Skaidrojums Lēmuma 2014/178?ES piemērošanai attiecībā uz darbībām II
zonā (II zona –Āfrikas cūku mēris konstatēts mežacūku populācijā):
 Aizliegts izvest dzīvas meža cūkas
 Meža cūku ķermeņus, to gaļu un izstrādājumus aizliegts izvest. Meža cūku ķermeņus, kas iegūti
pielikuma III un II teritorijā izmeklē laboratoriski uz ĀCM un pārstrādā saskaņā ar MK not.Nr.1121
2.pielikuma noteiktajām prasībām. Produktus marķē ar rombveida identifikācijas marķējumu un
izplata visā LV teritorijā.
 Mājas cūkas no II zonas:
 atļauts izvest kaušanai uz I zonu vai brīvo zonu:
- kautuvē klīniskā izmeklēšana katrai cūkai. Kaujamām cūkām ņem paraugus laboratoriskai
izmeklēšanai uz ĀCM (valsts līdzekļi) ar 10% izplatību un 95% ticamību. Ja ir aizdomīgi
dzīvnieki, tad tos kauj pēdējos un tiem arī noņem paraugus. Visas kaušanas partijas cūku liemeņi
ir jāuzglabā līdz visu laboratorisko izmeklējumu atbilžu saņemšanai. Ja rezultāts pozitīvs,
iznīcina visu kaušanas partiju;
- svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu un produktu izplatīšana LV ar ovālo marķējumu (nav noteikta
gaļas apstrāde) Uzņēmums norāda pavaddokumentā „izplatīšanai tikai Latvijas teritorijā”. Šo
informāciju norāda visos turpmāko produkcijas aprites posmu pavaddokumentos.


kaujot II zonā:
- kautuvē klīniskā izmeklēšana katrai cūkai. Kaujamām cūkām ņem paraugus laboratoriskai
izmeklēšanai uz ĀCM (valsts līdzekļi) ar 10% izplatību un 95% ticamību. Ja ir aizdomīgi
dzīvnieki, tad tos kauj pēdējos un tiem arī noņem paraugus. Visas kaušanas partijas cūku
liemeņi ir jāuzglabā līdz visu laboratorisko izmeklējumu atbilžu saņemšanai. Ja rezultāts
pozitīvs, iznīcina visu kaušanas partiju;
- svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu un produktu izplatīšana LV ar ovālo marķējumu (nav
noteikta gaļas apstrāde) Uzņēmums norāda pavaddokumentā „izplatīšanai tikai Latvijas
teritorijā”. Šo informāciju norāda visos turpmāko produkcijas aprites posmu
pavaddokumentos.

 kaujot III zonā kautuvē, kas atzīta (MK not.Nr.83 71.21.p.):
- kautuvē klīniskā izmeklēšana katrai cūkai. Kaujamām cūkām ņem paraugus laboratoriskai
izmeklēšanai uz ĀCM (valsts līdzekļi) ar 10% izplatību un 95% ticamību. Ja ir aizdomīgi
dzīvnieki, tad tos kauj pēdējos un tiem arī noņem paraugus. Visas kaušanas partijas cūku
liemeņi ir jāuzglabā līdz visu laboratorisko izmeklējumu atbilžu saņemšanai. Ja rezultāts
pozitīvs, iznīcina visu kaušanas partiju;
- svaigas gaļas, gaļas izstrādājumu un produktu izplatīšana LV ar ovālo marķējumu (nav
noteikta gaļas apstrāde) Kautuve norāda pavaddokumentā „izplatīšanai tikai Latvijas
teritorijā”. Šo informāciju norāda visos turpmāko produkcijas aprites posmu
pavaddokumentos.
 Mājas cūkas atļauts ievest kautuvē II zonā kaušanai no III zonas:
 ar veterinārā inspektora izdotu atļauju uz II zonas atzītu kautuvi (MK not.Nr.83 71.21.p.) no
novietnēm:
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kurās ir ieviesti noteiktie biodrošības pasākumi vai:
novietnē 24 stundu laikā pirms cūku nosūtīšanas uz kautuvi PVD ir veicis klīnisko
izmeklēšanu:
- kautuvē klīniskā izmeklēšana katrai cūkai. Kaujamām cūkām ņem paraugus laboratoriskai
izmeklēšanai uz ĀCM (valsts līdzekļi) ar 10% izplatību un 95% ticamību. Ja ir aizdomīgi
dzīvnieki, tad tos kauj pēdējos un tiem arī noņem paraugus. Visas kaušanas partijas cūku
liemeņi ir jāuzglabā līdz visu laboratorisko izmeklējumu atbilžu saņemšanai. Ja rezultāts
pozitīvs, iznīcina visu kaušanas partiju;
- ar PVD izdotu atļauju:
- svaigu gaļu, kas marķēta ar rombveida marķējumu, atļauts ievest atpakaļ III zonā ;
- svaigu gaļu atļauts pārstrādāt riska zonās, ja gaļas pārstrāde tiek veikta saskaņā ar MK
not.Nr.1121 2.pielikuma prasībām, marķējot ar rombveida identifikācijas marķējumu.
Produktus atļauts izplatīt LV bez ierobežojumiem. Kautuve norāda pavaddokumentā
„izplatīšanai tikai Latvijas teritorijā”. Šo informāciju norāda visos turpmāko produkcijas
aprites posmu pavaddokumentos.
- .
Mājas cūkas atļauts ievest kaušanai kautuvē II zonā no I zonas vai brīvās zonas bez nosacījumiem.
Mājas cūkas turēšanai no II zonas atļauts pārvietot uz citām LV zonām, ja cūkas dzimušas novietnē
vai vismaz 30 dienas pirms tam tur turētas un 30 dienu laikā nav pievienotas citas cūkas un izpildīta
viena no prasībām:
15 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma novietnē ir veikta cūku laboratoriskā izmeklēšana, lai
noteiktu ĀCM 10% izplatību ar 95% ticamību un iegūti negatīvi laboratoriskie rezultāti. Nosūtīšanas
dienā PVD inspektors/pilnvarots veterinārārsts ir veicis cūku klīnisko izmeklēšanu un konstatējis, ka
tās ir klīniski veselas. Novietnē tiek ievēroti noteiktie biodrošības pasākumi, vai
novietnē divas reizes gadā ar 4 mēnešu intervālu veiktas novietnes pārbaudes un cūkām, kas vecākas
par 60 dienām, ir veikta laboratoriskā izmeklēšana, lai noteiktu ĀCM 10% izplatību ar 95% ticamību
ar negatīviem laboratoriskajiem rezultātiem. Cūku pārvietošanas dienā PVD inspektors/pilnvarots
veterinārārsts ir veicis cūku klīnisko izmeklēšanu, konstatējis, ka tās ir klīniski veselas. Novietnē tiek
ievēroti noteiktie bioloģiskās drošības pasākumi

 Blakusproduktus no II zonas atļauts izvest uz citu LV teritoriju bez nosacījumiem.
 Bioproduktus un embrijus no II zonas aizliegts izvest.
 Transporta līdzekļu īpašniekiem vai lietotājiem ir jāveic kravas automašīnas un cita transporta
līdzekļu aprīkojuma, kas tiek izmantotas cūku pārvadāšanai, tīrīšanu un dezinfekciju nekavējoties pēc
katra pārvadājuma. Jābūt apliecinājumam par dezinfekcijas veikšanu.

 Cūku novietnēs ir jābūt ieviestiem noteiktajiem biodrošības pasākumiem.
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