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PRIEKŠVĀRDSPRIEKŠVĀRDS
Šis ceļvedis ir izstrādāts DISARM projekta ‘Inovatīvu 
risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences 
mazināšanai’ ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības 
pētniecības un inovācijas programma „Apvārsnis 2020” 
saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Projekta DISARM mērķis ir samazināt baktēriju 
rezistenci pret antibiotikām lopkopības nozarē, uzsvaru 
liekot uz slimību profilaksi un dzīvnieku veselību, 
tādējādi samazinot nepieciešamību pēc antibiotiku 
lietošanas. DISARM projektam ir plašs izmantojamo 
materiālu klāsts, kas pieejami tā mājaslapā un 
YouTube kanālā. Facebook DISARM projektam ir arī 
dinamiska un zinoša diskusiju grupa (jūs tiekat aicināti 
pievienoties, vienkārši noklikšķinot uz šīs saites un 
atbildot uz dažiem īsiem jautājumiem, lai tai piekļūtu), 
kā arī plašāki sociālo mediju kanāli: Twitter, Facebook 
un LinkedIn. DISARM projekts pielieto arī vairāku 
iesaistīto pušu pieeju – saimnieki, veterinārārsti, barības 
un citi konsultanti strādā kopā, lai uzlabotu dzīvnieku 
veselību un saimniecību darbību. Ja vēlaties uzzināt 
vairāk par to, sekojiet šai saitei!! 

Šis ceļvedis ietver informāciju, kas tika apkopota 
projekta DISARM laikā; to nevajadzētu uzskatīt par 
pilnīgu rokasgrāmatu. Tajā ir saites uz praktiski 
noderīgiem videoklipiem, kopsavilkumiem, rakstiem 
utt., lai tādejādi veicinātu labās prakses ieviešanu 
saimniecībās. Ne visi ieteikumi būs noderīgi vai 
piemēroti jūsu saimniecībai, un visi pasākumi ir vispirms 
jāapspriež ar jūsu saimniecības (-u) veterinārārstu un 
konsultantu (-iem).

Lai arī autors ir darījis visu iespējamo, lai šis labās prakses ceļvedis būtu noderīgs, DISARM projekta komanda un finansēšanas aģentūra neuzņemas atbildību par 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, paļaujoties uz šo dokumentu. Dokumentam ir rekomendējošs raksturs. Izmantojiet šo dokumentu jūs uzņemieties visu atbi-
ldību un riskus. Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu un/vai konsultantu (-iem), lai pārliecinātos, ka darbības, kuras vēlaties veikt, ir piemērotas jūsu saimniecībai.

ATRUNA

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 
2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 817591.

Šis ceļvedis ir viens no 10 labās prakses ceļvežiem, 
kas izstrādāts projekta DISARM laikā. Visu 10 
ceļvežu mērķis ir informēt par konkrētu tēmu, 
lai samazinātu antimikrobiālo zāļu lietošanu 
lopkopības nozarē.

Pārējie DISARM projekta labās prakses ceļveži ir 
atrodami šeit.

Apskati mūsu MājaslapuMājaslapu

Atrodi mūs FacebookFacebook

Seko mums TwitterTwitter

Skaties YouTubeYouTube

Seko mums LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Projekta koordinatorsProjekta koordinators PartneriPartneri
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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IEVADSIEVADS

KĀPĒC DZĪVNIEKUS  KĀPĒC DZĪVNIEKUS  
IR JĀVAKCINĒ?IR JĀVAKCINĒ?

Vakcīnas ir ļoti vērtīgs un labi zināms līdzeklis dzīvnieku 
veselības saglabāšanai. Vakcinācija ir profilaktisks 
pasākums, kas novērš daudzu slimību uzliesmojumus 
nākotnē, un tas ir vērsts dzīvnieku, lauksaimnieku un 
patērētāju labā. Vakcīnas ir devušas milzīgu ieguldījumu 
liellopu, aitu, cūku un mājputnu veselības, labturības 
un ražīguma uzlabošanā. Vakcinācija ir svarīga dažādu 
slimību profilaksē, papildinot dzīvnieku higiēnas un 
uztura prasību ievērošanu.

Kad dzīvnieki saslimst ar infekciju slimībām un 
atveseļojas no tām, tiem attīstās imunitāte pret tā 
paša infekcijas patogēna turpmākiem uzbrukumiem. 
To imūnsistēma, savukārt, atceras un nodrošina 
ātrāku un efektīvāku reakciju, lai tiktu ar tiem galā, ja 
tie atkal nokļuvuši organismā. Vakcinācija atdarina 
infekciju, bet tādā devā un patogēnā pakāpē, kas ir 
pietiekami zema, lai dzīvnieks varētu attīstīt imunitāti 
un nesaslimt. Tas nozīmē, ka pēc vakcinācijas dzīvnieki 
ir izturīgāki pret turpmākām infekcijām, tiem ir tikai 
nelieli slimības simptomi vai arī to vispār nav, un tāpēc 
dzīvniekus vajadzēs mazāk ārstēt vai arī vispār tas 
nebūs nepieciešams. Tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka 
vakcīna pati par sevi nenovērš inficēšanos, bet drīzāk 
aktivizē imūnsistēmu, lai pēc infekcijas nodrošinātu 
ātru un efektīvu aizsargreakciju, izvairoties no slimības 
attīstības organismā. Daudzos gadījumos vakcinācijas 
rezultātā samazinās patogēna pārnešana arī uz citiem 
dzīvniekiem.

Vairāk uzzināt par vakcīnu izmantošanu lopkopībā 
var DISARM projekta vebināra par vakcināciju 
videoierakstā. Šis vebinārs tika organizēts 
sadarbībā ar EPRUMA – Eiropas platformu par 
atbildīgu zāļu lietošanu dzīvniekiem, un tajā tika 
pievērsta uzmanība lauksaimnieku (Copa-Cogeca), 
veterinārārstu (FVE) un dzīvniekiem paredzēto zāļu 
ražotāju (AnimalHealthEurope) pieredzei attiecībā 
uz atbildīgu vakcīnu izmantošanu kā veiksmīgu 
stratēģiju, kas ļauj izvairīties no nepieciešamības 
ārstēt ar antibiotikām. Vebinārs ilgst 1 stundu un 
30 minūtes, un papildus īsai prezentācijai par 
projektu DISARM tajā ir iekļautas trīs prezentācijas, 
kurās ir uzsvērti dažādu ieinteresēto pušu viedokļi. 

Kopumā ir četri galvenie iemesli, kāpēc nepieciešams 
vakcinēt mājlopus:

Lai paaugstinātu to imunitāti.
Lai samazinātu slimību izplatību un galu galā 
tās izskaustu. Veterinārās vakcīnas pret zoonozes 
slimībām var mazināt dzīvnieku infekcijas, tādējādi 
samazinot arī to pārnešanu uz cilvēkiem. 
Lai samazinātu antimikrobiālo līdzekļu lietošanu, 
radot rezistenci pret mikrobiem. 
Lai paaugstinātu dzīvnieku ražīgumu.

Vakcinācija var samazināt lopkopības zaudējumus, 
kas saistīti ar slimībām, un tādējādi lopkopības 
nozare būs rentablāka. Piemēram, šajā rakstā “Laiks 
vakcinēties: profilaktisko veselības un vakcinācijas 
programmu nozīme atgremotāju audzēšanā”, ko 
publicējis MSD Animal Health, ir sniegti piemēri 
tam, kā vakcīnas var nodrošināt lielāku atdevi no 
ieguldījumiem, samazināt ietekmi uz vidi un sasniegt 
citus ar ražīgumu saistītos mērķus. Vakcinācija ir būtisks 
instruments visiem lauksaimniekiem, lai optimizētu 
ganāmpulka spēju pretoties infekcijai. Tomēr šī raksta 
mērķis nav bijis aplūkot visas slimības un vakcinācijas 
programmas, bet sniegt tikai dažus labus piemērus par 
vakcinācijas nozīmi atgremotāju lopkopībā.

Ir sniegti arī vairāki praktiski piemēri, kas izceļ 
vakcinācijas priekšrocības. Jaundzimušo teļu caureja 
ir visizplatītākais teļu slimību un nāves cēlonis pirms 
to atšķiršanas1. Caurejas cēlonis var būt gan infekcija 
(piem., vīrusi un baktērijas), gan cits (piem., slikts 
uzturs). Simptomi visbiežāk izpaužas kā caureja, 
kas var būt zaļā, dzeltenā vai pelēkā krāsā, un arī kā 
vājums un atūdeņošanās (īpaši ļoti jauniem teļiem), 
“iekritušas” acis utt. Teļiem ir vislielākais infekciozo 
ierosinātāju risks pirmajās 3-4 dzīves nedēļās, un tiem 
ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu aizsardzību. 
Sadarbībā ar veterinārārstu, dažas nedēļas pirms 
atnešanās lauksaimnieki var vakcinēt grūsnās govis 
pret teļu caureju ierosinātājiem, vienlaikus palielinot 
arī jaunpiena daudzumu, kas būs vajadzīgs, teļiem 
piedzimstot. Pēc veiktās vakcinācijas, caurejas 
gadījumu skaitam, kas novērojams teļiem, ir 
jāsamazinās, kā tas novērots franču lauksaimnieka 
pieredzē, kas parādīta DISARM videoklipā par labo 
praksi šajā jomā. Papildus vakcinācijai, kā tas parādīts 
videoklipā, ir lietderīgi teļus sadalīt grupās pēc vecuma, 
lai novērstu infekcijas izraisītāju pārnešanu no vecākiem 
teļiem uz jaunākiem un neaizsargātākiem teļiem un 
saglabātu tīru, sausu novietni ar labu ventilāciju. Idejas 
teļu turēšanas uzlabošanai ir parādītas šajā video.

Vēl viens piemērs ir saistīts ar Salmonella spp 
baktēriju izraisīto saslimšanu cūkām. Salmoneloze 
ir nopietna zoonoze – neskatoties uz pašreizējiem 
veiktajiem slimību ierobežošanas pasākumiem, tā 
joprojām ir nopietna problēma sabiedrības veselībai. 
Tomēr Veterinary Journal publicētā pētījuma2 rezultāti 
parādīja, ka vakcinācija un barības papildināšana ar 
kalcija-butirāta kapsulām ierobežoja salmonellas 
izplatību starp cūkām, un tāpēc to varētu uzskatīt par 
noderīgu slimību ierobežošanas pasākumu. 

 ▲ DISARM labās prakses video

https://disarmproject.eu/search-resources/disease-prevention/vaccination/
https://youtu.be/lxMbZ7-FMdM
https://www.farmantibiotics.org/tool_links/the-importance-of-preventive-health-and-vaccination-programmes-in-ruminant-production/
https://www.msd-animal-health.ie/species/cattle/calf-scour/
https://youtu.be/tNAmy19joYg
https://youtu.be/tNAmy19joYg
https://www.youtube.com/watch?v=nq733Iw54P8&ab_channel=DISARMProject
https://youtu.be/tNAmy19joYg
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KAD DZĪVNIEKUS  KAD DZĪVNIEKUS  
IR JĀVAKCINĒ?IR JĀVAKCINĒ?

PRASĪBAS  PRASĪBAS  
VAKCINĀCIJAI VAKCINĀCIJAI 

Lēmums “vai” un “kad” vakcinēt un pret kādu patogēnu 
vienmēr jāizdara pēc apspriešanās ar veterinārārstu. 
Veterinārārsts var noteikt vakcinācijas nepieciešamību 
un vakcīnu spēju samazināt pašreizējās veselības 
problēmas saimniecībā. Te ir vajadzīgas labas 
zināšanas par dzīvnieku/ganāmpulka veselības vēsturi, 
dzīvnieku diagnostiskai nepieciešamo paraugu 
ņemšanu, slimību izplatību apkārtnē, īpašu riska 
faktoru novērtēšanu un citiem jautājumiem, kas 
varētu ietekmēt dzīvnieku veselību, piem., jaunpiena 
daudzumu pēc atnešanās3.

Šis lēmums ir atkarīgs arī no dzīvnieku sugas 
un pieejamajām vakcīnām. Saskaņā ar pārskatu4 
Vakcinācijas grafiks mazajās atgremotāju 
saimniecībās, mazo atgremotāju veselības 
nodrošināšanā nav izmantojamas “standarta” metodes. 
Šajā pārskatā ir sniegtas vadlīnijas, kuras būtu attiecīgi 
jāpielāgo katrai saimniecībai, lai risinātu veselības 
problēmas atbilstoši vietējam ražošanas veidam, 
saimniekošanas sistēmai un novērotajām dzīvnieku 
veselības problēmām. Pamatojoties uz šo pārskatu, var 
pielāgoties katram konkrētam gadījumam, lai tādejādi 
nodrošinātu pareizu vakcīnu lietošanu; par precīzu 
vakcinācijas plānu un grafiku, kas jāveic jebkurā 
saimniecībā, katrā atsevišķā saimniecībā jāizlemj 
ārstējošajam veterinārārstam.

Piemēram, kā parādīts šajā video, enterotoksēmija 
ir bieži smaga slimība, kas novērojama visu vecumu 
mazajiem atgremotājiem. To izraisa divi C un D tipa 
baktēriju celmi, ko sauc par Clostridium perfringens. 
C tips galvenokārt ražo β-toksīnu, kas visbiežāk ir 
nāves cēlonis jēriem, kas jaunāki par 2 nedēļām. D tips 
galvenokārt ražo ε-toksīnu, kas ietekmē jērus, kas vecāki 
par 2 nedēļām, īpaši tos, kurus baro ar augstu cietes satura 
barību. Arī jēri, kas saņem lielu ε-toksīna daudzumu, 
nomirst ļoti ātri. Augsta mirstība ir novērojama 
nevakcinētiem dzīvniekiem vai jaundzimušiem jēriem, 
kuru mātes nav vakcinētas. Aitu vakcinācija 3–4 nedēļas 
pirms atnešanās uzlabo pasīvo aizsardzību jēriem līdz 
12 nedēļu vecumam, turpretim nav jēgas vakcinēt jērus 
pirms 6 nedēļu vecuma. Enterotoksēmijas profilakse, 
visticamāk, būs veiksmīgāks paņēmiens nekā 
mēģinājums ārstēt slimību.

Arī teļu mirstības un saslimstības risks pirmajās 
dzīves nedēļās ir lielāks. Galvenie mirstības cēloņi 
mainās pirms teļu atšķiršanas: septicēmija, visticamāk, 
būs jaundzimušajiem teļiem (līdz 28 dienu vecumam); 
caureja teļiem, kas jaunāki par 30 dienām, un liellopu 
elpceļu slimības teļiem, kas vecāki par 30 dienām5. 
Šajā kritiskajā periodā daudzi lauksaimnieki varētu 
veikt vakcināciju un citus profilaktiskus pasākumus, lai 
samazinātu šo slimību risku.

Papildus vispārīgajam ieteikumam, ka vakcinācija 
jāveic veterināra uzraudzībā un saskaņā ar vakcīnas 
specifikāciju, ir arī citi norādījumi. Sarakstu ar precīzi 

Vakcīnas ir bioloģiskas izcelsmes zāles, tāpēc tās jālieto 
ļoti atbildīgi un veterināra uzraudzībā. Ir dažādi vakcīnu 
veidi (dzīvu vai novājinātu vīrusu vakcīnas, inaktivētas 
vakcīnas, rekombinantas dzīvu vīrusu vakcīnas, DNS/
RNS vakcīnas, autovakcīnas), kā arī dažādi vakcīnu 
ievadīšanas veidi (aerosols, acu pilieni, intranazāli, ar 
ūdeni vai barību, parenterāli, parenterāli bez adatām un 
in ovo). 

Tāpēc ir ļoti svarīgi, konsultējoties ar veterinārārstu, 
nodrošināt pareizu vakcināciju, kas atbilst dzīvnieka 
vajadzībām. Veterinārārsts pirms vakcinācijas 
diagnosticēs dzīvnieka(-u) vai ganāmpulka veselības 
stāvokli un ieteiks pareizo vakcīnu katrai sugai, slimībai 
vai apstākļiem.

Veterinārārsts ieteiks pareizu veidu, kā vakcīnu ievadīt 
un nepieciešamās revakcinācijas devas, lai sasniegtu 
atbilstošu imunitātes līmeni, pamatojoties arī uz 
vakcīnu specifikācijā sniegtajiem norādījumiem. Šie 
lietošanas norādījumi pirms vakcīnu lietošanas, tās laikā 
un pēc tās ir rūpīgi jāievēro. 

veicamajiem darbiem, veicot vakcināciju, un pamata 
prasības vakcinācijai sagatavo dažādi vakcīnu ražotāji, 
lauksaimnieku un veterinārārstu organizācijas un 
tīkli, valsts konsultāciju dienesti un citas uzraugošās 
iestādes. 

Piemēram, izmantojot Eiropas labās prakses sistēmu 
caur EPRUMA platformu, tiek veicināta izpratni par 
vakcinācijas priekšrocībām un labo praksi vakcīnu 
lietošanā, lai nodrošinātu optimālu dzīvnieku veselību. 
Tajā pieejamās brošūras mērķis ir papildināt esošās 
vakcinācijas vadlīnijas, kas ir daudzās Eiropas valstīs 
[RUMA (Francija, Lielbritānija), Vetresponsable (Spānija), 
AMCRA (Beļģija) u.c.). Brošūrā ir raksturoti ieguvumi 
no dzīvnieku vakcinācijas un sniegti ieteikumi pareizai 
vakcinācijas veikšanai.  

Dažādi vakcīnu ražotāji arī sagatavo papildu 
instrukcijas par to, kā pareizi ievadīt vakcīnas vai par 
dažādām tirgū pieejamajām vakcīnām.

Vēl viens piemērs ir valstu lauksaimnieku asociāciju 
un to konsultatīvo dienestu izstrādātie materiāli, piem., 
SEGES Ceļvedis vakcinācijai pret E. coli izraisīto mastītu 
piena lopkopībā. Šis saraksts ar veicamajiem vakcinācijas 
darbiem ir īss ceļvedis piena govju vakcinēšanai pret E. 
coli izraisīto mastītu. Ceļvedī ir ietverta visa svarīgākā 
informācija par slimības diagnostiku, vakcinācijas 
plānošanu, par to, kā rīkoties ar vakcīnu, kā praktiski 
veikt vakcināciju, kad vakcinēt un kādas ir iespējamās 
blakusparādības.

Lai gan konkrētas prasības vakcinācijai tiek 
izstrādātas, konsultējoties ar veterinārārstu, un tās būs 
atkarīgas no dzīvnieku sugas, slimības, vakcīnas veida 
un tās specifikācijas, var ieteikt un izmantot dažus 
vispārīgus norādījumus un vispārīgo paņēmienu:

1. Diagnostika1. Diagnostika
Tā kā vakcīnas ir paredzētas tam, lai dzīvniekam attīstās 
atbilstoša imūnreakcija, ir svarīgi, lai pirms vakcinācijas 
veterinārārsts veiktu dzīvnieka/ganāmpulka veselības 
stāvokļa novērtējumu un nodrošinātu to, ka tiek 
vakcinēti tikai veselie dzīvnieki. Turklāt šis novērtējums 
nodrošinās arī to, ka tiek ievērotas arī vakcīnas 
specifikācijā norādītās prasības, jo dažas vakcīnas 
nav paredzētas jauniem vai grūsniem dzīvniekiem, 
dzīvniekiem laktācijas laikā utt.

https://www.farmantibiotics.org/tool_links/the-importance-of-preventive-health-and-vaccination-programmes-in-ruminant-production/
https://www.farmantibiotics.org/tool_links/the-importance-of-preventive-health-and-vaccination-programmes-in-ruminant-production/
https://disarmproject.eu/resources/enterotoxemia-in-sheep-and-lambs/ 
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-of-calves-as-a-disease-prevention/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-of-calves-as-a-disease-prevention/
http://www.epruma.eu/
https://www.zoetis.co.uk/livestock-farming/useful-resources/index.aspx#productPreview592851
https://www.zoetis.co.uk/livestock-farming/useful-resources/index.aspx#productPreview592851
https://www.my-msd-animal-health.nl/varken/varkensziekten/pia/
https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/8/8/0/sop_vaccination.pdf
https://epruma.eu/wp-content/uploads/2019/04/Best-practice-framework-on-vaccines_23-APRIL-2019.pdf
https://epruma.eu/wp-content/uploads/2019/04/Best-practice-framework-on-vaccines_23-APRIL-2019.pdf
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2. Vakcīnu uzglabāšana un vakcinēšanas aprīkojums 2. Vakcīnu uzglabāšana un vakcinēšanas aprīkojums 
Ir svarīgi nodrošināt, ka vakcīnās nenonāk jebkāds 
piesārņojums vai nenotiek to inaktivācija. Tāpēc 
ir jānodrošina atbilstošs aprīkojums un vakcīnu 
uzglabāšana. Tas nozīmē to, ka:

Tvertnes ar vakcīnām ir pienācīgi noslēgtas, un to 
derīguma laiks nav beidzies.
Vakcīnas tiek pareizi uzglabātas, jo tās bieži ir jutīgas 
pret gaismu un neatbilstošu temperatūru, un tāpēc 
tās jāuzglabā saskaņā ar specifikācijā izvirzītajām 
prasībām (parasti tas nozīmē neapgaismotus 
apstākļus un temperatūru no 2 līdz 8°C). 
Visam izmantotajam aprīkojumam jābūt tīram 
(piem., sterilām adatām), pietiekamā daudzumā un 
jābūt kalibrētam, lai ievadītu pareizo devu.

3. Vakcinācija3. Vakcinācija
Kā jau minēts iepriekš, tā kā ir daudz dažādu 
vakcīnu veidu un to ievadīšanas veidu vai iespējamo 
injekcijas vietu, vakcinācija jāveic saskaņā ar vakcīnas 
specifikāciju. 

Lai pareizi veiktu vakcināciju, ir ļoti svarīgi pareizi 
apieties ar dzīvniekiem šajā procesā, lai tādejādi 
mazinātu tiem stresu veiktu sekmīgu vakcināciju. Ir 
svarīgi, lai visi grupas dzīvnieki būtu vakcinēti un pareizi 
marķēti, lai tādejādi nejauši nevakcinētu kādu divreiz 
vai dažus grupas dzīvniekus neatstātu bez vakcinācijas. 

Veterinārārstam vajadzētu būt nepieciešamajām 
zināšanām par pareizu vakcīnas ievadīšanu un laiku, kā 
arī dažādu vakcīnu saderību. Ir jāveic revakcinācija, ja 
tas ir ieteikts vakcīnas specifikācijā, un jebkura vakcīnas 
ievadīšana vienlaicīgi ar citiem medicīnas preparātiem 
jāveic tikai tad, ja to atļauj šī specifikācija. 

Detalizēta vakcinācijas uzskaite jāveic un dati jāglabā 
par katru dzīvnieku (liellopi, aitas, cūkas, zirgi) vai 
katru audzēšanas ciklu (cūkas, mājputni), kā ieteikusi 
attiecīgā valsts iestāde.

4. Pēc vakcinācijas4. Pēc vakcinācijas
Kad vakcinācijas process ir pabeigts, ir svarīgi iznīcināt 
neizlietotās vakcīnas vai tās, kam beidzies derīguma 
laiks, un tukšos vakcīnu traukus (konteinerus), kā tas 
ir ieteikts to specifikācijā vai attiecīgajos valsts tiesību 
aktos. 

Visi vakcinētie dzīvnieki pēc vakcinācijas ir rūpīgi 
jāuzrauga. Ja tiek novērotas jebkādas blakusparādības, 
par tām jāziņo attiecīgajām iestādēm. Attiecībā uz 
dzīvniekiem, no kuriem iegūst pārtikas produktus, 
ir jāievēro visi piemērojamie periodi, kad nedrīkst 
izmantot to pienu, gaļu vai olas, kā tas norādīts vakcīnu 
specifikācijā.

Šajā video ir parādīts, kā vakcinācijas prasības 
tiek nodrošinātas Latvijas mājputnu saimniecībā 
(vakcinācija ar dzeramo ūdeni un veicot izsmidzināšanu). 
Videoklipā ir parādīti daži galvenie vakcinēšanas posmi 
– kā apieties ar vakcīnu, nodrošināt pareizu devu un 
pareizi to lietot, līdz minimumam samazinot stresu 
dzīvniekiem.

Piemērs: Nepieciešamie apstākļi teļiem, lai iegūtu Piemērs: Nepieciešamie apstākļi teļiem, lai iegūtu 
labākus vakcinācijas rezultātuslabākus vakcinācijas rezultātus
Saimniecībās, kas specializējušās teļu audzēšanā, 
jau no agra to vecuma bieži novērojamas 
elpošanas ceļu slimības, īpaši pirmajā to dzīves 
mēnesī. Teļiem šajā periodā bieži vien nākas 
pārdzīvot lielas pārmaiņas un grūtības.

Vakcinācija varētu būt noderīgs līdzeklis 
imunitātes stiprināšanai. Ikreiz, veicot vakcināciju, 
lauksaimnieki cenšas radīt teļiem vislabākos 
apstākļus un samazināt faktorus, kas negatīvi 
ietekmē to imunitāti:

Nodrošina īsāku dzīvnieku transportēšanas 
laiku (maks. 1-2 stundas), lai ierobežotu to 
atūdeņošanos, pārkaršanu un spēku izsīkumu
Cenšas nesajaukt teļus no dažādām 
saimniecībām vienā kravas automašīnā
Ievieto teļus tīrā aizgaldā
Tur teļus mazās grupās - vēlams pāros - vismaz 
pirmās 6 nedēļas
Cenšas nesajaukt dažādas izcelsmes teļus 
vienā aizgaldā
Atdala teļu grupas ar sienām vai paneļiem
Nodrošina to, ka visiem teļiem ir viegla piekļuve 
svaigam ūdenim - vēlams remdenam ūdenim 
no spaiņa vai siles
Baro ar labas kvalitātes piena aizstājēju 
pietiekamā daudzumā (vismaz 6-7 litri dienā)
Sāk barot ar pienu jau ierašanās dienā
Nodrošina labu gaisa kvalitāti un izvairās no 
caurvēja
Izvairās no teļu pārvietošanās, sajaukšanas, 
izmaiņām barošanā un citiem negatīviem 
faktoriem 3-4 dienas pirms un pēc vakcinācijas

Pārvešanas dienā var ievadīt intranazālās 
(degunā) vakcīnas. Ievadīt cita veida vakcīnas 
drīkst tad, kad teļiem būs atgūts enerģijas 
līdzsvars (piem., 2 nedēļas pēc pārvešanas).

SECINĀJUMISECINĀJUMI
Vakcinācija jau ilgu laiku ir bijusi svarīgs līdzeklis infekcijas 
slimību profilaksei, apkarošanai un izskaušanai, 
dzīvnieku veselības un labturības uzlabošanai un 
ārstēšanas nepieciešamības samazināšanai, kā 
arī pārtikas nekaitīguma un sabiedrības veselības 
veicināšanai.

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka tikai vakcinācija nav 
dzīvnieku/ganāmpulka veselības garants. Tā ir daļa 
no visaptverošiem dzīvnieku/ganāmpulka veselības 
nodrošināšanas pasākumiem, kas cita starpā ietver arī:

labu higiēnu un bioloģisko drošību;
labu barību;
uzlabojumus lopkopībā un ciltsdarbu;
ganāmpulka veselības plānošanu utt.

Iepriekš minētais ir uzsvērts arī labās prakses video 
par tēmu “Aitu mastīta profilakse un ārstēšana” . Lai gan 
vakcināciju ir ieteicams iekļaut mastīta apkarošanas 
pasākumos, bioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 
arī ir svarīga nozīme. Laba kopšanas un slaukšanas 

https://youtu.be/IKAORbLTfB0
https://youtu.be/IKAORbLTfB0
https://disarmproject.eu/resources/mastitis-in-sheep/ 
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prakse, regulāri veicot slaukšanas iekārtas apkopi, kā arī 
govs tesmeņa dezinfekcija pēc slaukšanas var novērst 
mastīta rašanos un pārnešanu slaucamo atgremotāju 
ganāmpulkā un līdz ar to samazināt antibiotiku 
lietošanu.

Izmantotie avoti un resursi papildus informācijaiIzmantotie avoti un resursi papildus informācijai
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