Aktuālā informācija par Āfrikas cūku mēra
izplatību

Ņemot vērā Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, 29. jūlijā Limbažos notiks bezmaksas
seminārs par šo tēmu, savukārt Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina visus
Latvijas cūku turētājus, bet jo īpaši tos, kas atrodas ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā,
stingri ievērot noteiktos biodrošības pasākumus. Seminārs Limbažos par ĀCM
Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) 29. jūlijā Limbažos, kafejnīcā "Mārtiņbode",
plkst. 18.00, organizē bezmaksas semināru "Mednieku pienākumi un ieteicamā rīcība
ĀCM izplatības ierobežošanā". Piedalīsies PVD galvenais eksperts Mārtiņš Seržants un
VMD medību daļas vadītājs Valters Lūsis. Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt
LATMA izpilddirektoram Haraldam Barvikam: + 371 29419996, vai rakstīt uz
latma@latma.lv. Aktuāla informācija visiem, bet jo īpaši ĀCM skartās teritorijas
cūku turētājiem PVD inspektori, pārbaudot piemājas saimniecības un cūku novietnes,
kā arī veicot ĀCM epidemioloģisko izmeklēšanu skartajās teritorijās, pārliecinājās, ka
noteiktie biodrošības pasākumi ĀCM noteiktajā karantīnas teritorijā joprojām netiek
ievēroti, kas rada draudus infekcijas tālākai izplatībai. PVD aicina visus Latvijas cūku
turētājus, bet jo īpaši tos, kas atrodas ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā, stingri ievērot
noteiktos biodrošības pasākumus, bet jo īpaši:
●

Neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli, termiski
neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir
iespējams, ka lauku, no kura pļauta zāle, ir apmeklējušas meža cūkas! Mājas cūkām

●

●

●

arī nedrīkst izbarot virtuves atkritumus!
Ārpus dzīvnieku novietnēm neizmantot apģērbu un apavus, ar kuriem dodaties kopt
un barot dzīvniekus! Pēc cūku aprūpes noteikti nomainīt apģērbu un nomazgāt rokas!
Neturēt cūkas āra aplokos. Tās ir jātur slēgtās novietnēs, lai nepieļautu saskari ar
meža dzīvniekiem!
Atgriežoties no sēņošanas, ogošanas vai meža apmeklējuma, jānomazgā apavi un
drēbes, kā arī auto riepas vai velosipēda riteņi!

Tikai stingri ievērojot noteiktos biodrošības pasākumus, varēs pasargāt savus
dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas
slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā! Notiks videokonference pašvaldībām par
Āfrikas cūku mēra ierobežošanu Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar
Zemkopības ministriju otrdien, 29. jūlijā, rīko videokonferenci par Āfrikas cūku mēra
ierobežošanu. Videokonferencē piedalīsies zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Pārtikas
un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis, Valsts meža dienesta
ģenerāldirektors Andis Krēsliņš. Videokonferencē piedalīties ir aicināts arī VP Galvenās
kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs, lai informētu par policijas funkcijām
skartajās teritorijās. Videokonference notiks LPS ēkā Mazajā Pils ielā 1, Rīgā, 4. stāva
zālē, plkst. 10.00. Tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā:
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide Informācijas
avoti: http://www.latma.lv/, http://www.pvd.gov.lv, http://www.lps.lv/

