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Faktileht, 2. veebruar 2016 

2011–2013 

• 2011 – diagnoositakse sigade Aafrika katk Leningradi oblastis 

• Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori käskkiri kuumtöötlemata sigade sööda impordikeelu 

kohta; praeguseks laiendatud kõigile sigade Aafrika katku (SAK) kitsendustega piirkondadele 

Valgevenes, Venemaal, Poolas, Leedus ja Lätis. 

• VTA peadirektori käskkirjaga nõue elussigade veokite seismiseks riigis 48 tundi enne laadimist 

ning kohustuslikuks pesemiseks ja desinfitseerimiseks. 

• Koostöö Maksu- ja Tolliametiga – idapiiril reisijate isikliku pagasi kontroll, et vältida 

kuumtöötlemata sealiha ja –toodete sissetoomist Eestisse. 

• Infovoldikud kolmandatest riikidest reisijatele ja seakasvatajatele. 

2014 

• Veebruar – diagnoositakse SAK Poola, Leedu ja Valgevene piiril (mets- ja kodusigadel) 

• VTA ametlik kiri keskkonnaministrile vähendada riigis metssigade populatsiooni ja 20 km 

ulatuses piirialadel keelustada metssigade lisasöötmine.  

• Juuni – diagnoositakse esimene SAK juhtum nii mets- kui ka kodusigadel Lätis 

• Juuli – diagnoositakse SAK Lätis Valka maakonnas (mets- ja kodusigadel) 

• 25. juuli – VTA peadirektori käskkiri kodusigade ja koduspeetavate metssigade välitingimustes 

pidamise keelu kohta. 

• 31. juuli – Vilniuses Balti-Poola ministrite kohtumine – otsus töötada välja ühine tegevuskava. 

• 7. august – maakondlike veterinaarkeskuste juhatajate erakoraline nõupidamine. Otsustakse viia 

läbi kõikide seapidajate lauskontroll, fikseerida täpne sigade arv, pidamistingimused ja 

bioohutusmeetmete järgimine. 

• 28. august – Euroopa Komisjoni rakendusotsusega määratakse Eesti territooriumil esmakordselt 

SAK leviku tõkestamiseks puhvertsoon. Lõunapiiril jäävad I tsooni Põlvamaa, Valgamaa, 

Võrumaa ning Viljandi ja Pärnu maakonna lõunapiiri vallad. 

• 1. september – Baltimaad ja Poola allkirjastavad Pulawys ühise SAK tõrjekava. 
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• 8. september – diagnoositakse esimene sigade Aafrika katku juhtum Eestis.  Hispaanias 

asuvast EL referentlaborist saabub kinnitus Valgamaal Hummulis surnult leitud metssea kohta.  

• 9. september – riiklik loomatauditõrje komisjon (RLTTK) otsustab, et metssigu tuleb hoida 

paiksena ja massilist metssigade küttimist korraldama ei hakata. 

• 30. september – Keskkonnaameti (KeA) peadirektori käskkiri metssigade ajujahi ja koertega jahi 

keelamiseks seakatku tõkestamiseks kehtestatud 2. tsoonis. 

• 30. oktoober – KeA peadirektori käskkirjaga nõue tsoonides kütitud metssigadest teavitamiseks 

ning SAK uuringu kohta jahiloale märke kandmiseks. 

• 9. detsember – VTA paigaldab taudistunud aladele lekkekindlad konteinerid surnuna leitud 

metssigade korjuste kõrvaldamiseks. 

2015 

• 21. jaanuar – Eestisse jõuab seakatku tõttu hukatud sigade kahjutustamiseks ostetud mobiilne 

põleti. 

• Märtsist jõustub VTA ja Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) vahel leping, millega VTA tellib 

jahimeestelt surnuna leitud ja kütitud SAK positiivsete metsigade kõrvaldamist loodusest 

matmise või konteinerisse toimetamise näol. 

• Maist jõustuvad uued, senisest karmimad bioohutusnõuded seakasvatusettevõtetele ja 

majapidamistele. Peamise muudatusena tuleb hakata VTA-d teavitama sigade oma tarbeks 

tapmisest. 

• 21. juuli – diagnoositakse esimene SAK juhtum kodusigadel. VTA tuvastab kahes Viljandimaa ja 

ühes Valgamaa seafarmis SAK tekitaja.  

• 31. juuli –Euroopa Komisjon avaldab SAK tsoneerimise uue otsuse, millega kehtestatakse Eesti 

territooriumil esmakordselt III ehk punane tsoon. 

• 5. august – RLTTK otsustab, et taudi leviku peatamiseks tuleb metssigade arvukust oluliselt 

vähendada. 

• August – VTA viib läbi kõigi seakasvatajate teistkordse lauskontrolli, et viia info uute 

bioohutusnõuete kohta kõigi seakasvatajateni ja kontrollida kehtivatest nõuetest kinnipidamist. 

• 17.–31. august – seakasvatajad saavad Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 

investeeringutoetuse meetme erakorralises seakasvatajatele suunatud taotlusvoorus taotleda 

toetust investeeringuteks bioohutusmeetmete tõhustamiseks või seakasvatussektorist 

väljumiseks. Lisaks saab taotleda toetust Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaudu 

seapidamise lõpetamiseks. 

• Septembrist jõustuvad uued senisest veelgi karmimad bioohutusnõuded. Peamiste 

muudatustena jõustub sigade väljaspidamise täielik keeld ja farmi territooriumi tarastamise 

nõue. 

• 8. september –Baltimaad ja Poola uuendavad ühist seakatku tõrjekava 

• 4. oktoober – Veterinaar- ja Toidulaboratoorium tõstab seoses intensiivsema küttimisperioodi 

algusega laborivõimekust, et kõik laborisse jõudnud kütitud metssigade proovid saaksid 

võimalikult kiiresti analüüsitud. 
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• 9. oktoober– VTA paigaldab jahiseltsidele esimesed külmkambrid kütitud metssigade rümpade 

hoiustamiseks proovitulemuste saabumiseni. 

• 14. oktoober – riik maksab 18 farmile välja taudikahjutoetuse seakatku tõttu hukatud loomade ja 

hävitatud sööda eest. 

• 15. oktoober – RLTTK kinnitab taudi tõttu hukatud loomade võimalike matmispaikade eelvaliku 

• 29. oktoober – Vabariigi Valitsus otsustab eraldada riigi tegevusvarusse sealihakonservide 

soetamiseks 1,78 miljonit eurot. 

• 2. november – Maaeluministeerium sõlmib lepingu AS Maag Konservitööstusega seakatku 

tõkestamiseks kehtestatud III tsooni sigade lihast valmistatud sealihakonservide ostmiseks riigi 

tegevusvarusse. 

• Oktoober–detsember– Geoloogiakeskus viib koostöös Keskkonnaministeeriumi (KeM), 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja KeA-ga eelvalitud matmispaikades läbi geoloogilised 

eeluuringud. 

• 22. detsember – jõustub uus SAK tsoneerimise otsus, mis leevendab kehtivad 

kauplemispiiranguid võimaldades elussigade liigutamist piirangutsoonides. Euroopa Komisjon 

kriteeriumid tsoonide kaotamiseks. 

2016 

• Jaanuar – VTA hakkab maksma jahimeestele kompensatsiooni suguküpsete metsseaemiste 

küttimise eest Baltimaade ja Poola ühiselt kokkulepitud meetmena metssigade populatsiooni 

tõhusamaks vähendamiseks. 

• Jaanuar – VTA järelkontrollide andmetel on Eestis 339 seafarmi, kus peetakse kokku ligikaudu 

319 000 siga. 99% Eesti sigadest peetakse bioohutusnõuetele vastavates farmides. 

 

Allikas: www.seakatk.ee  


