NORĀDĪJUMI PAR KOPĒJO VETERINĀRO IEVEŠANAS DOKUMENTU
(KVID) DZĪVIEM DZĪVNIEKIEM NO TREŠĀM VALSTĪM, KURUS IEVED
EIROPAS SAVIENĪBĀ VAI EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ
(Saskaņā ar Regulu 282/2004)
Vispārīgi noteikumi: Lūdzu, aizpildiet šo sertifikātu ar lielajiem burtiem. Lai
apstiprinātu izvēli, ievelciet lodziņā ķeksīti vai krustiņu (X).
Par katru robežkontroles punktā uzrādīto sūtījumu jāaizpilda atsevišķs dokuments,
neraugoties uz to, vai šis sūtījums tiek uzrādīts kā tāds, kas atbilst ES prasībām un kas
paredzēts brīvai apgrozībai, vai kā sūtījums, kas paredzēts kontrolētam galamērķim,
pārsūtīšanai vai tranzītam.
ISO kods ir valsts kods no diviem burtiem, kas atbilst starptautiskajam standartam.
1. daļa
Šī daļa jāaizpilda ievedējam vai par kravu atbildīgajai personai
Vismaz vienu darbdienu līdz dzīvnieku ievešanai Kopienas teritorijā jāveic iepriekšēja
paziņošana saskaņā ar Direktīvas 91/496/EEK 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu
Šim nolūkam jāaizpilda 5., 9., 11., 12., 13., 14., 16. aile un 18., 19. vai 20. aile
1. aile

Sūtītājs/izvedējs. Norādiet tās tirdzniecības organizācijas nosaukumu, kas
nosūtījusi sūtījumu (trešā valstī).

2. aile.

Robežkontroles punkts. Ja šī informācija jau nav nodrukāta dokumentā, lūdzu,
aizpildiet šo aili. KVID atsauces numurs ir unikāls atsauces numurs, kuru ieraksta
robežkontroles punkts, kas izdevis sertifikātu (atkārtoti jānorāda 27. ailē). Vienības
numurs katram robežkontroles punktam ir unikāls un ir norādīts pretim tā
nosaukumam apstiprināto robežkontroles punktu sarakstā, kas publicēts “Oficiālajā
Vēstnesī”.

3. aile.

Saņēmējs. Norādiet trešās valsts sertifikātā uzrādītās personas vai tirdzniecības
organizācijas adresi. Visas šīs ziņas ir sniedzamas obligāti.

4. aile.

Par kravu atbildīgā persona (tai skaitā pārstāvis vai deklarētājs). Tā ir persona, kas
ir atbildīga par sūtījumu, to uzrādot robežkontroles punktā, un kas ievedēja vārdā
izdara nepieciešamos paziņojumus kompetentajām iestādēm: norādiet šīs personas
vārdu, uzvārdu un adresi. Šai personai ir jāinformē robežkontroles punkts saskaņā
ar Direktīvas 91/496/EEK 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Ja par kravu atbildīgā
persona un kravas saņēmējs ir viena un tā pati persona, tad norādiet “skatīt 3. aili”.

5. aile.

Izcelsmes valsts. Tā ir valsts, kurā dzīvnieki pavadīja nepieciešamo laika posmu
(liellopu, cūku, aitu, kazu gadījumā, kaušanai paredzētu, vaislas, kaušanai
nobarotu vai reģistrētu zirgu gadījumā, kā arī mājputnu gadījumā tie ir trīs mēneši;
vaislas un kaušanai nobarotu liellopu un cūku gadījumā un audzēšanai paredzētu,
kaušanai nobarotu vai nobarojamu aitu un kazu gadījumā — seši mēneši).
Attiecībā uz zirgiem, kurus ieved atpakaļ, “izcelsmes valsts” ir tā valsts, no kuras
tie pēdējo reizi sūtīti.

6. aile.

Reģions, kurā dzīvnieki ir pavadījuši tādu laika posmu, kāds norādīts attiecībā uz

valsti. Šī prasība attiecas tikai uz tām valstīm, kuras ir sadalītas reģionos un kurām
imports ir atļauts tikai no vienas vai vairākām attiecīgās valsts daļām. Reģionālie
kodi ir norādīti attiecīgajos noteikumos.
7. aile.

Ievedējs. Ievedējs var neatrasties robežkontroles punktā: norādiet šīs personas
vārdu, uzvārdu un adresi. Ja ievedējs un par kravu atbildīgā persona ir viena un tā
pati persona, tad norādiet “skatīt 4. aili”.

8. aile.

Galapunkts. Tā ir vieta, uz kurieni dzīvniekus ved galīgai izkraušanai (t.i., neņemot
vērā pieturvietas) un kur tos tur saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Norādiet
nosaukumu, valsti, adresi un pasta indeksu. Ja galamērķa vieta ir arī kravas
saņēmēja atrašanās vieta, tad nosaukuma un adreses vietā norādiet “skatīt 3. aili”.

9. aile.

Norādiet datumu un laiku, kad ir paredzēta sūtījuma saņemšana robežkontroles
punktā. Ievedējiem vai to pārstāvjiem (saskaņā ar Direktīvas 91/496/EEK 3. panta
1. punkta a) apakšpunkta prasībām) vienu darbdienu iepriekš jāinformē sanitārais
robežinspektors (veterinārārsts) robežkontroles punktā, kur dzīvnieki jāuzrāda,
precizējot dzīvnieku skaitu, veidu un paredzamo ierašanās laiku.

10. aile. Dzīvnieka veselības sertifikāts/veterinārais dokuments. Izsniegšanas datums. Tas ir
datums, kad sertifikātu/dokumentu parakstīja valsts pilnvarotais veterinārārsts vai
kompetentā iestāde. Numurs. Norādiet sertifikāta unikālo oficiālo numuru.
Pavaddokumenti. Tie galvenokārt attiecas uz noteikta veida zirgiem (zirgu pase),
zootehniskajiem dokumentiem vai CITES atļaujām.
11. aile. Norādiet ziņas par ievešanas transportlīdzekli:
Transporta veids (gaisa, jūras, dzelzceļa, autotransports).
Transportlīdzekļa identifikācija: gaisa transportam reisa numuru; jūras transportam
kuģa nosaukumu; dzelzceļa transportam vilciena un vagona numuru, un
autotransportam autotransporta līdzekļa reģistrācijas numuru un piekabes numuru,
ja tādu izmanto.
Atsauce uz tirdzniecības dokumentiem: aviopārvadājumu pavadzīmes numurs,
kuģa konosamenta numurs vai vilciena vai autotransporta līdzekļa tirdzniecības
pavadzīmes numurs.
12. aile. Suga: norādiet dzīvnieka sugu, attiecīgā gadījumā minot plaši pazīstamo
nosaukumu un šķirni. Ja dzīvnieks nav mājdzīvnieku sugas dzīvnieks (jo īpaši, ja
tas ir paredzēts zooloģiskajam dārzam, izstādēm vai pētniecības iestādēm), tad
norādiet zinātnisko nosaukumu.
13. aile. KN kods. Norādiet vismaz pirmos četrus attiecīgā kombinētās nomenklatūras (KN)
koda ciparus, kas noteikti saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/871
jaunākajiem grozījumiem.
14. aile. Dzīvnieku skaits. Tas ir skaits vai svars kilogramos, kā norādīts dzīvnieka
veselības sertifikātā vai citos dokumentos.
15. aile. Iepakojumu skaits. Norādīt, cik ir kastu, būru vai aizgaldu, kuros dzīvnieki tiek
vesti.
16. aile. Dzīvnieki sertificēti: kā norādīts sertifikātā saskaņā ar paredzētajiem noteikumiem.
Struktūra, kas apstiprināta saskaņā ar Direktīvu 92/65/EEK, ir oficiāli atzīta

struktūra, iestāde vai centrs. Karantīna ir minēta Lēmumā 2000/666/EK par
putniem un Direktīvā 92/65/EK par putniem, kaķiem un suņiem. Izklāšana attiecas
uz gliemjiem. Citi: mērķi, kas šajā iedalījumā nav minēti.
17. aile. Ja vajadzīgs, norādiet visus plombu un konteineru identifikācijas numurus.
18. aile. Pārsūtīšanai.
Šo aili izmantojiet saskaņā ar Direktīvas 91/496/EEK 4. panta 3. punktu, ja
sūtījums nav ievests šajā robežkontroles punktā un dzīvniekus turpina vest pa jūru
vai pa gaisu ar to pašu kuģi vai lidmašīnu uz citu robežkontroles punktu, lai tos
ievestu Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonā. Vienības numurs — skat.
2. aili.
Šo aili var aizpildīt arī tad, ja dzīvniekus ieved Eiropas Savienībā vai Eiropas
ekonomikas zonā no trešās valsts ceļā uz citu trešo valsti ar to pašu gaisa vai jūras
kuģi.
19. aile. Tranzītam — tas nozīmē dzīvnieku tranzītam caur ES/EEZ no trešās valsts uz citu
trešo valsti saskaņā ar Direktīvas 91/496/EEK 9. pantu. Norādiet galamērķa trešās
valsts ISO kodu.
Izejas robežkontroles punkts. Tā robežkontroles punkta nosaukums, no kura
dzīvnieki jāizved no ES teritorijas.
20. aile. Ievešanai vai pagaidu ievešanai.
Atpakaļievešana attiecas tikai uz reģistrētiem zirgiem, kurus pēc pagaidu izvešanas
ieved uz skriešanās sacīkstēm, sacīkstēm un kultūras pasākumiem (Komisijas
Lēmums 93/195/EEK2).
Pagaidu ievešana attiecas tikai uz reģistrētiem zirgiem, ko ieved ilgākais uz
90 dienām. Norādiet izvešanas vietu un datumu.
21. aile. Tranzīta dalībvalstis. Papildu informācija: norādiet ES vai EEZ dalībvalsts(-u)
nosaukumu(-us) neatkarīgi no galamērķa: ievešana trešā valstī vai tranzīts uz trešo
valsti.
22. aile. Transporta līdzeklis. Minēt transporta veidu, ko izmantos pēc robežkontroles
punkta šķērsošanas, un raksturot to.
Citi: transporta veidi, uz kuriem neattiecas Direktīva 91/628/EEK par dzīvnieku
labturību pārvadāšanas laikā.
23. aile. Pārvadātājs. Saskaņā ar dzīvnieku labturības noteikumiem, norādiet pārvadātāja
apstiprinājuma numuru, un gaisa transporta gadījumā, lūdzu, pārbaudiet, vai šis
transporta uzņēmums ir Starptautiskā gaisa transporta asociācijas biedrs.
24. aile. Maršruta plāns. Miniet, vai kopā ar dzīvniekiem tiek uzrādīts arī maršruta plāns
saskaņā ar Direktīvas 91/628/EEK prasībām.
25. aile. Paraksts. Tas parakstītājam liek pieņemt arī tranzīta atpakaļsūtījumus, kam trešā
valsts atteikusi ievešanu.
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