
2021. gada 22.maijs 

PVD Robežkontroles Departamenta direktora vietniece Iveta Zemniece

67027505, iveta.zemniece@pvd.gov.lv

Mājas (istabas) dzīvnieku pārvietošana 

no trešajām valstīm
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Izskatāmie jautājumi

❖ No trešajām valstīm ne-komerciāli pārvietoto 

lolojumdzīvnieku kontrole

❖ Suņu un kaķu sūtījumu ievešana no trešajām 

valstīm
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Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 576/2013 –

pārvietošanas nosacījumi

Komisijas īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2013 - ID dokumentu un 

deklarāciju formas

Komisijas īstenošanas regula(ES) 2019/1293 - trešo valstu saraksts 

un veterinārā sertifikāta paraugs suņiem, kaķiem un mājas 

seskiem

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/772 - profilaktiskie veselības 

aizsardzības pasākumi Echinococcus multilocularis infekcijas 

kontrolei suņiem

Normatīvais pamatojums – ceļošanai ar dzīvnieku  



Nekomerciāla pārvietošana ir pārvietošana, kuras mērķis nav 

ne lolojumdzīvnieka pārdošana, ne īpašumtiesību uz 

lolojumdzīvnieku nodošana.

Lolojumdzīvnieks ir suns, kaķis vai mājas sesks, kas pavada  

īpašnieku vai pilnvarotu personu nekomerciālā nolūkā un par 

kuru atbildību saglabā īpašnieks vai pilnvarota persona.

Īpašnieks ir fiziska persona, kas identifikācijas dokumentā 

minēta kā īpašnieks.

Pilnvarota persona ir fiziska persona, kurai ir īpašnieka 

rakstiska atļauja īpašnieka vārdā veikt lolojumdzīvnieka 

nekomerciālu pārvietošanu.
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Definīcijas



Izņēmums

Lolojumdzīvnieks var ceļot viens piecas dienas pirms vai pēc 

īpašnieka vai pilnvarotās personas pārvietošanās – pietiekami 

dokumentāli pierādījumi!
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❑ Veterinārmedicīnas likums, 52.pants

Ne-komerciālo pārvietošanu kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

❑ Valsts ieņēmumu dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta

STARPRESORU VIENOŠANĀS par sadarbības un

informācijas aprites kārtību

❑ Ministru kabineta 27.07.2010. Nr.704, Robežas šķērsošanas

vietas, kurās veic muitas kontroli, un tās veikšanas laiks
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Kompetentā iestāde 

ne-komerciālu ceļotāju kontrolei
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Informatīvie materiāli (1)
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Informatīvie materiāli (2)

PVD mājas lapa



9https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en

Informatīvie materiāli (3)

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en


Visi lolojumdzīvnieki ir jāuzrāda kontrolei to ievešanas 

punktos, šķērsojot ES robežu. Katra DV norāda ieceļošanas 

punktus: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-

legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en
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Dzīvniekus, kuri ceļo no

Andoras, Šveices, Fēru salas, Gibraltāra, Grenlandes, Islandes, Lihtenšteinas, 

Monako, Norvēģijas, San Marino, Vatikāna Pilsētvalsts nav jāuzrāda kontrolei 

ievešanas punktos.

Informatīvie materiāli (4)

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en
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1. Identifikācija

2. Vakcinācija pret trakumsērgu

3. Antivielu titrs, veikts ES apstiprinātā laboratorijā 

tikai no valstīm, kuras nav uzskaitītas EK regulā! (piem. Ukraina, Gruzija, 

Izraēla, Kazahstāna, Turcija, Ēģipte u.c.)

4.  Īpaša prasība par suņu apstrādi pret parazītu Echinococcus multilocularis, 

pārvietojot uz FI, IR,MT, UK 

5. Veterinārais sertifikāts un īpašnieka deklarācija par ne-komerciālu 

pārvietošanu vienmēr ir kopā.

6. Tranzīta deklarācija no RABIES nelabvēlīgām valstīm/teritorijām

Pārvietošanas nosacījumi



Var pārvadāt ne vairāk kā piecus dzīvniekus, 

Izņēmjums: pārvietošanas mērķis ir piedalīšanās sacensībās, izstādēs, 

sporta pasākumos vai pasākumos, kuros gatavojas minētajiem 

pasākumiem, ievērojot sekojošo:

❑ lolojumdzīvnieki ir vecāki par sešiem mēnešiem;

❑ īpašnieks vai pilnvarotā persona var uzrādīt rakstisku  

pierādījumu tam, ka lolojumdzīvnieki ir reģistrēti biedrībā, kas 

organizē sacensības, izstādes, sporta pasākumus vai reģistrēti, lai 

apmeklētu iepriekšminētos pasākumus. 
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Nekomerciāli pārvadājamo dzīvnieku skaits



Latvijā no 2014. gada 29. decembra nav atļauts ievest suņus, 

kaķus un seskus, kuri ir jaunāki par 12 nedēļām un nav vakcinēti 

pret trakumsērgu vai ir 12-16 nedēļas veci un ir vakcinēti pret 

trakumsērgu, bet vakcinācija vēl nav derīga ceļošanai (nav 

ievērots 21 dienas nogaidīšanas periods pēc vakcinācijas).
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Papildus nosacījums no trešajām valstīm  uz 

Latviju (veselības prasības)



Jāveic pirms vakcinācijas vai vienlaicīgi

• Mikroshēma atbilst ISO Standartam 11784 un ir nolasāma ar ierīci, 

kas saderīga ar ISO standartu 11785. Ja mikroshēma neatbilst šīm 

prasībām, īpašnieks nodrošina ierīci mikroshēmas nolasīšanai

• Tetovējums pieņemams tikai tad, ja veikts līdz 2011.gada 3.jūlijam 

un ir skaidri salasāms

1
4

Identifikācija

Dzīvniekam jābūt identificētam pirms vakcinācijas pret trakumsērgu! 

Vakcinācija pirms identifikācijas uzskatāma par nederīgu, dzīvnieks 

jāpārvakcinē.



✓veic  pilnvarots veterinārārsts

✓vakcinē 12 nedēļu vecumā

✓ceļo 21 dienas pēc vakcinācijas:

-vakcinācija veikta pirmo reizi mūžā 

- nav ievērots revakcinācijas režīms

✓sertifikātā norādīts vakcinācijas datums un derīguma termiņš
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Vakcinācija pret trakumsērgu 

(derīgums)

Vakcinēšanas dienā dzīvnieks ir vismaz 12 nedēļas vecs +  21 diena, un 

dzīvnieks var ceļot.

Diena pēc vakcinācijas ir skaitāma kā 1. diena. 



Nepieciešams, ja ceļo  no RABIES nelabvēlīgajām valstīm, kuras nav iekļautas 
atzīto valstu sarakstā

• pilnvarots veterinārārsts paraugu noņem 30 dienas pēc vakcinēšanas

• nogaida trīs mēnešus pirms pārvietošanas

• titram jābūt vienādam vismaz ar 0.5 vai > 0.5 SV/ml.

•analīzi veic  ES atzītā laboratorijā

• Parauga ņemšanas datums ir norādīts veterinārajā sertifikātā

Titrs jāveic vienu reizi mūžā, pie nosacījuma, ka ir ievērots revakcinācijas 
režīms

• Ja izceļo no Latvijas uz RABIES nelabvēlīgu valsti vai arī pēc tranzīta caur 
nelabvēlīgu valsti, un atgriežas atpakaļ ES, tests jāveic pirms izbraukšanas, 
testa datums un rezultāts jāieraksta ES pasē.

Var ceļot uzreiz, nav jāgaida 3 mēnešus
1
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Trakumsērgas antivielu noteikšanas tests 

(derīguma prasības)



ja īpašnieks vai pilnvarotā persona deklarē, ka tranzīta laikā dzīvnieki

nav bijuši saskarē ar trakumsērgas uzņēmīgo sugu dzīvniekiem, un ir 

palikuši neapdraudēti transportlīdzeklī vai starptautiskas lidostas 

teritorijā.
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Tranzīta laikā testu nevajag:



Debesbraukšanas sala, Apvienotie Arābu Emirāti, Antigva un Barbuda,
Argentīna, Austrālija, Aruba, Bosnija un Hercegovina, Barbadosa, Bahreina,
Bermudu salas, Bonaire, Sintestatiusa un Saba (BES salas), Baltkrievija,
Kanāda, Čīle, Kirasao, Fidži, Folklenda (Malvinu) salas, Honkonga, Jamaika,
Japāna, Sentkitsa un Nevisa, Kaimanu salas, Sentlūsija, Montserrata,
Maurīcija, Maķedonija, Meksika, Malaizija, Jaunkaledonija, Jaunzēlande,
Franču Polinēzija, Senpjēra un Mikelona, Krievija, Singapūra, Sv. Helēnas
sala, Sintmartēna, Trinidāda un Tobāgo, Taivāna, Amerikas Savienotās Valstis
(tostarp AS–ASV Samoa, GU-Guama, MP-Ziemeļu Marianas salas, PR-
Puertoriko un VI- ASV Virdžīnas), Sentvinsenta un Grenadīnas, Britu
Virdžīnu salas, Vanuatu, Volisa un Futunas salas, Majota.
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Tests antivielu līmeņa noteikšanai neattiecas uz:



Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/772 

Pret-parazitārā apstrāde pret Echinococcus multilocularis

- ne mazāk kā 24 stundas un 

- ne vairāk kā 120 stundas pirms iebraukšanas iepriekšminētajās valstīs 

(veterinārārsts par veikto manipulāciju veic ierakstu pasē/veterinārajā 

sertifikātā)

Apstrādi veic ar prazikvantelu  vai farmakoloģiski  aktīvām vielām, kuras 

efektīvi iedarbojas

1
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Ceļojot ar suni uz

Īriju, Lielbritāniju, Somiju, Maltu



Paraugs R 2019/1293

• Sertifikāts vienmēr ir kopā ar īpašnieka vai pilnvarotas personas

parakstītu deklarāciju par nekomerciālu pārvietošanu

• Deklarācija nav nepieciešama, ja no trešās valsts atgriežas ES  dzīvnieks ar ES 

lolojumdzīvnieka pasi.

• Deklarācija ir muitas kontrolei obligāti uzrādāms dokuments kopā ar citiem 

dzīvnieka identitāti un veselības stāvokli apliecinošiem dokumentiem 

2
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Veterinārais sertifikāts

ne-komerciālai ceļošanai (1) 
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Veterinārais sertifikāts (2) 



✓ Sertifikāts derīgs 10 dienas no izdošanas datuma līdz 

pārbaudes datumam ieceļošanas punktā

✓ ja ceļo pa jūru, tad sertifikāta derīgums pagarinās par ceļojuma 

laika posmu

✓Turpinot ceļojumu uz citu DV  muita atzīmē kontroles datumu 

sertifikātā un tā derīgums pagarinās līdz 4 mēnešiem no 

pārbaudes datuma vai līdz datumam, kad beidzas RABIES 

vakcinācijas derīgums

2
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5. Veterinārais sertifikāts (3) 



Sertifikāta un deklarācijas atbilstība 

✓! Deklarācijai jābūt īpašnieka vai pilnvarotas personas parakstītai, norādot 

vietu un datumu. 

✓ ja dzīvnieku pārvieto pilnvarota fiziskā persona Īpašnieka pilnvara  ir 

muitas kontrolei obligāti uzrādāms dokuments
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Citi dokumenti 

Dzīvnieka pase

Andora

Šveice

Fēru salas

Gibraltārs

Grenlande

Islande

Lihtenšteina

Monako

Norvēģija

Sanmarīno

Vatikāns

2
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Papildus dokumenti pārvietojot no trešajām 

valstīm

Kopā ar sertifikātu jāuzrāda :

1. Dokumenti par dzīvnieka identifikāciju un 

vakcināciju (trešo valstu dzīvnieku pases)

2. RABIES testēšanas rezultāti ES apstiprinātā 

laboratorijā - ceļojot no valstīm, kuras nav 

uzskaitītas EK apstiprināto valstu sarakstā!
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Īpašie piesardzības pasākumi:

Ceļojot ar kaķi no Austrālijas (Lēmums 2006/146/EK)

Kaķus no Austrālijas aizliegts ievest Latvijā, ja tiem nav 

līdzi Austrālijas kompetentās iestādes izsniegts 

veterinārais sertifikāts ar apliecinājumu, ka:

✓dzīvnieki nav uzturējušies saimniecībās, kurās pēdējo 

60 dienu laikā ir apstiprināti Hendra slimības gadījumi, 

un

✓dzīvniekiem veikts ELISA tests apstiprinātā 

laboratorijā, lai atklātu antivielas pret Hendra vīrusu, 

izmantojot asins paraugus, kas ņemti ne vēlāk kā 10 

dienas pirms eksporta, un ir iegūts negatīvs rezultāts.

Henipavīruss      sikspārņi

mājdzīvnieki       cilvēks
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Īpašie piesardzības pasākumi:

Ceļojot ar kaķi un suni no Malaizijas (Lēmums 2006/146/EK)

Kaķus un suņus no Malaizijas (pussalas) aizliegts ievest 

Latvijā, ja tiem nav līdzi Malaizijas  kompetentās iestādes 

izsniegts veterinārais sertifikāts ar apliecinājumu, ka:

✓dzīvniekiem nav bijis kontakta ar cūkām pēdējo 60 dienu 

laikā pirms eksporta,

✓dzīvnieki nav uzturējušies saimniecībās, kurās pēdējo 60 

dienu laikā ir apstiprināti Nipah slimības gadījumi,

✓dzīvniekiem veikts ELISA tests apstiprinātā laboratorijā, lai 

atklātu antivielas pret Nipah vīrusu, izmantojot asins 

paraugus, kas ņemti ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksporta, un 

iegūts negatīvs rezultāts
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Tikai caur dzīvu dzīvnieku kontrolei atzītiem RKP Terehova un Pāternieki
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Suņu un kaķu imports – ievešana no trešajām 

valstīm 



Regula 2021/404, VIII pielikums 1.daļa – trešo valstu 
sarakts no kurām atļauts ievest

2
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Normatīvais pamatojums –dzīvnieku ievešanai 



KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/294

- trešo valstu saraksts un importam nepieciešamā veterinārā

sertifikāta paraugs:

3
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Normatīvais pamatojums –dzīvnieku ievešanai 



Jauna likumdošana no 21.04.21. Regula 2021/403:

saskaņā ar II pielikuma 38. nodaļā sniegto sertifikāta

paraugu “CANIS-FELIS-FERRETS”

Pārejas periods:

līdz 2021. gada 20. oktobrim Savienībā joprojām atļauj

ievest sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu

sūtījumus, kam pievienots attiecīgs sertifikāts, kurš

parakstīts pirms 2021. gada 21. augusta ar LĒMUMĀ (ES)

2019/294 noteikto sertifikāta paraugu
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Normatīvais pamatojums –dzīvnieku ievešanai 
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Prasības pārvadātājam

Suņu/kaķu pārvadātājiem pārvadājuma laikā līdzi jābūt 

sekojošiem dokumentiem:

• Pārvadātāja atļauja TIPS2 (ja pārvadājums ir virs 8 h, līdz 8 h 

TIPS1);

• Atbilstības sertifikāts transportlīdzeklim (pārvadājumiem virs 8 

h,  līdz 8h atbilstības sertifikātu transportlīdzeklim nevajag);

• Apliecinājums par dezinfekciju (kladīte vai lapa – parauga nav. 

Galvenais, lai var redzēt, ka transportlīdzeklis pēc dzīvnieku 

pārvadājumiem tiek dezinficēts);

• Dzīvnieku pavaddokumenti;

• Lapa (dokuments) ar rakstiskiem norādījumiem attiecībā uz 

dzīvnieku barošanu un dzirdīšanu un, ņemot vērā visas īpašās 

aprūpes vajadzības.

Kvalifikācijas sertifikāts autovadītājiem NAV VAJADZĪGS!



• Transportlīdzekļa kvadratūra nav jāņem vērā, jo dzīvnieki 

jāpārvadā būros. 

• Būriem jābūt piestiprinātiem pie transportlīdzekļa tā, lai tie 

nevar apgāzties vai vizināties pa transportlīdzekli transportēšanas 

laikā.

• Ja būri tiek izvietoti vairākos stāvos, tad no augšas nedrīkst 

krist netīrumi uz apakšējiem būriem.

• Un ļoti svarīgi!!! Nevienam dzīvniekam nedrīkst pietrūkst gaiss!!! 

Tāpēc būriem jābūt novietotiem tā, lai nav traucēta ventilācija.
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Prasības pārvadātājam



Transportlīdzeklim ir jābūt apzīmētam “Dzīvi 

dzīvnieki” arī suņu, kaķu vedējiem!

Marķējumam jābūt obligāti. Marķējumam jābūt 

pietiekami lielam un tādam, lai pārējie satiksmes 

dalībnieki var redzēt, ka transportlīdzeklī tiek 

pārvadāti dzīvi dzīvnieki.
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Prasības pārvadātājam



VSID DZ/ CHED A

3
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Kopsavilkums

Ne-komerciāls pārvadājums :

a) ceļo tikai kopā ar īpašnieku,

b) pārbauda muita,

c) veterinārais sertifikāts + deklarācija

Imports = pārvadā tikai dzīvnieku:

a) sūtījums ar dzīvnieku/-iem,

b) PVD kontrole  RKP,

c) veterinārais sertifikāts + VSID-DZ (CHEDA)



Rīcības pēc dzīvnieku ievešanas ES

Vairāk informācijas par rīcībām pēc dzīvnieku ievešanas PVD VUD 

Mairita Riekstiņa

Daļas vadītāja

Tālrunis: 67095262

e-pasts: mairita.riekstina@pvd.gov.lv

Transportētājs sniedz pārvadājuma pakalpojumus. Oficiālajā sertifikātā kā saņemšanas 
vietai jābūt vai nu atzītai audzētavai, vai konkrētai fiziskai personai. Izcelsmes valsts 
oficiālais sertifikāts paliek šinī vietā kopā ar dzīvnieku. Un tad jau šī persona kārto 

darbības LV: iet pie veterinārārsta ( līdzi ņemot sertifikātu) mājas (istabas) dz. pases 
saņemšanai, reģistrē suni uz sava vārda. 
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Paldies par veltīto 
laiku!


