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 Biedrības vadītājs: valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis

Biedrības valdes locekļi:
 Jānis Jurašs 
 Dzintra Puriņa
 Aija Luse
 Ligita Harčevska 
 Irēna Baufale 
 Anna Devjatņikova-Ancveriņa 
 Tatjana Martinsone
 Ramona Godmane

Valdes sastāvs apstiprināts 2009. gada 6. martā. 

Darbinieki: 
Izpilddirektore Aija Luse - 67971022, 29136504,  aija.luse@lszaa.lv
Ciltsdarba speciāliste Dzintra Puriņa - 67971022, 22023852
lszaa@lszaa.lv, dzintra.purina@inbox.lv
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LŠZAA mērķi:
 Asociācija izveidota ar mērķi īstenot Latvijas šķirnes zirgu

selekciju, kalpot zirgu audzētāju kopējo interešu aizstāvībai un
novērst līdzšinējās nepilnības Latvijas šķirnes ciltsdarba
programmas realizēšanā.

 Latvijas zirgu šķirnes ciltsdarba programma, ko realizē
asociācija, aptver visus pasākumus, kas nepieciešami, lai
nodrošinātu šķirnes dzīvnieku reģistrāciju, kvalitatīvu
audzēšanu un novērtēšanu, veiktu izlasi, atlasi, kā arī Valsts
ciltsgrāmatas kārtošanu. Programmas realizācijā piedalās Valsts
ar subsīdijām šķirnes zirgkopības sistēmas pilnveidošanai.



 Kopumā asociācijā šobrīd ir:

 ~ 1600 zirgu

 ~ 70 aktīvie vaislas ērzeļi

 ~ 400 ķēves

 ~ 160 kumeļi katru gadu

 Uz 2010.gada 1.martu ir 271 biedri

 196 fiziskas personas

 75 juridiskas personas





Informācija par sabiedriskajām aktivitātēm 2009.gadā:

 Sarīkota biedru kopsapulce, sniedzot gan nozarei aktuālo 
informāciju, gan informējot par Eiropas Savienības sniegtajām 
iespējām lauku un lauksaimniecības politikas veidošanā

 Organizēts seminārs Siguldā zirgu audzētājiem par ķēvju 
reproduktīvo sistēmu, piesaistot ārvalstu lektorus;

 Organizēta jaunzirgu vērtēšana un vaislas ērzeļu sertifikācija 
Burtnieku zirgaudzētavā 12.06.2009, kur piedalījās arī Burtnieku 
vidusskolas skolnieki;

 Pārsertificētas 3 šķirnes saimniecības, piesaistot studentus  
prakses ietvaros, pamatojoties uz ar LLU noslēgto sadarbības 
līgumu. 



 Pilnveidota organizācijas interneta mājas lapa www.lszaa.lv, kas ir galvenais
biedru informēšanas līdzeklis un sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli un
publikācijas;

 Asociācijas pārstāvis regulāri piedalījies LOSP sanāksmēs Zemkopības ministrijā,
sekojot visai jaunākajai informācijai lauksaimniecības politikas jautājumos, kā
arī regulāri piedalījās darba grupās par MK noteikumu un likumu grozījumu
izstrādi;

 Asociācijas delegācija 2 cilvēku sastāvā apmeklēja Pasaules sporta zirgu
audzētāju federācijas (WSHBF) ģenerālo asambleju Kopenhāgenā, Dānijā no 3 -
5.11.2009
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Organizētas reģionālas zirgu vērtēšanas skates 26.-27.septembrī. 

Organizēti rikšotāju zirgu vērtēšanas pasākumi 19.septembrī Dagdas novadā 
un 10.oktobrī  Garkalnes novadā projekta “Zirgu grupas „Latgales rikšotājs” 

īpatņu ģenētiskās kvalitātes noteikšana – 2009” ietvaros.



 Projekta gaitā tika aprobēta jauna rikšotāju zirgu vērtēšanas 
sistēma, izveidota detalizēta datu bāze, kurā šobrīd novērtēti 
35 rikšotāju zirgi, arī ievestās ķēves

 Projekta nomināciju ietvaros novērtēti 14 zirgi un noteikti 
uzvarētāji katrā kategorijā.

 Projekta datu analīze norāda uz divu rikšotāju zirgu virzienu 
veidošanos :
 ātruma sacensībām, 

 draivingam, darbam, atpūtai.

Tika pārbaudīts arī zirgu

temperaments pēc jaunas metodikas.



 Realizēts projekts “Zirgkopība – 2009”

 Pilnveidota un realizēta zirgu šķirņu grupas „Latgales rikšotājs” 
ciltsdarba programma 2007. - 2012. gadam.

 Regulāri skatīti finansiālie jautājumi.

 2009.gada augustā izskatīti un apstiprināti ģenētiskajiem resursiem 
atbilstošu zirgu īpašnieku pieteikumi ES atbalstam.

 Aizpildīta LDC datubāzes ģenētisko resursu sadaļa ar visu asociācijas 
genofonda zirgu izsniegtajiem atzinumiem.

 Turpināts intensīvs darbs ar biedru zirgu ciltsdokumentāciju.

 Uzturēta un papildināta Valsts ciltsgrāmata.



 Sagatavoti un sniegti priekšlikumi 2010.gada valsts atbalsta 
nolikumu izstrādāšanai.

 2009.gadā nomainīta biroja atrašanās vieta no Ozolniekiem uz 
Siguldu, lai samazinātu biroja un transporta izmaksas.

 2009.gadā LŠZAA speciālistu grupa izstrādāja Latvijas zirgu šķirnes 
sporta un braucamā tipa ciltsdarba programmu 2010. –
2015.gadam un jaunu zirgu vērtēšanas instrukciju.



Ģenētiskie resursi

Izsniegti atzinumi ģenētiskajiem resursiem atbilstošajiem zirgiem 2004 -
2009.g.(LŠZAA dati)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ērzeļi 22 29 27 22 28 27

Ķēves 129 169 184 140 117 132



Zirgaudzēšanas pārraudzības dati 2004.- 2009.gads (LŠZAA dati)



Kumeļu vērtēšana 2009.gadā

 2009.gadā novērtēto kumeļu skaits
 161

 Vidējais vērtējums
 31.1

 Zemākais vērtējums
 30

 Augstākais vērtējums
 39

Pēc kopvērtējuma labāk novērtēto kumeļu tēvi – Centesimo HL279, 
Calvados 87 WE3 , Avellynus, Franks L1696, Sultans LS1591, Gastons 
L1657, Puaro LV012460450221.



Jaunzirgu darbaspēju pārbaudes

Pēc darbaspējām vislabāk novērtēto jaunzirgu tēvi – Aromāts HL265 (33.9 balles), 
Kivi LS1693 (32,5), Disputs L1539 (>31), Donnerbube II HN251 (>31), Spartacus 
DE431312314203 (>31).

2009.gadā 

pārbaudīto 

jaunzirgu skaits -

186

Sporta tipa 

jaunzirgiem

Braucamā tipa 

jaunzirgiem

Rikšotāju šķirņu 

jaunzirgiem

Vidējais vērtējums 27.6 21.3 22.6

Zemākais 

vērtējums

24 17 19

Augstākais 

vērtējums

34 24 29.5



Vaislas ērzeļu sagatavošana sertificēšanai un 
sertificēšana

2009.gadā sertificēto 

ērzeļu skaits - 7

Eksterjers Darbaspējas

Vidējais vērtējums 49.5 32

Zemākais vērtējums 49 31

Augstākais vērtējums 52 34



2010.gada plānotās aktivitātes

 Turpināt organizēt jaunzirgu vērtēšanas skates, ar papildus 
ringu pārdodamajiem zirgiem, ievietojot reklāmu 
starptautiskajā apritē.

 Organizēt jaunzirgu čempionātu 2010.gada jūlija otrā pusē.

 Organizēt ķēvju vērtēšanas skates, ieviešot ķēvju klasifikāciju.

 Informēt biedrus par jauno Latvijas šķirnes zirgu ciltsdarba 
programmu 2010.-2015.gadam, jauno zirgu vērtēšanas 
instrukciju, turpmāk zirgus vērtējot saskaņā ar tām.

 Izglītot biedrus gan par aktualitātēm lauksaimniecības 
politikā, nozarē, kā arī praktiskās mācības dažādās nozares 
jomās.



 Turpināt kārtot Valsts ciltsgrāmatu, papildinot to ar 
augstvērtīgiem Latvijas šķirnes zirgiem.

 Organizēt un veikt biedru zirgu vērtēšanu, ciltsdokumentācijas 
kārtošanu, šķirnes saimniecību apsekošanu.

 Izstrādāt un sniegt Zemkopības ministrijai ieteikumus 
uzlabojumiem zirgkopības nozarē.

 Uzturēt un papildināt asociācijas mājas lapu www.lszaa.lv

 Tuvināt ciltsdarba kvalitāti Latvijas zirgu šķirnē attīstīto 
zirgaudzēšanas valstu līmenim.

http://www.lszaa.lv/


Projekti 2010
 2010.gadā ir sagatavoti un iesniegti 4 projektu pieteikumi:

 ZM par darbaspēju un ciltsvērtības noteikšanas pasākumiem - „Latvijas
šķirnes zirgu skate - 2010” (jaunzirgu čempionāts + vaislas zirgu +
pārdodamo zirgu skate).

 „Darbības efektivitātes paaugstināšana lēmumu pieņemšanas
procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā zirgkopības nozarē
Latvijā” – Sabiedrības integrācijas fondam, darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes
"Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"
ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts
finansiālu atbalstu.

 LOSP par biedrību atbalstu no ZM atbalsta līdzekļiem.

 Iesniegums ZM Tehniskā atbalsta komisijai par līdzekļu piešķiršanu
valsts ciltsgrāmatas 30.sējuma izdošanai. (LZB papildus iesniedza par kopēja

vaislas ērzeļu kataloga izdošanu).



Sporta bāze “Kleisti”

 Latvijas modernās pieccīņas federācija, Latvijas BMX federācija, Latvijas
Paukošanas federācija un Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija ir
parakstījušas nodomu protokolu par atbalstu Latvijas modernās pieccīņas
federācijai, kura pieteikusies uz reorganizētās valsts aģentūras „Lietišķo sporta
veidu centrs „Kleisti”” apsaimniekošanu.

 Bāzē iespējamas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības kvalifikācijas
paaugstināšanai zirgu audzētājiem, sertificētiem vērtētājiem, zirgu turētājiem,
realizējot arī mūžizglītības mācību programmas.

 Bāzē ir piemēroti apstākļi arī zirgu audzētāju organizācijas publiskajiem
pasākumiem. Visā pasaulē šīs organizācijas bāzējas šādos kompleksos, kur
iespējams atvest zirgus, gatavot skatēm un čempionātiem, kvalitatīvi parādīt
maksimālās zirga spējas un kvalitāti. Tāpat var attīstīt tādus mārketinga pasākumus
kā izsoles, aktivizējot zirgkopības nozares konkurētspēju un eksportu.

 Vienlaicīgi  sporta bāze „Kleisti” veiksmīgas un pārdomātas apsaimniekošanas 
rezultātā kļūtu par modernu un finansiāli attīstītu sporta bāzi.



Valsts atbalsts zirgkopībai - 2010

Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot 

augstvērtīgus dzīvniekus, kā arī saglabājot un uzlabojot esošo 

genotipu.

Atbalsts paredzēts ciltsdarba izdevumu (zirgu vērtēšanas izdevumu) 

kompensēšanai.

Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un darba spēju noteikšanai un 

novērtēšanai pēc pēcnācējiem pārraudzības ganāmpulkā piešķir:

1. kā vienreizēju maksājumu 199 latu apmērā, par tāda augstvērtīga 

sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem:

1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk;

1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēji, no 

kuriem vismaz viens ir sertificēts vai kā vaislas ķēve iekļauts šķirnes 

ciltskodolā;



2. kā vienreizēju maksājumu 77 latu apmērā, par vaislas ērzeļa 

ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

3. kā vienreizēju maksājumu 79 latu apmērā, par jaunzirgu 

sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja 

jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

4. kā vienreizēju maksājumu 79 latu apmērā, par kumeļa 

sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja 

kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

5. kā vienreizējs maksājums 44 latu apmērā, par ciltsgrāmatā 

uzņemtas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, 

kurai vismaz viens pēcnācējs ir sertificēts ērzelis.



Atbalsta saņemšanas un norēķinu kārtība:

 Pārraudzības ganāmpulka īpašnieks noslēdz līgumu ar 
asociāciju (slēdziet līgumu tikai ar vienu audzētāju organizāciju. Ja Jūs noslēgsiet ar 

abām organizācijām, Jūs no subsīdiju saraksta LAD izslēgs ) .

 Zirgu īpašnieks piesaka asociācijai vērtējamo zirgu skaitu.

 Asociācija izraksta rēķinu (administrēšanas + vērtēšanas  un 

transporta pakalpojumi).

 Pēc rēķina apmaksas, vērtētāji dodas uz saimniecībām, 
novērtē zirgus, aizpilda vērtēšanas lapas. (īpašniekam vērtētājam 

vairs nekas nav jāmaksā, ja ir apmaksāts asociācijas kopējais rēķins.)

 Zirgu īpašnieki iesniedz/iesūta asociācijai zirgu vērtēšanas 
lapu orģinālus, sev atstājot kopijas. 

 Vērtētāji slēdz pakalpojuma līgumus ar asociāciju, norēķini 
notiek pēc darba pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas. 



 Vērtēšanas lapas jāiesniedz līdz 01.jūlijam I.pusgadā un līdz 
01.decembrim II.pusgadā.

 Organizācija līdz 2010.gada 5.jūlijam (pēc stāvokļa uz 
2010.gada 1.jūliju) un 2010.gada 5.decembrim (pēc stāvokļa 
uz 2010.gada 1.decembri) papīra un elektroniskā formā 
iesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) pārskatus.

 Pēc pārskatu saņemšanas LAD pārskaita valsts atbalsta naudu  
īpašniekiem pieejamā finansējuma ietvaros.

NB!
 Sakarā ar problemātisku asociācijas pakalpojumu un biedru naudas rēķinu 

apmaksu, turpmākie pakalpojumi tiks sniegti tikai PĒC rēķinu apmaksas.



LATVIJAS ŠĶIRNES ZIRGU AUDZETAJU ASOCIĀCIJAS CENRĀDIS

Zirga vērtēšana 3.00

Jaunzirgu vērtējumu datu apstrāde, administrēšana, dokumentu sagatavošana Lauku 
atbalsta dienestam, datu bāzes uzturēšana

15.00

Vaislas ērzeļu sertificēšana un reģistrēšana 50.00

Vaislas ērzeļu datu apstrāde, administrēšana, dokumentu sagatavošana Lauku atbalsta 
dienestam, datu bāzes uzturēšana

30.00

Kumeļu vērtējumu datu apstrāde, administrēšana, dokumentu sagatavošana Lauku 
atbalsta dienestam, datu bāzes uzturēšana

15.00

Ķēvju vērtēšanas datu apstrāde, administrēšana, datu bāzes uzturēšana 10.00

Zirga ciltskartiņas izveidošana no jauna 2.00

Ģenētisko resursu zirgu atzinumu sagatavošana un administrēšana 5.00

Zirga ciltskartiņas izveidošana no jauna importētiem zirgiem 5.00

Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības atestācijas izmaksas 30.00

Vērtētāju ierašanās saimniecībā (transports) 5.00

Biedru nauda līdz 1 zirgam 5.00

Īpašniekiem līdz 5 zirgiem 15.00 

Īpašniekiem līdz 10 zirgiem 20.00

Īpašniekiem līdz 30 zirgiem 30.00

Īpašniekiem līdz 50 zirgiem un vairāk 50.00

Šķirnes audzēšanas saimniecībām piemērojama 10% atlaide no izcenojumiem.



Paldies par uzmanību!


