Kompensācijas par cūku sugas dzīvnieku izkaušanu Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijā, ja
dzīvnieku īpašnieks
nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus
Kompensācijas izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.359 „Par pasākumiem
Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”.
Ja cūku sugas dzīvnieku īpašnieki, kuru novietnes atrodas:
1. Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna, Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas,
Freimaņu, Silmalas un Ozolaines pagastā, Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastā, Preiļu novada
Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastā, Ludzas novadā, Zilupes novada Pasienes, Lauderu un Zaļesjes pagastā,
Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes,
Laucesas, Tabores un Maļinovas pagastā, visā Ciblas novadā, visā Dagdas novadā, Aglonas novada Šķeltovas,
Grāveru un Kastuļinas pagastā un Krāslavas novadā – biodrošības pasākumus uzsāk īstenot ne vēlāk kā 2014.gada
31.jūlijā nebūs uzsākuši īstenot Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par
bioloģiskās drošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" noteiktos bioloģiskās drošības pasākumus, tad
šiem dzīvnieku īpašniekiem ir jānodrošina visu novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku izkaušana līdz 2014.gada
31.augustam;
2. Alojas novadā, Mazsalacas novadā, Rūjienas novadā, Naukšēnu novadā, Valkas novadā, Burtnieku novadā,
Kocēnu novadā, Beverīnas novadā, Strenču novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Smiltenes novadā, Apes
novadā, Alūksnes novadā, Viļakas novadā, Balvu novadā, Rugāju novadā, Baltinavas novadā, Kārsavas novadā un
Rēzeknes novada Audriņu pagastā, Bērzgales pagastā, Dricānu pagastā, Gaigalavas pagastā, Ilzeskalna pagastā,
Kantinieku pagastā, Lendžu pagastā, Nagļu pagastā, Nautrēnu pagasts, Ozolmuižas pagastā, Rikavas pagastā,
Sakstagala pagastā, Strūžānu pagastā un Vērēmu pagastā – biodrošības pasākumus uzsāk īstenot ne vēlāk kā
2014.gada 7.augustā nebūs uzsākuši īstenot Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr.621
"Noteikumi par bioloģiskās drošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" noteiktos bioloģiskās drošības
pasākumus, tad šiem dzīvnieku īpašniekiem ir jānodrošina visu novietnē esošo cūku sugas dzīvnieku izkaušana
līdz 2014.gada 7.septembrim.
Pirms dzīvnieku nokaušanas dzīvnieku īpašnieks informē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektoru vai
PVD pilnvarotu veterinārārstu. Attiecīgais dienesta inspektors vai dienesta pilnvarotais veterinārārsts:
1) katram cūku sugas dzīvniekam paņems asins paraugu un nosūtīs to laboratoriskai izmeklēšanai Āfrikas
cūku mēra noteikšanai;
2) pēc laboratorisko rezultātu saņemšanas veiks dzīvnieka pirmskaušanas apskati;
3) noteiks kaušanas vietu;
4) pēc dzīvnieka nokaušanas veiks liemeņa pēckaušanas ekspertīzi.
Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku šādā apmērā:
1) par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas kuilis) – 115,00 eiro;
2) par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku – 65,00 eiro;
3) par piena sivēnu – 25,00 eiro.
Kompensācijas pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra datubāzē.
Kompensācijas saņemšanas kārtība:
1) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts izsniedz dzīvnieku īpašniekam veidlapu, kurā dzīvnieku
īpašnieks apliecinās apņemšanos savā dzīvnieku novietnē gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus, iesniegumu Lauku
atbalsta dienestam zaudējumu kompensācijas saņemšanai un Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas veidlapu;
2) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastāda aktu par nokautajiem dzīvniekiem un to kopā ar
dzīvnieka īpašnieka aizpildīto iesniegumu un Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta reģistrācijas veidlapu nosūta
LAD;
3) PVD dzīvnieka īpašnieka parakstīto apņemšanos gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus savā dzīvnieku
novietnē nosūta Lauksaimniecības datu centram;
4) LAD izvērtē dokumentus, aprēķina kompensācijas apmēru un informāciju iesniedz Zemkopības ministrijai
(ZM);
5) ZM gatavo pieprasījumu un nosūta to Finanšu ministrijai kompensācijas piešķiršanai;
6) LAD izmaksā kompensāciju dzīvnieku īpašniekam, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā vai pasta
norēķinu sistēmas kontu.
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Kompensācijas par cūku sugas dzīvnieku izkaušanu Āfrikas cūku mēra karantīnas
teritorijā dzīvnieku īpašniekiem, kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir
radušies tirdzniecības traucējumi
Kompensācijas izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojumu „Par pasākumiem
Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai”.
Cūku sugas dzīvnieku īpašnieki, kuru novietnes atrodas Rēzeknes novadā, Riebiņu novada Riebiņu
pagastā, Rušonas pagastā un Silajāņu pagastā, Preiļu novada Pelēču pagastā, Preiļu pagastā un Aizkalnes
pagastā, Zilupes novadā, Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas,
Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores un Maļinovas pagastā, Ciblas novadā, Dagdas
novadā, Aglonas novadā, Krāslavas novadā, Ludzas novadā, Alojas novadā, Mazsalacas novadā, Rūjienas
novadā, Naukšēnu novadā, Valkas novadā, Burtnieku novadā, Kocēnu novadā, Beverīnas novadā, Strenču
novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Smiltenes novadā, Apes novadā, Alūksnes novadā, Viļakas
novadā, Balvu novadā, Rugāju novadā, Baltinavas novadā un Kārsavas novadā ir īstenojuši Ministru
kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par bioloģiskās drošības pasākumu kopumu
dzīvnieku turēšanas vietām" noteiktos bioloģiskās drošības pasākumus, bet kuriem Āfrikas cūku mēra
ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi un tāpēc piespiedu kārtā nepieciešams izkaut cūku
sugas dzīvniekus, informē dienesta inspektoru vai dienesta pilnvarotu veterinārārstu.
Attiecīgais dienesta inspektors vai dienesta pilnvarotais veterinārārsts:
1) katram cūku sugas dzīvniekam paņems asins paraugu un nosūtīs to laboratoriskai izmeklēšanai
Āfrikas cūku mēra noteikšanai;
2) pēc laboratorisko rezultātu saņemšanas veiks dzīvnieka pirmskaušanas apskati;
3) noteiks kaušanas vietu;
4) pēc dzīvnieka nokaušanas veiks liemeņa pēckaušanas ekspertīzi.
Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku šādā apmērā:
1) par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas kuilis) – 115,00 eiro;
2) par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku – 65,00 eiro;
3) par piena sivēnu – 25,00 eiro.
Kompensācijas pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra
datubāzē.
Kompensācijas saņemšanas kārtība:
1) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts izsniedz dzīvnieku īpašniekam iesniegumu Lauku
atbalsta dienestam zaudējumu kompensācijas saņemšanai un Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas
veidlapu;
2) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastāda aktu par nokautajiem dzīvniekiem un to
kopā ar dzīvnieka īpašnieka aizpildīto iesniegumu un Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta reģistrācijas
veidlapu nosūta LAD;
3) LAD izvērtē dokumentus, aprēķina kompensācijas apmēru un informāciju iesniedz Zemkopības
ministrijai (ZM);
4) ZM gatavo pieprasījumu un nosūta to Finanšu ministrijai kompensācijas piešķiršanai;
5) LAD izmaksā kompensāciju dzīvnieku īpašniekam, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā vai
pasta norēķinu sistēmas kontu.
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Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā
(ja cūkas ir saslimušas un nokautas)
Kompensācijas izmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177
„Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts
uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”.
Āfrikas cūku mēris ietilpst epizootiju grupā. Epizootijas uzliesmojuma apkarošanas laikā radītie
zaudējumi tiek kompensēti par:
1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;
Dzīvnieku kategorija
Eiro par dzīvnieku
Pārraudzībā esoša:
sivēnmāte
284,57
kuilis
426,86
Citi pieauguši vaislas dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis)
227,66
Sivēni svarā līdz 30 kg
42,69
Nobarojamās cūkas svarā:
no 31 kg līdz 80 kg
85,37
virs 81 kg
128,06
2) iznīcināto dzīvnieku barību;
3) dezinfekcijas izdevumiem;
4) iznīcinātajiem dzīvnieku kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;
5) iznīcināto inventāru.
Izmaksājamās summas par iznīcināto dzīvnieku barību, dezinfekcijas izdevumiem, iznīcinātajiem
dzīvnieku kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, iznīcināto inventāru noteiktas noteikumu
Nr.177 pielikumos.
Kompensācijas pienākas tikai tad, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra
datubāzē.
Kompensācijas saņemšanas kārtība:
1) Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors sastāda aktu par veiktajām darbībām (nokautiem,
iznīcinātiem dzīvniekiem, produktiem, barību, inventāru) un nosūta to Lauku atbalsta dienestam (LAD);
2) dzīvnieku īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc akta saņemšanas nosūta LAD reģionālajai pārvaldei
iesniegumu un dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz dzīvnieku, barības/inventāra pirkšanas
pavadzīmes, rēķinus par dezinfekciju;
3) LAD 10 darbdienu laikā izvērtē dokumentus, aprēķina kompensācijas apmēru un informāciju
iesniedz Zemkopības ministrijai (ZM);
4) ZM gatavo Ministru kabineta (MK) rīkojumu par kompensācijas izmaksu no budžeta programmas
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, saskaņo ar Finanšu ministriju, iesniedz MK apstiprināšanai;
5) LAD kompensāciju izmaksā 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

