
Klubs: Latvijas Šveices kalnu suņu klubs 
 

Datums: 29.03.2018. 

PRASĪBAS VAISLAS DZĪVNIEKIEM 

 

 

 

 

Nr. 

 

 

 

ŠĶIRNE 

 

 

Izst. 

vērtēj. 

k/s 

 

Pārošanas vecums 

no - līdz  

 

HD 

 

ED 

 

Patella 

 

Acu  

pārbaude  

 

Ģenētiskais 

tests,  

citas 

pārbaudes 

 

Uzvedības, 

darba 

spēju 

pārbaudes 
Kuce Suns Kuce

* 

Suns  Kuce

* 

Suns  Kuce Suns 

1.  Bernes 

ganu suns 

jāsaņem divi eksterjera 

novērtējumi ne zemāki 

par „teicami”, no 

kuriem viens var būt 

saņemts junioru klasē, 

un vismaz vienam 

novērtējumam jābūt 

saņemtam Kluba 

specializētajā vai 

starptautiskajā izstādē 

20 mēn. 

- 8 g.v. 

20 mēn. – 

bez max 

vec.ierob. 

A; B; 

C 

A; B; 

C 

0; 1 0; 1 - - - - - 

2.  Lielais 

Šveices 

ganu suns 

jāsaņem divi eksterjera 

novērtējumi ne zemāki 

par „teicami”, no 

kuriem viens var būt 

saņemts junioru klasē, 

un vismaz vienam 

novērtējumam jābūt 

saņemtam Kluba 

specializētajā vai 

starptautiskajā izstādē 

20 mēn. 

- 8 g.v. 

20 mēn. – 

bez max 

vec.ierob. 

A; B; 

C 

A; B; 

C 

0; 1 0; 1 - - - - - 

3.  Entlebuhas 

ganu suns 

jāsaņem divi eksterjera 

novērtējumi ne zemāki 

par „teicami”, no 

kuriem viens var būt 

18 mēn. 

- 8 g.v. 

15 mēn. – 

bez max 

vec.ierob. 

A; B; 

C 

A; B; 

C 

0; 1 0; 1 - - progresējošā 

tīklenes atrofija 

(PRA), 

katarakta, 

- - 



saņemts junioru klasē, 

un vismaz vienam 

novērtējumam jābūt 

saņemtam Kluba 

specializētajā vai 

starptautiskajā izstādē 

glaukoma. 

Dzīvnieki, 

kuriem 

konstatēta kāda 

no minētajām 

saslimšanām, 

nav izmantojami 

vaislā 

4.  Apencellas 

ganu suns 

jāsaņem divi eksterjera 

novērtējumi ne zemāki 

par „teicami”, no 

kuriem viens var būt 

saņemts junioru klasē, 

un vismaz vienam 

novērtējumam jābūt 

saņemtam Kluba 

specializētajā vai 

starptautiskajā izstādē 

18 mēn. 

- 8 g.v. 

15 mēn. – 

bez max 

vec.ierob. 

A; B; 

C 

A; B; 

C 

0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 progresējošā 

tīklenes atrofija 

(PRA), 

katarakta, 

glaukoma. 

Dzīvnieki, 

kuriem 

konstatēta kāda 

no minētajām 

saslimšanām, 

nav izmantojami 

vaislā 

- - 

 

Piezīmes:  
*Kuces, ar gūžas locītavas displāzijas pakāpi D (vienai vai abām locītavām) vai elkoņa locītavas rezultātu 2 (abām elkoņa locītavām), izmantošana vaislā 

pieļaujama izņēmuma gadījumā - tikai vienu reizi. Minētajā gadījumā jāpiemeklē partneris ar rentgenoloģiskās izmeklēšanas rezultātiem gūžas locītavai – A; 

B; elkoņiem – 0. 

 


