumiem, viņš nodrošina dzīvnieka pārvietošanu uz reģistrētu dzīvnieku turēšanas vietu
(piemēram, dzīvnieku patversmi), kur dzīvnieku novēro saskaņā ar norādījumiem par
dzīvnieka novērošanu.
Dzīvnieka novērošanas vieta (adrese)
5.3.  eitanazēt dzīvnieku un nosūtīt patoloģiskā materiāla paraugu (visu dzīvnieka līķi, līķa
galvu vai galvas smadzenes) laboratoriskai izmeklēšanai trakumsērgas diagnozes noteikšanai:
5.3.1.  dzīvnieka īpašnieks vai turētājs piekrīt dzīvnieka eitanāzijai;
5.3.2.  dzīvnieka īpašnieks vai turētājs atsakās eitanazēt suni, kaķi, mājas (istabas) sesku;
5.4.  turpināt dzīvnieka novērošanu līdz ______________
(datums)

5.5.  pabeigt dzīvnieka novērošanu ______________
(datums)

5.6.  nosūtīt no dzīvnieka līķa paņemtu patoloģiskā materiāla paraugu (visu dzīvnieka līķi,
līķa galvu vai galvas smadzenes) laboratoriskai izmeklēšanai trakumsērgas diagnozes
noteikšanai.
6. Ja dzīvnieka īpašnieks atsakās no suņa, kaķa, mājas (istabas) seska eitanāzijas, viņš:
6.1. nodrošina:
6.1.1. dzīvnieka novērošanu (atbilstošo atzīmēt):
10 dienas, ja ir aizdomas par suņa, kaķa, mājas (istabas) seska saslimšanu ar trakumsērgu;
15 dienas, ja ir aizdomas par cita dzīvnieka (izņemot suņa, kaķa, mājas (istabas) seska)
saslimšanu ar trakumsērgu;
45 dienas, ja ir aizdomas par dzīvnieka inficēšanos ar trakumsērgu;
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6.1.2. dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu vienas dienas laikā pēc novērošanas beigām, ja
dzīvnieks nav vakcinēts pret trakumsērgu vai ir nokavēts vakcinācijas termiņš;
6.2. sedz visus izdevumus, kas saistīti ar šā lēmuma 6.1. apakšpunktā minētajām darbībām.
Pilnvarotais veterinārārsts:
Darbavieta
Vārds, uzvārds
Paraksts*

Pilnvarojuma līguma Nr.
Sertifikāta Nr.
Z.v.

Ar lēmumu un dzīvnieka īpašnieka pienākumiem, kas man jāveic, jo esmu atteicies no
dzīvnieka eitanāzijas, iepazinos, lēmumam piekrītu un nodrošināšu tā izpildi. Vienu lēmuma
eksemplāru saņēmu:
______________
(dzīvnieka īpašnieka vai turētāja vārds, uzvārds un paraksts)

(datums)

Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru
kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumu Nr. 178 „Trakumsērgas profilakses un
apkarošanas kārtība” 19.1 punktu.
Piezīme.
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 23. februāra
noteikumiem Nr. 178
Norādījumi dzīvnieka novērošanai
20__.gada ___.____________
1. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs:
1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds vai juridiskai personai – nosaukums (drukātiem
burtiem)
___________________________________________________________________________
1.2. personas kods - vai reģistrācijas numurs
1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts
oficiālās elektroniskās adreses konts) vai elektroniskā adrese
2. Informācija par dzīvnieku:
2.1. suga
2.2. šķirne
2.3. vārds
2.4. dzimums, vecums
2.5. identitātes numurs
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2.6. apzīmēšanas datums
2.7. pazīmju apraksts
3. Norādījumi:
3.1. dzīvnieka novērošanu nodrošina vienā no šādām telpām vai norobežotām platībām
(atbilstošo atzīmēt):
 iekštelpā (piemēram, mājā, dzīvoklī, kūtī);
 sprostā;
 pagalmā (piesietu vai speciālā nožogotā platībā);
3.2. dzīvnieka īpašnieks vai turētājs dzīvnieka novērošanas laikā:
3.2.1. nodrošina dzīvnieka turēšanu atsevišķi no cilvēkiem un citiem dzīvniekiem;
3.2.2. nodrošina dzīvnieka sugai atbilstošus turēšanas un labturības apstākļus;
3.2.3. nodrošina dzīvniekam patvērumu pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem;
3.2.4. novērš dzīvnieka izbēgšanas iespēju;
3.3. novērošanas laikā dzīvnieku aizliegts:
3.3.1. izvest ārpus īpašuma robežām (ja konstatēts ar trakumsērgu slims dzīvnieks, – ārpus
skartā punkta un apdraudētās teritorijas), ja vien dzīvnieku netur dzīvoklī. To atļauts izvest
pastaigāties ārpus dzīvojamās platības robežām, nodrošinot, ka dzīvnieks nenonāk kontaktā ar
cilvēku vai citu dzīvnieku;
3.3.2. pārdot, atdāvināt vai eitanazēt, ja vien eitanāziju neveic pilnvarots veterinārārsts trakumsērgas diagnozes laboratoriskai noteikšanai;
3.4. dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nekavējoties ziņo pilnvarotajam veterinārārstam, ja:
3.4.1. novērošanas laikā dzīvniekam novēro siekalošanos, atteikšanos no barības, nespēju uzņemt
barību un ūdeni, uzvedības pārmaiņas vai neraksturīgu izturēšanos attiecībā pret cilvēku vai
dzīvnieku;
3.4.2. novērošanas laikā dzīvnieks pazūd;
3.4.3. dzīvnieks nobeidzas;
3.5. piezīmes

Pilnvarotais veterinārārsts:
Darbavieta
Vārds, uzvārds
Paraksts*

Pilnvarojuma līguma Nr.
Sertifikāta Nr.
Z.v.

Ar norādījumiem iepazinos un vienu norādījumu eksemplāru saņēmu:
______________
(datums)

(dzīvnieka īpašnieka vai turētāja vārds, uzvārds un paraksts)

Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru
kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumu Nr. 178 „Trakumsērgas profilakses un
apkarošanas kārtība” 19.1 punktu.

ZMnot_240119_trakumserga
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Piezīme.
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 23. februāra
noteikumiem Nr. 178
Akts par dzīvnieka eitanāziju Nr._______
Eitanāzijas datums un vieta
________________
(datums (dd.mm.gggg.))

(adrese)

Informācija par dzīvnieku:
1) suga
2) šķirne
3) vārds
4) dzimums, vecums
5) identitātes numurs
6) apzīmēšanas datums
7) pazīmju apraksts
8) piezīmes (ja eitanazē dzīvnieku, kam nav zināms īpašnieks vai turētājs)
Eitanāzija paredzēta trakumsērgas apkarošanas programmā, jo dzīvnieks tieši apdraud citu
dzīvnieku vai cilvēku veselību vai dzīvību.
Piezīmes
Eitanāzijai izmantotās zāles
(nosaukums)

(deva)

Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs
(vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs
deklarētās dzīvesvietas adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās
adreses konts) vai elektroniskā adrese (drukātiem burtiem))

(paraksts)

Pilnvarotais veterinārārsts:
Darbavieta
Vārds, uzvārds
Paraksts*
ZMnot_240119_trakumserga
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Sertifikāta Nr.
Z.v.
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Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru
kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumu Nr. 178 „Trakumsērgas profilakses un
apkarošanas kārtība” 19.1 punktu.
Piezīme.
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 23. februāra
noteikumiem Nr. 178
Izziņa
iesniegšanai ārstniecības personai
par dzīvnieka klīniskās izmeklēšanas rezultātiem
Nr.___________
20__.gada ___.____________
Izsniegta pēc dzīvnieka īpašnieka vai turētāja
(vārds, uzvārds / nosaukums, personas kods / reģistrācijas numurs,
deklarētās dzīvesvietas adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās
adreses konts) vai elektroniskā adrese (drukātiem burtiem))

pieprasījuma iesniegšanai ārstniecības personai, jo, pēc dzīvnieka īpašnieka/turētāja vārdiem,
viņam piederošais/valdījumā esošais dzīvnieks
1) suga
2) šķirne
3) vārds
4) dzimums, vecums
5) identitātes numurs
6) apzīmēšanas datums
7) pazīmju apraksts
20__.gada ___.____________ ir sakodis/saskrāpējis/apsiekalojis (atzīmēt atbilstošo) personu,
kas dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir zināma (piemēram, radinieks, draugs, kaimiņš) /nav
zināma (piemēram, nejauši satikta persona) (atzīmēt atbilstošo)
(vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs)

Notikuma vieta
(pilsēta, novads, adrese,
aptuvena lokalizācija (ja nav zināma precīza adrese))

ZMnot_240119_trakumserga
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Cietusī persona izziņas pieprasīšanas laikā ir vērsusies /nav vērsusies /nav ziņu (atzīmēt
atbilstošo) pie ārstniecības personas ārstniecības iestādē
(ārstniecības personas vārds, uzvārds vai iestādes nosaukums (drukātiem burtiem), elektroniskā adrese, tālruņa
numurs)

Aizpilda praktizējošais vai pilnvarotais veterinārārsts
Nr.
Trakumsērgas riska faktori
p.k.
1. Dzīvniekam klīniskās izmeklēšanas laikā konstatētas
svaigas brūces vai skrāpējumi
2. Klīniskās izmeklēšanas laikā dzīvniekam novērojamas
trakumsērgai raksturīgas klīniskās pazīmes
3. Dzīvnieks ir vakcinēts pret trakumsērgu saskaņā ar
Veterinārmedicīnas likumā noteiktajām prasībām

Ir


Atzīmēt vajadzīgo
Nav
Piezīmes










Es, apakšā parakstījies praktizējošais vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais
veterinārārsts
,
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

ar šo apliecinu, ka minētais dzīvnieks ir klīniski izmeklēts un neuzrāda / uzrāda (atzīmēt
atbilstošo) saslimšanas ar trakumsērgu klīniskās pazīmes:
– novērošanas 0.dienā*
(datums (dd.mm.gggg.))

Dzīvnieks jānovēro 10 dienas līdz 20__.gada ___.____________
– novērošanas 10.dienā**
(datums (dd.mm.gggg.))

Dzīvnieka novērošana
___.____________

ir

pārtraukta / jāturpina

(atzīmēt

atbilstošo)

līdz

20__.gada

Pēdējā vakcinācija dzīvniekam pret trakumsērgu ir veikta
(datums (dd.mm.gggg.))

Dzīvnieks pret trakumsērgu vakcinēts _________ reizes
Papildus informācija
Praktizējošais vai pilnvarotais veterinārārsts:
Darbavieta
Vārds, uzvārds
Paraksts***

Pilnvarojuma līguma Nr.
Sertifikāta Nr.
Z.v.

Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru
kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumu Nr. 178 „Trakumsērgas profilakses un
apkarošanas kārtība” 19.1 punktu.
Piezīmes.
1. * Aizpilda, ja sāk dzīvnieka novērošanu.
2. ** Aizpilda, ja paredzēts pārtraukt dzīvnieka novērošanu desmitajā dienā pēc notikuma.
ZMnot_240119_trakumserga
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3. *** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
Aizpilda dzīvnieka īpašnieks vai turētājs
Nr.
Trakumsērgas riska faktori
p.k.
1. Mājas (istabas) dzīvnieks, kas dzīvo tikai slēgtās telpās
2. Pēdējo sešu mēnešu laikā dzīvnieks cietis no
dzīvniekiem, kas bija slimi ar trakumsērgu
3. Pēdējo sešu mēnešu laikā dzīvnieks kontaktējies ar
savvaļas dzīvniekiem
4. Pēdējo sešu mēnešu laikā dzīvnieks cietis no klaiņojošu
(nezināmu) dzīvnieku uzbrukuma
5.
6.

7.
8.

Pēdējās nedēļas laikā dzīvniekam novērotas uzvedības
izmaiņas
Dzīvnieks pastāvīgi tiek turēts teritorijā, kur dzīvniekiem
pēdējo sešu mēnešu laikā reģistrēti trakumsērgas
gadījumi
Pēdējo sešu mēnešu laikā dzīvnieks pārvests uz
trakumsērgas skartu punktu
Dzīvnieks provocēts uzbrukumam

Ir



Atzīmēt vajadzīgo
Nav
Nav zināms









































______________
(datums)

(dzīvnieka īpašnieka vai turētāja vārds, uzvārds un paraksts)”;

1.21. izteikt 6. pielikuma 1., 2., 3. un 4. punktu šādā redakcijā:
“1. Noteikt ierobežojuma ilgumu vismaz uz 30 Vienas
Pārtikas
un
dienām
darbdienas
veterinārā
laikā
pēc dienesta
ziņojuma
attiecīgā
saņemšanas teritoriālā
par
struktūrvienība
apstiprinātu
trakumsērgas
diagnozi
2. Nodrošināt kontroli par pasākumu veikšanu Visā
Pārtikas
un
ierobežojuma veterinārā
laikā
dienesta
attiecīgā
teritoriālā
struktūrvienība
ZMnot_240119_trakumserga
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3. Nodrošināt epidemioloģisko izmeklēšanu un Nekavējoties Slimību
kontaktpersonas noteikšanu (cilvēki, kas pēc ziņojuma profilakses un
bijuši kontaktā ar dzīvnieku, kurš ir slims ar saņemšanas kontroles
trakumsērgu, vai šāda dzīvnieka līķi)
par
centrs
apstiprinātu
trakumsērgas
diagnozi
4. Informēt
administratīvās
(attiecīgās) Nekavējoties Attiecīgā
teritorijas iedzīvotājus par trakumsērgas pēc ziņojuma pašvaldība”;
gadījumu un tā apkarošanas pasākumiem
saņemšanas
par
apstiprinātu
trakumsērgas
diagnozi
1.22. papildināt 6. pielikuma sadaļu “Skartajā punktā un apdraudētajā
teritorijā” ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:
“6.1 No trakumsērgas brīvas valsts statusa Nekavējoties Pārtikas
un
piešķiršanas gadījumā organizē ārkārtas pēc ziņojuma veterinārais
savvaļas dzīvnieku perorālo vakcināciju pret saņemšanas dienests
trakumsērgu, ja vien gaisa temperatūra nav par
zemāka par 0 0 C
apstiprinātu
trakumsērgas
diagnozi
savvaļas
dzīvniekam
2
6. Informē biedrību “Latvijas Pašvaldību Pirms
tiek Pārtikas
un
savienība”, Slimību profilakses un kontroles uzsākta
veterinārais
1
centru un Valsts meža dienestu par plānoto tabulas
6. dienests”;
savvaļas
dzīvnieku
vakcināciju
un punktā minētā
piesardzības pasākumiem.
savvaļas
dzīvnieku
perorālā
vakcinācija
1.23. papildināt 6. pielikumu ar 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.4. Eitanazēt vai ievietot novērošanā uz ne Vienas dienas Dzīvnieka
mazāk kā 45 dienām nevakcinētu suni, kaķi laikā pēc
īpašnieks vai
vai mājas (istabas) sesku, kam bijis kontakts ziņojuma
turētājs”.
ar
dzīvnieku,
kuram
apstiprināta saņemšanas
trakumsērgas diagnoze
par
apstiprinātu
ZMnot_240119_trakumserga
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trakumsērgas
diagnozi
2. Šo noteikumu 1.20. apakšpunkts stājās spēkā trīs mēnešu laikā pēc šo
grozījumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents

Arturs Krišjānis Kariņš

Zemkopības ministrs

Kaspars Gerhards
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