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Rīga – brīvā zona

Proposal for Part III



Zināšanai

Mājas cūkām

• skarts punkts

• Aizsardzības un uzraudzības zonas

• Ar EK īstenošanas Lēmumu – Part III (3.riska zona) 

(apstiprina/atceļ)

Meža cūkām

• Atrasts beigts/nomedīts

• Karantīnas teritorija

• Ar EK īstenošanas Lēmumu – Part II 



ĀCM 

ierobežojumu 

teritorijas ES



Tuvākā riska teritorija Kurzemē
Tukuma novada Slampes pagasts un Engures novada Smārdes pagasts





Mājas cūkas



Lielāko mājas cūku novietņu izvietojums





Satraucošais!





Ārkārtas – krīzes situācija

• Sadarbība ar partnerinstitūcijām. «Droši» un savlaicīgi 
nodibināti kontakti. 

• Nojausma par pieejamajiem resursiem katrā no lielajām 
fermām.

• Nepieciešamie papildus piesaistāmie resursi.

• Pieejami resursi reģionā.

• Iespējama iesaistīšanās pie līķu iznīcināšanas

• Grow energy - kapacitāte ~70 tonnas = 1000 cūkas/dnn

• Identificēt aprakšanas un dedzināšanas vietas pie 
fermām vai tuvākajā apkārtnē 

• Konteineru izvietošanas vietas (saskaņotas ar VVD)



Nepieciešamie papildus piesaistāmie resursi.







Meža cūkas



Iesildīšanās ik pa laikam



Tuvā nākotne Kurzemē





PVD-Pašvaldības Savienības 

vienošanās 18.01.2016

• Informācijas apmaiņa (elektroniski) 

ziemelkurzeme@pvd.gov.lv; 
dienvidkurzeme@pvd.gov.lv; 

• Meža cūku līķu vai tā daļu savākšana

• Meža cūku līķu vai tā daļu likvidēšana

• Biodrošības pasākumi, savācot un likvidējot meža 
cūkas līķi vai tā daļas

• Dezinfekcijas līdzekļi

• Naudas pieprasījumi un izmaksu segšana

mailto:ziemelkurzeme@pvd.gov.lv
mailto:dienvidkurzeme@pvd.gov.lv


Pašvaldībās uzdotie jautājumi

• 1. Kas dod dezinfekcijas līdzekļus? -Izsniegs PVD, jums jāved
atskaites par izlietojumu!

• 2. Kas dod specapģērbus? -Pašvaldībām pašām tie jāiegādājas,
vienreizējie halāti vai kombinezoni, bahilas.

• 3. Vai un kas veic piesaistīto personu apmācību biodrošības
jomā?-PVD brauks ņemt paraugu kopā ar pašvaldības pārstāvjiem,
tad arī parādīs, taču līdzi jābūt nepieciešamajam, specapģērbam,
dezinf.līdzekli, aparātam(miglotājs)..kādā reizē arī izpalīdzēsim ar
savu iekārtu.

• 4. Vai šie 30 vai 50 EUR apliekas ar PVN?-Nē!

• 5. Kā varēsim saņemt šo naudu?- Piestādot PVD rēķinu mēneša
sākumā pēc atskaitēm un uzskaites ko esat kārtojuši....Jāiesniedz
savlaicīgi, jo PVD jāatskaitās Eiropai par to izmantoto finansējumu!



Pašvaldībās uzdotie jautājumi

• 6. Vai nebūtu labi nozīmēt kāda kontaktpersona no pašvaldības , 
kas atbildīga?- Tas pat ļoti apsveicami un vajag PVD iedot savu 
kontaktpersonu telefonu, e-pastu.

• 7. Vai nepieciešams atsevišķs līgums ar PVD?-Nē nav, pietiek ar 
bāzes modeli, Pašvaldības savienības vienošanās ar PVD

• 8. Kāds konts nepieciešams norādīt Valsts kases vai komerckonta?-
Tā ir jūsu darīšana, kā Jums vajag

• 9. Vai nepieciešams līgums ar pakalpojuma veicēju..kurš noraks vai  
aizvedīs uz konteineru?- Nevaru Jums iedot recepti, Jūsu jautājums. Jums  
iespējams jāizstrādā pašiem sava kārtība, ko un kā maksājat no šīs 
summas..Ja tas pakalpojuma veicējs..droši vien visi PVN u.tt.( līdz ar to 
nesaņems visu 50), ja paši ar saviem pārvaldes cilvēkiem, tad iespējams no 
šīs summas varat lemt ko un kā..varbūt kādas piemaksas savam 
darbiniekam.

• 10. Vai nepieciešams līgums ar pakalpojuma sniedzēju?- Domāju ka 
jā, tas Jūsu kompetences jautājums.



Pašvaldībām nepieciešamais

• Žurnāls par meža cūku līķu saņemtajiem 

ziņojumiem

• Akts par savākto un likvidēto meža cūku 

līķiem vai to daļām I, II un III zonās

• Kopsavilkums par savāktajiem un 

likvidētajiem meža cūku līķiem vai to daļām I, 

II un III zonās (reizi mēnesī)



Rakšana un uguns!

• Riski dzīvnieku dzīvniekiem 

(tuvumā esošas mājas cūku 

fermas)

• Riski videi (applūstošas vietas, 

upes, strauti, lauksaimniecības 

zemes



Konteineru izvietošanas vietas 
novados, specapģērbs



Pašvaldību kaujas uzdevums-Meža cūku līķu 

savākšana, iznīcināšana, dezinfekcija



Vietas dezinfekcija



Dezinfekcijas līdzekļi, kuri iedarbojas 
pret slimības vīrusu:

• Oxonia Active S;

• Oxysan ZS;

• IncimaxxT ;

• Virkon-S;

• Ecocid ;

• Halamid-D;

• Intra Multi-Des ;

• Germicidan





Medījumi  I un II zonā:





BIODROŠĪBA+MEŽA CŪKU 

POPULĀCIJAS SAMAZINĀŠANA!!

Paldies par uzmanību!!! 



Kontakti saziņai:

• PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes teritorija ( bijušo Talsu un  Ventspils 

rajonu teritorijas). e-pasts ziemelkurzeme@pvd.gov.lv telefons 63291660, 

fakss 62502849 . Pārvaldes vadītājs Ivars Koloda, 29427906

• PVD Dienvidkurzemes pārvaldes teritorija (bijušo Saldus, Kuldīgas, 

Liepājas rajona teritorija).e-pasts dienvidkurzeme@pvd.gov.lv, telefons 

63401902, fakss 63401901. Pārvaldes vadītāja Gunta Kapeniece 

229465543
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mailto:dienvidkurzeme@pvd.gov.lv

