OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS
DZĪVNIEKU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA

CŪKU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
Prasības mērķis: nodrošināt iespēju ātri un precīzi izsekot dzīvnieku kustībai un
nodrošināt atbilstošu kontroli dzīvnieku slimību gadījumos, kad
tiek radīts risks sabiedrības un dzīvnieku veselībai.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz CŪKU ĪPAŠNIEKIEM UN TURĒTĀJIEM.
Cūku īpašniekam un turētājam 1:
1) ganāmpulks un novietne, kurā atrodas dzīvnieki, ir jāreģistrē LDC, iesniedzot
ganāmpulka vai novietnes kartīti, kā arī gadījumos, ja ganāmpulks vai novietne
tiek likvidēta, atjaunota vai tiek mainīta tās atrašanās adrese;
2) cūkas jāapzīmē ar krotāliju vai tetovējumu pirms katras dzīvnieka pārvietošanas
ārpus novietnes;
3) ja cūkas ievestas (izņemot nokaušanai) no citas valsts, tās pirms pārvietošanas
ārpus novietnes apzīmē norādot savas novietnes numuru, saglabājot arī oriģinālo
identifikācijas numuru;
4) cūku apzīmējums ir redzams, skaidri salasāms, netraucē dzīvnieku labsajūtu un
nekaitē veselībai;
5) ja tetovējums kļūst nesalasāms, to atjauno un ja krotālija nozaudēta, to aizstāj ar
jaunu;
6) krotālijā vai tetovējumā norādīto novietnes numuru nedrīkst aizstāt bez LDC
atļaujas;
7) jāveido un jāuztur novietnes dzīvnieku reģistrs (elektroniski vai papīra formā),
nodrošinot cūku skaita un pārvietošanas datu uzskaiti;
8) cūku skaita un pārvietošanas dati reģistrā jāglabā vismaz 3 gadus pēc cūku
pārvietošanas vai likvidēšanas;
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Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība
un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 3.1., 18., 25., 38.(izņemot 47.punkta gadījumu)., 38. 1, 40., 41., 45. un
46.punkts.

9) katru mēnesi līdz 10. datumam jānosūta LDC aizpildīts mēneša kopsavilkums
par cūku kustību. Ja cūkas audzē pašu vajadzībām, tad kopsavilkumu par cūku
kustību iesniedz datu centrā mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas ievietošanas
novietnē un turpmāk par katru iepriekšējo pusgadu mēneša laikā pēc 1.janvāra
un 1.jūlija;
10) 7 dienu laikā LDC jāiesniedz dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, ja cūkas
pārvieto no/uz novietnes/i (izņemot pārvietošanu uz kautuvi);
11) pēc pieprasījuma sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam informāciju par
cūkām, kas bijušas viņa īpašumā, to izcelsmi un identifikāciju, kā arī, ja
nepieciešams, pārvietošanas galamērķi, kur tās pārvestas, pārdotas vai nokautas.

