
Cūkkopības nozares apskats par 2018. gadu 
 
Latvijā kopš 2014. gada ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), 
kura straujās izplatības dēļ skarta visa valsts teritorija. Slimības 
uzliesmojumi novērojami mājas un mežacūku populācijā, tādēļ  
visiem cūku turētājiem ir jāievēro Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) noteiktie biodrošības pasākumi. Tie nosaka, ka mājas cūkas  
jātur dzīvnieku novietnēs, pie novietņu ieejām jāizvieto 
dezobarjeras, darbiniekiem jāstrādā saimniecības izsniegtā darba 
apģērbā, kā arī obligāti jāsniedz ziņas Lauksaimniecības datu 
centrā (LDC) par cūku skaita izmaiņām. Nepieciešams arī ievērot 
PVD noteiktos ierobežojumus, instrukcijas un rīkojumus ĀCM  
skartajās un apdraudētajās teritorijās. 
Pēc PVD apkopotās informācijas, Latvijā uz 01.02.2019 ar ĀCM 
slimi dzīvnieki nav identificēti, taču vēl joprojām ir 87 slimības 
skarti punkti, kuros PVD veic pastiprinātu veterināro uzraudzību 
un darbības, kas vērstas uz slimības ierobežošanu. Cūku turētājiem 
jāatceras, ka ĀCM ir neārstējama vīrusu izraisīta slimība, kuras 
rezultātā ar vīrusu inficētās cūkas nobeidzas, tādēļ ganāmpulkos, 
kuros kostatē ĀCM, stingrā PVD uzraudzībā likvidē un utilizē visa 
vecuma cūkas. Par likvidētajām cūkām, iznīcināto barību un 
mazvērtīgo inventāru slimības likvidācijas dēļ, saimniekiem 
pienākas kompensācija ar nosacījumu, ja saimniecībā visas cūkas 
ir reģistrētas atbilstoši MK noteikumiem Nr. 134 (26.03.2019.) 
“Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un 
novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas 
kārtība”. Nepildot šos MK noteikumus, cūku turētāji var tikt sodīti. 
 
1. attēls. Cūku skaita izmaiņas Latvijā pa dažādām grupām no 
2017. līdz 2019. gadam 



 
Avots: LDC,2019 
Kā liecina 1. attēlā apkopotā LDC informācija, uz šī gada 1. 
janvāri, salīdzinot cūku skaitu ar 2017. gada janvārī, to skaits ir 
samazinājies par 31 282 dzīvniekiem. Cūku skaita ievērojama 
samazināšanās saistīta ar vairākiem faktoriem. Noteicošie no tiem  
cūku skaita samazinājumam ir divi: ierobežojumi un Krievijas 
noteiktais embargo dzīvnieku izcelsmes produkcijai, tajā skaitā 
dzīvu cūku eksportam no Latvijas Republikas uz Krieviju, kā arī 
likvidēto cūku skaits saistībā ar ĀCM ierobežošanas un 
likvidācijas pasākumiem. 
 

DAINIS ARBIDĀNS, 

LLKC Lopkopības nodaļas konsultants – eksperts 
veterinārmedicīnā  
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