
Visiem mājdzīvniekiem jābūt derīgai Eiropas mājdzīvnieku pasei vai veselības 
sertifikātam, kas jāizsniedz 10 dienas pirms ceļojuma. Ja jūs ceļojat kopā ar savu 
mājdzīvnieku no AK uz Eiropu, Jums būs nepieciešams veselības sertifikāts. 
Mājdzīvniekiem, kas dodas no ES uz AK, ES mājdzīvnieku pase joprojām tiks 
pieņemta. Papildu informācijai apmeklējiet tīmekļa vietni:  
www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport.
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Mājdzīvniekam jābūt mikročipētam. Mikročipa numuram un implantācijas datumam 
jābūt norādītam veterinārārsta izsniegtajos ceļošanas dokumentos. Mikročipēšana 
jāveic pirms vai tajā pašā dienā, kad veikta pirmā vakcinācija pret trakumsērgu. 
Lūdzu, pārliecinieties, ka ceļojumā ir līdzi jūsu mājdzīvnieka iepriekšējā pase, ja jūsu 
mājdzīvniekam ir jauna pase, un mikročipēšanas datums jaunajā pasē tiek norādīts 
ar atsauci uz iepriekšējo dokumentu. Sagatavošanās dokumenti var nebūt derīgi, ja 
revakcinācija nav veikta atbilstoši atsauces datumam.

Mājdzīvnieka vakcinēšana pret trakumsērgu ir jāapliecina ar parakstītu un datētu 
veterināro sertifikātu. Jūsu dzīvnieks nevar ieceļot AK 21 dienas pēc pirmās 
vakcinācijas (vakcinācijas datums = 0.diena). Atkārtotai iebraukšanai AK nav 
vajadzīgs gaidīšanas periods, ja visas vakcinācijas pret trakumsērgu ir atjauninātas 
un reģistrētas. Ja revakcinācija nav veikta ar norādi par “derīgs līdz” datumu, būs 
nepieciešams jauns 21 dienu ilgs gaidīšanas periods.

Asins analīzes vairs nav nepieciešamas, ja jūs ieceļojat AK no ES un sarakstā 
iekļautajām valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Ja ceļojums sākas valstī, kas nav 
iekļauta sarakstā, asins analīzes jāveic mēnesi pēc vakcinācijas ar trakumsērgu. 
Papildu informācijai apmeklējiet tīmekļa vietni:  
www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport.

Attiecas tikai suņiem: Plakantārpu ārstēšana jāveic pie veterinārārsta ne mazāk kā 
24 stundas un ne vairāk kā 120 stundas pirms iebraukšanas AK. Pasē jānorāda 
ārstēšanas datums un laiks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka produkta nosaukums ir 
jāieraksta ceļošanas dokumentā un tajā jānorāda prazikvantelu, lai tas atbilstu 
mājdzīvnieku ceļošanas shēmai.

Šis mājdzīvnieka ceļojumu kontrolsaraksts ir tikai norādījumi, ceļojot ar savu 
mājdzīvnieku katrs īpašnieks atbild par to, lai izpildītu mājdzīvnieku ceļošanas 
noteikumus tajā valstī, uz kuru dodas, tāpēc, lūdzu, pārbaudiet visus noteikumus un 
nosacījumus ar attiecīgajām iestādēm.
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