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Õigusaktid

• EK rakendusotsus nr 2014/709 (nn SAK 
tsoonid ja tegevused nendes tsoonides);

• LTTS (loomapidajate üldised kohustused, 
üldised tauditõrje alused, minimaalsed BO 
nõuded kõikidele loomapidajatele);

• SAK ja SKK tõrje eeskiri - PÕMM 23. 11. 04. a 
määrus nr 179 (täpsemad BO jmt nõuded 
seakasvatajatele seoses SAK ohuga).



Taust

• 2014 a veebruaris diagnoositi SAK PL, LT ja LV 
BYga piirnevatel aladel;

• 2014 a juulis LV Valka maakonnas;

• 31. 07. 14 Vilniuses Balti-Poola ministrite 
kohtumine, kus otsustati välja töötada ühtne 
tegevuskava;

• 2014 a oktoobris Vilniuses EK, PL, LV, LT ja EE 
kohtumine piirkondliku strateegia 
väljatöötamiseks.



Piirkondlik strateegia

• Eesmärk: ühtlustada riikide poolt SAKi
kontrollimiseks ja tõrjeks rakendatavaid
meetmeid:

• - ettevõtete kategoriseerimine

• - min BO meetmed

• - MS arvukuse piiramine

• Kokkuleppega hõlmatud: EE, LV, LT, PL + EK.



Farmide kategoriseerimine

• Mitteärilisel eesmärgil (MÄE)- sigu peetakse 
üksnes oma tarbeks;

• Ärilisel eesmärgil (ÄE) - müüakse elusloomi 
ja/või viiakse tapamajja, et realiseerida lihana;

• Sigade õuespidamine (SÕP) – sigu peetakse, 
kas ajutiselt või alaliselt välistingimustes.



Uued sätted

• Täielik sigade õuespidamise keeld;

• Täiendavad kohustuslikud BO meetmed;

• Riskipiirkondades „oma tarbeks tapmine“ 
veterinaarjärelevalve all;



Minimaalsed bioohutusmeetmed 
alates august 2015

• Sigu peetakse üksnes suletud ruumis, nii, et oleks 
välistatud nende kontakt muude loomadega;

• Toidujäätmete söötmise keeld;
• Kodusigade kontakti välistamine metssigade või nende 

osadega;
• Loomapidaja kohustus vahetada riideid ja jalanõusid

sisenemisel loomakasvatushoonesse ja sealt väljumisel;
• Loomakasvatushoones kasutatavat sööta, allapanu ja

inventari ei viida teise loomakasvatushoone
territooriumile;

• Kohustus paigaldada territooriumi ja
loomapidamishoone sissepääsule desobarjäär;



Minimaalsed bioohutusmeetmed 
alates august 2015

• Territooriumile ei tooda haljassööta;

• Kasutatavat sööta on vähemalt viimased 30 p 
hoiustatud nii, et on välistatud muude 
loomade juurdepääs sellele või on see enne 
söötmist termiliselt töödeldud;

• Kasutatavat allapanu on vähemalt viimased 30 
päeva hoiustatud nii, et on välistatud muude 
loomade ja kõrvaliste isikute juurdepääs 
sellele;



Minimaalsed bioohutusmeetmed 
alates august 2015

• Loomakasvatushoone territoorium peab 
olema tarastatud aluspinnasega ühendatud 
taraga nii, et oleks välistatud muude loomade 
sissepääs sh kasutatavale inventarile, söödale, 
veele ning sõnniku ja läga ladestuskohtadele;

• Kirjalik bioohutuskava ja tegevuste 
dokumenteerimine.



Kitsendused ja abinõud SAK 
riskipiirkondades

• Oma tarbeks tapmine SAK riskipiirkondades 
lubatud ainult veterinaarjärelevalve all;

• Tegevused vastavalt EK rakendusotsusele nr 
2014/709;

• Kohustus teavitada kütitud või surnuna leitud 
metsseast. 



EK rakendusotsus nr 2014/709

• Otsuse lisa I osas (I tsoon ehk puhvertsoon)-
liikmesriikide piirkonnad kus haigust ei ole 
diagnoositud, kuid nad piirnevad aladega, kus 
haigus on diagnoositud kas kodu- või 
metssigadel;

• Otsuse lisa II osas (II tsoon)- piirkonnad, kus 
taud on diagnoositud ainult metssigadel;

• Otsuse lisa III osas (III tsoon) - taud on 
diagnoositud kodusigadel.



Tsoonid



Tsoonid 29.07.15 seisuga



Tegevused

• Inspekteerimine- minimaalselt 2x aastas EK 
otsuse lisas loetletud piirkondades 
(taudistunud aladel 12x aastas);

• Laboruurimine- kõik kahtlased haigestumised 
(palavik), suurenenud surevus ja kodus 
tapmisel, kui tekib kahtlus.

• BO miinimumnõuetele mittevastavates 
loomakasvatusettevõtetes ennetava tapmise 
kohaldamine (vajadusel).



Metssead

• Lisasöötmise piiramine;

• Jahipidamise reguleerimine;

• Kõikide haigete ja surnult leitud MS uurimine 
PCR meetodil (terves riigis);

• Tsoonides lisandub kütitud MS uurimine PCR 
ja vajadusel ka ELISA meetodil.



Infoallikad

• www.seakatk.ee

• www.vet.agri.ee


