
PVD aicina ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk 
par 3−5 putniem) vienkopus nobeigušies savvaļas putni, 
zvanot uz PVD uzticības tālruni − automātisko atbildētāju       
  
vai arī vēršoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām 
saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai viens vai divi mājputni. 

Sevišķi piesardzības pasākumi jāievēro putnu novietnēs un putnu produktu ražotāju uzņēmumos.

PUTNU GRIPA

MĀJPUTNI

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa 
pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni. 

Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem putniem, uzņemot 
vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. 
Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transport- 
līdzekļiem, pakaišiem u.c.

Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims ar putnu gripu, 
būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu 
saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilo- 
metru rādiusā − uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saim- 
niecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi 
mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

!

Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) nebūs reģistrēti Lauksaim- 
niecības datu centrā (LDC) vai Tu neievērosi biodrošības pasākumus, Tu 
nevarēsi saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

!

Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk ēd, strauji samazinās olu dējība, tie 
izskatās savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties ziņo veterinārārstam 
vai tuvākajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.
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VISU GADU, LAI PASARGĀTU MĀJPUTNUS 
NO SASLIMŠANAS AR PUTNU GRIPU, IEVĒRO BIODROŠĪBU:

IEROBEŽO NEPIEDEROŠU PERSONU PIEKĻŪŠANU 
MĀJPUTNU TURĒŠANAS VIETĀM

IEVĒRO HIGIĒNAS PASĀKUMUS, VEICOT DARBA 
PIENĀKUMUS
(mazgā rokas ar ziepēm un ūdeni, dezin�cē 
apavus un rokas)

GLABĀ MĀJPUTNU BARĪBU UN PAKAIŠUS 
SAVVAĻAS PUTNIEM NEPIEEJAMĀS VIETĀS

MĀJPUTNU BAROŠANU UN DZIRDINĀŠANU 
ORGANIZĒ IEKŠTELPĀS VAI NOROBEŽOTĀ 
TERITORIJĀ, NEPIEĻAUJOT SAVVAĻAS PUTNU 
PIEKĻŪŠANU

ZIŅO PRAKTIZĒJOŠAM VETERINĀRĀRSTAM VAI 
PVD PAR VISIEM GADĪJUMIEM, KAD IR 
AIZDOMAS PAR MĀJPUTNU SASLIMŠANU

LAIKĀ NO 2017. GADA 2. MARTA LĪDZ 31. MAIJAM:

MĀJPUTNUS TURI SLĒGTĀS TELPĀS*, NOVĒRŠOT 
TO KONTAKTU AR SAVVAĻAS PUTNIEM UN 
DZĪVNIEKIEM

NETIRGOJIES AR MĀJPUTNIEM UN 
INKUBĒJAMĀM OLĀM

NEPIEDALIES TIRGOS, IZSTĀDĒS, SKATĒS UN 
CITOS PASĀKUMOS AR MĀJPUTNU 
PIEDALĪŠANOS; TO NORISE IR AIZLIEGTA

MĀJPUTNU DZIRDINĀŠANAI NEIZMANTO 
VIRSZEMES ŪDENSKRĀTUVĒS IEGŪTU ŪDENI

NODROŠINI SEVI UN DARBINIEKUS AR DARBA 
VAI MAIŅAS APĢĒRBU UN APAVIEM
(darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai 
mājputnu turēšanas vietā)

BIODROŠĪBA

* Slēgta telpa - kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez 
pamatiem un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas 
putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, 
dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežota ar smalku sietu un 
noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta 
nojume.
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