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Tiesiskais regulējums 

 Regula Nr. 2017/1972 - Eiropas Komisijas 2017. gada 30. oktobra Regula Nr. 
2017/1972, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 I un 
III pielikumu groza attiecībā uz briežu dzimtas dzīvnieku hroniskās novājēšanas 
slimības uzraudzības programmu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā un 
Zviedrijā un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/182/EK 
 

 Īstenošanas lēmums Nr. 2017/2181 - Eiropas Komisijas 2017. gada 
21. novembra Īstenošanas lēmums Nr. 2017/2181, ar ko groza īstenošanas lēmumu 
(ES) 2016/1918 par dažiem drošības pasākumiem attiecībā uz hronisko novājēšanas 
slimību 
 

 MK noteikumi Nr. 416 - Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumi Nr. 416 
„Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība”* 
 

 MK noteikumi Nr. 275 - Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumi 
Nr. 275 „Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu 
apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”** 
 

* Grozījumi MK noteikumos Nr. 416 (virzībā) 
** Grozījumi MK noteikumos Nr. 275 (virzībā) 
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Regula Nr. 2017/1972 

 

 Prasības HNS uzraudzības programmai 

 

 Mērķis: noteikt HNS izplatību briežu dzimtas dzīvnieku populācijā 

tajās valstīs, kurās ir savvaļā vai saimniecībās tiek briežu dzimtas 

dzīvnieki 

 

 PVD ievieš HNS uzraudzības programmu Latvijā 
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Regula Nr. 2017/1972   
 

 Ik gadu PVD sagatavo atskaiti par veiktajiem izmeklējumiem un iesniedz 
EK 
 

 Atskaitē jānorāda informāciju par: 

 izmeklētajiem paraugiem:  

 kopējais izmeklēto paraugu skaits 

 izmeklēto skaits par mērķgrupām, norādot dzīvnieka sugu, 
dzimumu, vecumu, savvaļas vai saimniecībā audzēts, adrese  

 rezultāti ar ātro noteikšanas testu  

 rezultāti ar apstiprinošo testu 

 PrP genotipa rezultātus  
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Īstenošanas lēmums Nr. 2017/2181 
 

 
 Noteiktas: 

 briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanas prasības starp Norvēģiju un 

dalībvalstīm līdz 2020. gada 31. decembrim 

 

 prasības par dzīvnieku pievilināšanai paredzētā briežu dzimtas 

dzīvnieku urīna izmantošanu: 

 aizliegts importēt urīnu no Norvēģijas un trešajām valstīm 

 ražot, laist tirgū un izmantot urīnu, kas iegūts Somijas un 

Zviedrijas noteiktajās teritorijās, kas minēti lēmuma pielikumā 

 piemēro līdz 2020. gada 31. decembrim 
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MK noteikumi Nr. 416 (1) 

 

 
 Noteikti: 

 briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanas nosacījumi starp dalībvalstīm un 
Norvēģiju, ko piemēro līdz 2017. gada 31. decembrim 

 HNS uzraudzības un kontroles pasākumi, ja ir aizdomas par briežu 
dzimtas dzīvnieka inficēšanos ar HNS 

 
 Jebkurai personai ir pienākums nekavējoties ziņot Valsts meža dienestam, ja ir 

aizdomas par savvaļas briežu dzimtas dzīvnieka inficēšanos ar hronisko 
novājēšanas slimību 

 
 Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam ir pienākums nekavējoties ziņot 

praktizējošajam veterinārārstam vai PVD, ja ir aizdomas par briežu dzimtas 
dzīvnieka inficēšanos ar hronisko novājēšanas slimību savvaļas sugas dzīvnieku 
turēšanas vietā 
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MK noteikumi Nr. 416 (2) 

 

 
 Grozījumi MK noteikumos Nr. 416 (virzībā): 

 

 papildinās ar prasībām par dzīvnieku pievilināšanai paredzētā 
briežu dzimtas dzīvnieku urīna izmantošanu: 

 aizliegts importēt urīnu no Norvēģijas un trešajām valstīm 

 ražot, laist tirgū un izmantot urīnu, kas iegūts Somijas un 
Zviedrijas noteiktajās teritorijās, kas minēti projekta pielikumā 

 

 pagarinās briežu dzimtas dzīvnieku pārvietošanas un urīna 
izmantošanas prasību piemērošanas periodu līdz 2020. gada 31. 
decembrim 
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MK noteikumi Nr. 275 

 

 

 Noteikts aizliegums dzīvnieku pievilināšanai paredzētā briežu dzimtas 

dzīvnieku urīna: 

 izmantošanai 

 laišanai tirgū Latvijas teritorijā 

 ievešanai no trešajām valstīm 

 ievešanai dalībvalstīm 

 eksportēšanai 

 Grozījumi MK noteikumos Nr. 275 (virzībā): 

 svītros minēto aizliegumu, lai regulējums nebūtu noteikts divos 

normatīvajos aktos 

 
 



Paldies par uzmanību! 


