Kārtība, kas jāievēro LMŠSAK suņu
audzētājiem un vaislas suņu īpašniekiem
NOTEIKUMI PĀROŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI
1. Pirms pārošanas atļaujas saņemšanas kuces īpašnieks iesniedz sekojošas dokumentu kopijas:
1) Biedru karti ar tekošā gada maksājumu;
2) Dokumentu, kas apliecina, ka ir noklausījies un nokārtojis testu kinoloģiskajos labturības kursos vai
beidzis LKF rīkotos kursus „Kinoloģijas pamati”;
3) BH eksāmena sertifikāts vai suņu sociālās uzvedības tests;
4) Kucei ir jābūt reģistrētai LDC ( LMŠSAK Ciltsdarba nolikums p.5.1);
5) Ciltsrakstu kopija;
6) Izstāžu novērtējumi – līdz 2 gadu vecumam vismaz viens novērtējums „teicami”, vecākai par 2 gadiem
divi novērtējumi „teicami” viens no tiem var būt junioru klasē, vai Čempiona titula diploms
(LMŠSAK CN p.5.3);
7) Gūžu un elkoņu displāzijas testa rezultāti (LMŠSAK CN p.5.5.1);
8) Medicīniskā pārbaude uz acu slimībām (LMŠSAK CN p.5.5.2).
Ja suns ar ko tiek pārrota kuce dzīvo LATVIJĀ , tad jāiesniedz visi šie paši dokumenti arī sunim.
Audzētavas īpašnieks var iesniegt tikai kuces dokumentus.

2. Kluba Ciltsdarba vadītāja Pārošanas atļauju apstiprina ar savu parakstu un reģistrē kluba pārošanas
atļauju uzskaites grāmatā.
3. Audzētājs vai audzētavas īpašnieks pārošanas atļauju paraksta pats.
4. Pārošanas atļauja ir derīga 1 mēnesi.
5. Pārošanas aktu aizpilda tūlīt pēc pārošanas un apstiprina ar abu pārojamo suņu īpašnieku
parakstiem.
6. Pārošanas atļauju ar aizpildītu pārošanas aktu audzētājs nodod metiena kontroles komisijai otrās
metiena apskates laikā.
7. Gadījumā, ja kuce paliek tukša, audzētājam jānodod pārošanas atļauja atpakaļ klubā 3 mēnešu laikā
pēc pārošanas.
METIENA KONTROLE:
1. Par metiena piedzimšanu jāziņo kluba Ciltsdarba vadītājai:
▪ audzētājam - 5 dienu laikā;
▪ audzētavas īpašniekam – 10 dienu laikā;
▪ ja kuce ir palikusi tukša, īpašniekam par to jāpaziņo klubam 2 nedēļu laikā pēc plānotā

dzemdību termiņa.
Kontakti: Inga Bajāre – tālr. 29333253, e-pasts: inga@bajaring.com:
2. Metiena apskate notiek divas reizes:
▪ pirmo reizi - 5 - 8 dienu vecumā,
▪ otro reizi - ne ātrāk kā 8 nedēļu vecumā,
▪ nepieciešamības gadījumā var veikt papildus apskates,
▪ audzētāja pienākums ir nodrošināt metiena kontroles iespēju.
3. Metiena kontroles veikšanai kluba Ciltsdarba vadītāja norīko kompetentu komisiju:
▪ komisijas sastāvā jābūt vismaz diviem cilvēkiem;
▪ vismaz vienai personai komisijā jābūt ar kinoloģisko izglītību, kura atbild par kucēnu fizisko
veselības stāvokli apskates brīdī un apliecina to metiena apskates aktā ar savu parakstu.
4. Audzētāja pienākums ir veikt kucēnu potēšanu atbilstoši vecumam un čipošanu 6 - 7 nedēļu vecumā.
5. Otrajā metiena apskatē audzētājs saņem Kucēna Atsavināšanas Līguma veidlapas un var sākt
dokumentu formēšanu ar jaunajiem saimniekiem.
6. Metiena apskates un transporta izdevumus, kas saistīti ar metiena apskati, sedz audzētājs. Apmaksas
nosacījumi:
a) Transporta izmaksas – samaksu veic vienu reizi pie pirmās metiena apskates:
▪ Rīgas pils. robežās – bezmaksas;
▪ 35 km robežās ap Rīgu – 10 Ls;
▪ > 35 km – pēc vienošanās, atkarībā no degvielas cenas, bet ne mazāk par 10 Ls
▪ vai arī audzētājs pats nodrošina transportu komisijas locekļiem.
b) Par aktēšanas darbu klubam audzētājs samaksu veic tikai vienu reizi – otrajā metiena apskatē:
▪ 6 Ls par katru kucēnu.
c) Par Ciltsrakstiem Latvijas Kinoloģiskajai Federācijai audzētājs samaksu veic pie metiena
kontroles otrajā metiena apskates reizē vai arī maksājot uzreiz LKF:
▪ 6 Ls par katru kucēnu un 40 EUR (vai 28 Ls), ja kucēnam tiek formēti eksporta ciltsraksti.
7. Informācija un dokumenti, kas nepieciešami no audzētāja Ciltsrakstu noformēšanai:
▪ jaunā īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods un adrese,
▪ kucēna oficiālais vārds, dzimšanas datums, dzimums, krāsa,
▪ Mikročipa Nr.,
▪ Parakstīta pārošanas atļauja.
8. Kad saņemta visa nepieciešamā informācija, dokumenti un samaksa, Ciltsdarba vadītāja iesniedz
pieprasījumu LKF Ciltsrakstu formēšanai un pēc saņemšanas, tos nodod audzētājam/ jaunajiem suņu
īpašniekiem.
Detalizētu informāciju meklēt LKF Ciltsdarba Reglamentā un LMŠSAK Ciltsdarba nolikumā.

