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reģistrēšanas nosacījumi (Datu 
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SATURS 

 

Ievads un cūku reģistrācijas 

Biodrošība – jēdziens un pamatprincipi:  

- Novietnes līmenī 

 - Reģiona un valsts līmenī 

Biodrošības plāna sagatavošana 

Secinājumi 
   



Kāpēc cūkas jāreģistrē? 

Cūku reģistrācijas galvenais mērķis ir iespējami 
ātra un efektīva apkarošana infekcijas slimību 

uzliesmojuma gadījumā!!! 
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Cūkas, kuras daļa turētāju ir 
reģistrējuši, kā savvaļas dzīvniekus 

vai vispār nav reģistrējuši 
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Šīs cūkas ir pieticīgas veģetārietes – galvenā barība ir ganību zāle, bet ziemā 
regulāri jāpiebaro ar sienu, miltiem, nevārītiem kartupeļiem, burkāniem, 
kāpostiem, ķirbjiem, augļiem.  

'Mangalica'  šķirnes cūkas  



6 

Vjetnamas ( Pekinas) cūkas 

Eksotisko dzīvnieku 
minizoodārza ”Dobuļi” 
saimnieks skaidro, ka ar 
tumšu spalvu noaugušie 
rukši ir zālēdāji. Zāle un 
saknītes ir Vjetnamas 
melno cūku barības bāze, 
dzīvojot savvaļā. 
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– Vasarā pļāvām un devām zāli (rukšiem īpaši garšo gārsa un pienenes!), 
sakņaugus (galda un lopbarības bietes, burkānus) un dārzeņus (gurķus, 
tomātus, kabačus, ķirbjus u.c.).  
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Minētās eksotisku šķirņu cūkas (Mangalices, 

Pekinas, Vjetnamas....), kuras īpašnieki ir 

reģistrējuši LDC vai nu kā savvaļas dzīvniekus 

vai pat kā meža cūkas – ir uzskatāmas par 

mājas cūkām (jo tās ir mājas cūku šķirnes) un 

reģistrācijai jābūt, kā visām mājas cūkām.  
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Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas tur cūku sugas dzīvniekus kā mājas (istabas) 
dzīvniekus savā mājoklī, ievēro šādas prasības: 
- cūku sugas dzīvniekus tur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas 

dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām; 
- cūku sugas dzīvniekiem aizliegts izbarot pārtikas atkritumus un zaļbarību 

(jebkura veida augu izcelsmes barību, kas svaigā veidā tiek izbarota cūkām); 
- pie mājokļa ieejas un izejas nodrošina apavu dezinfekciju. 

Mīļcūka 



Profilakse — biodrošība 

• Biodrošība: drošība no bioloģisku aģentu kaitīgas 
iedarbības 

 

• Biodrošība: nepieļaušana, ka slimību izraisītāji nonāk 
vai tiek izvesti no vietām, kur atrodas 

lauksaimniecības dzīvnieki. 

• Biodrošība ir “domāšanas veids” vai “filozofija”, kas 
ir jāievēro ražotājiem ikdienā.  





Infekciju slimību izplatība  

Gadījumu skaita eksponenciālas palielināšanās diagramma, ja katrs esošais 
gadījums izraisa divus jaunus saslimšanas gadījumus (reproduktivitātes 

koeficients: R=2) 



Biodrošības aspekti 

• Elementi 

 - Dzīvnieki 

  - Cilvēki 

  - Bio-produkti 

  - Aprīkojums 

  - Savvaļas dzīvnieki 

Biodrošība — sugas 

 - Mājputni 

 - Cūkas 

 - Liellopi 

Pasākumi 

 - Standarti/plāni 

 - Tiesību akti 

 



BIODROŠĪBA   

Definīcija “jaunajā dzīvnieku veselības likumā” — Regulā (ES) 
2016/429 (2016. gada 9. marts) 
 

   “Biodrošība” ir tādu pārvaldības un fizisko pasākumu 
kopums, kuru nolūks ir samazināt risku, ka dzīvnieku 
slimības ievazāsies, attīstīsies un izplatīsies: 

   
  a) kādā dzīvnieku populācijā, vai 
     
   b) kādā objektā, zonā, nodalījumā, transportlīdzeklī vai 

jebkādā citā kompleksā, telpās vai vietā. 

 



Biodrošība novietnes līmenī 

 

ĀRĒJĀ BIODROŠĪBA  
Ietver: 
- Iepirkšanas politika  
- Iekraušanas/izkraukšanas platformas 
- Izolēšana — karantīna 
- Pārvietošanas liegums 
- Tīrīšana un dezinfekcija 
 (cilvēku, transportlīdzekļu un 

aprīkojuma) 
- Satiksmes uzskaite 
- Partnerības 
- Apmācība 

   

  IEKŠĒJĀ BIODROŠĪBA   

• Ietver: 

• Dzīvnieku izolēšana 

• Dzīvnieku grupēšana, pēc 
veselības stāvokļa 

• Dzīvnieku grupēšana, pēc sugas 
un vecuma 

• Mirušo dzīvnieku aizvākšana 

• Parazītu kontrole 

• Slimību uzskaite 

• Ražošanas uzskaite 

• Tīrīšana un dezinfekcija  

• Apmācība 



Saimniecības biodrošības  
plāna elementi (1) 

• Informācija par ganāmpulku 

• Ģeogrāfiskā informācija 

• Ražošanas sistēma 

• Dzīvnieku pārvietošana 

• Cilvēku kustība 

• Dzīvnieku veselības stāvokļa uzskaite 

 



Saimniecības biodrošības  
plāna elementi (2) 

• Mirušo dzīvnieku savākšanas organizēšana 

• Kukaiņu un grauzēju kontrole 

• Darbiniekiem paredzētās telpas saimniecībā 

• Darbinieku apmācības programma 

• Informācija par pakalpojumu sniedzējiem 

• Biodrošības pasākumu dokumentācija 

 



Ģeogrāfiskā atrašanās vieta 



Saimniecības iekārtojums 



Saimniecības iekārtojums 



Ražošanas sistēmas 

• Pārskatot biodrošības pasākumus, jāņem vērā 
dažādas dzīvnieku ražošanas sistēmas. Tās ietver: 

• lielās cūku fermas un saimniecības, kur ražošana 
ir profesionalizēta;  

• ģimenes saimniecības — piemājas saimniecības 
un saimniecības kā hobijs, kur ir viena vai dažas 
cūkas un, iespējams, vēl daži citi dzīvnieki; 

• bioloģiskās saimniecības ar mazāk intensīvām 
ražošanas sistēmām un kuras daļēji ir balstītas uz 
dzīvnieku brīvās turēšanas apstākļiem. 



Ražošanas sistēma 

 

Pareizi izveidota 
rūpnieciska 
dzīvnieku ražošana 



Ražošanas sistēma 

 

Piemājas 
saimniecība 

 

 - Izaicinājums 
biodrošībai 



Piemājas saimniecība 

• Biodrošības pamatnoteikumi  

 - Neizbarot pārtikas atkritumus 

 - Novērst saimniecības cūku iespējas saskarties 
ar dzīvniekiem, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām 

 - Īpašniekam/turētājam, ieejot kūtī un izejot no 
tās, jānomaina virsdrēbes 

 

 



Piemājas saimniecība 

• Biodrošība 

• Vienkārši, taču 
efektīvi noteikumi 

 

 

Līdzsvars starp 
ieguldījumiem un 
biodrošību 

 



Dzīvnieku pārvietošana 

 

• Liels risks — jauni dzīvnieki 
saimniecībā 

 

Riska mazināšanas pasākumi: 

• Iepirkšanas politika  

• Izolēšana 

• 7/30 dienu pārvietošanas 
politika 

 



7/30 dienu pārvietošanas princips 

              Laiks — dienas                   Dzīvnieku pārvietošana   

   0. diena 

    Dzīvnieku pārvietošana no 

saimniecības A uz saimniecību B                          

   0.–7. diena                                

Dzīvniekus nedrīkst pārvietot no 

saimniecības B, izņemot gadījumā, kad 

tos ved uz kautuvi 

  0.–30. diena 

No saimniecības A uz saimniecību B 

pārvietotie dzīvnieki paliek saimniecībā 

B 30 dienas 



Cūku iekraušana/izkraušana  

Pacēlājs 

KŪTS 

 

 

Saimniecības 

darbinieki 

Veterinārārsts 

KRAVAS 

AUTOM

AŠĪNA 
Vieta 

nepieņem

tajām 

cūkām 

  C + D 
 

“palīgs” 

Vadītājs 



Izkraušanas telpas cūkām 



Cilvēku kustība — apmeklētājiem 

 

• Zema riska apmeklētāji 

 - Cilvēki no pilsētām, kas nesaskaras ar 

dzīvniekiem 

• Vidēja riska apmeklētāji 

 - Cilvēki, kuri regulāri apmeklē fermas 

un kuri minimāli vai nemaz 
nesaskaras ar dzīvniekiem 

• Augsta riska apmeklētāji 

 - Cilvēki, kas bieži saskaras ar 
dzīvniekiem un to izdalījumiem 

Veiciet piesardzības pasākumus! 

 

 



Telpas apavu un apģērba nomaiņai 

netīrā 

tīrā 
Nomaiņas 
   telpa 

Izlietne 

izeja 



Apmeklētājiem 

 
• Aizsardzība 

 

• Kāju vanna 

• Mazgāšanas aprīkojums 

• Tīri apavi 

• Virsvalki 



RISKI, ko rada  
savvaļas dzīvnieki  

 

 

• Savvaļas dzīvnieki 

• Grauzēji 

• Insekti 



Aizsardzība — savvaļas dzīvnieki un 
grauzēji 



Mirušu dzīvnieku likvidēšana 

 

 Nepieļaut utilizācijas kravas automašīnas atrašanos 
saimniecībā 

 Ātri savākt visus mirušos dzīvniekus — jo īpaši 
vasaras mēnešos 

 Likvidēšanai jāatbilst vietējiem noteikumiem un ES 
likumdošanai 

 Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 un Regula (ES) Nr. 
142/2011 

 



Mirušu dzīvnieku likvidēšana  



Dzīvnieku veselības stāvokļa 
uzskaite 

 

• Datums 

• Dzīvnieka/grupas 
identifikators 

• Diagnoze 

• Ārstēšana 

• Izņemšana 

 



Pārvaldība — transports 

Barība Sperma Medikamenti Aprīkojums 

Piegādātājs “ABC-Feed” “Top-semen” Veterinārārsts Tikai jauna 
aprīkojuma 
iegāde 

Piegāde Izkraušana 
skābbarības 
tvertnē 

Apsēklošanas 
tehniķis 

Ieejas telpā - 

Pārvadātājs “Feed-speed” Apsēklošanas 
tehniķis 

Veterinārārsts - 

Laika intervāls Ik pēc 2 
nedēļām 

Pēc vajadzības Reizi mēnesī - 

Uzglabāšana Tornis - Ledusskapis - 

Īpašas 
vienošanās 

Zvana pirms 
piegādes 

Jā Jā - 



Biodrošības plāns, kura pamatā ir 
riska analīze un kritisko punktu kontrole (HACCP) 

Pasākumi 
normālas 
ražošanas 
apstākļos 

Potenciālais risks Kā risks var 
rasties 

Kritiskais 
punkts 

Riska 
samazināšanas 
pasākumi 

Kaujamu 
cūku 
savākšana 

Slimības 
izplatīšanās pa 
gaisu no dzīviem 
dzīvniekiem 

Kravas 
automašīnā ir 
cūkas no citām 
saimniecībām 

Jā Izmantot tikai 
iztīrītu, 
dezinficētu un 
tukšu kravas 
automašīnu 

Ventilācijas 
sistēmas 
remontdarbi 

Remontdarbu 
veicējs ierodas 
netīrā automašīnā 
un no citas 

saimniecības, kurā 
ir slimi dzīvnieki 

Tieša vai netieša 
saskare ar 
dzīvniekiem 

Jā Vienošanās ar 
uzņēmumu, kas 
sniedz 
attiecīgos 
pakalpojumus 



Saimniecības shēma ar īpaši paredzētām biodrošības zonām 



Biodrošības līmenis saimniecības, 
reģiona un valsts līmenī 

 

• Kādi minimālie standarti jāpieņem? 

 

• Kopīgi mērķi — atšķirīgas metodes  
 

• Biodrošības pārkāpums vienā saimniecībā / vienā valstī var 
apdraudēt mūs visus!    



Biodrošība — secinājumi 

• Stimuli lauksaimniekiem:  

 - Labāka situācija veselības jomā  

 - Augstāka produktivitāte 

 - Mazāk ārstēšanas un izmaksu 

 - Mazāk krīzes situāciju 



Secinājums: biodrošības pamatā 
jābūt partnerībai 

Biodrošība 

Partnerība 

Lauksaimnieks 

 Veterinārārsts 

Valdība 

Pakalpojumu 
sniedzēji 



Biodrošība — secinājumi 

• Slimības ne vienmēr ir acīmredzamas, jo īpaši 
agrīnajās stadijās: būtiski ievērot pareizu 
biodrošību 

• Biodrošība ir pasākumu kopums, nevis tikai 
viens pasākums 

 

 



 

Paldies par uzmanību! 


