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Valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis 
 

Biedrības valdes locekļi: 
  Guntis Rozītis 
  Kārlis Neilands 
  Dzintra Puriņa 
  Aija Luse 
  Iveta Pāža 
  Ligita Harčevska 
  Laine Orbidāne 
  Irēna Baufale 
  Laima Rozentāle 

     
Valdes sastāvs apstiprināts 2013. gada 22. martā.  
 
 
Darbinieki:  

 
Izpilddirektore Aija Luse  28388360,  aija.luse@lszaa.lv    

Ciltsdarba speciāliste Dzintra Puriņa  22023852  dzintra.purina@inbox.lv 

 Biroja koordinators  Ausma Budreiko 67971022  lszaa@lszaa.lv  
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• Kopumā asociācijā šobrīd ir: 

~ 1622 zirgi 

~ 68 aktīvie vaislas ērzeļi 

~ 300 ķēves 

~ 130 kumeļi katru gadu 

 

– Uz 2015.gada 01.martu ir 246 biedri 

• 178 fiziskas personas 

• 68 juridiskas personas 

 

PASAULES SPORTA ZIRGU AUDZĒTĀJU FEDERĀCIJA - WBFSH 

 Kopš 2008.gada LŠZAA ir starptautiskās audzēšanas organizācijas 
WBFSH biedrs.  
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Biedru analīze pēc zirgu skaita 



2014.gadā paveiktie darbi 

 Sarīkota biedru kopsapulce, sniedzot nozarei aktuālo informāciju. 

 Subsidētā ciltsdarba pakalpojuma organizēšana un administrēšana. 
(valsts atbalsta zirgkopības nozarei administrēšana). 

 Veikta ganāmpulku izvērtēšana prēmēto ķēvju izlasei un atbalsta 
saņemšanai. 

 Veikts DNS analīžu savākšanas un veikšanas pasākums vaislas 
ērzeļiem un ķēvēm, turpinot veidot datubāzi. 

 Veikta ģenētisko resursu zirgu izvērtēšana un atzinumu sagatavošana. 

 Sadarbībā ar Rīgas Domi organizēts pasākums «Zirgi senāk un tagad» 
Rīgas svētku ietvaros 17.augustā. Atbildīgā persona Ligija Biteniece. 

 Organizētas darba grupas poniju ciltsdarba programmas izstrādei, 
gada beigās sagatavota un iesniegta LDC «Ciltsdarba programma 
Latvijas sporta poniju šķirnes izkopšanai 2015-2025.gadam». 
Atbildīgā persona Anna Veidemane. 

 Organizētas 5 zirgu audzētāju reģionālās sanāksmes abu organizāciju 
biedriem (120 dalībnieki), kurās zirgu audzētājiem bija iespēja 
izteikties par esošajām problēmām un šķēršļiem zirgaudzēšanas 
nozarē, kā arī dalīties ar idejām, kā tās varētu risināt.  

 

 

 

 



 Asociācijas pārstāvis piedalījies ZM sanāksmēs un darba grupās par 
likumu un saistošo MK noteikumu grozījumiem, kā arī darba grupās par 
2015.gada valsts atbalsta plānošanu. 

 Regulāri publicēta publiski pieejama nozarei aktuāla informācija 
organizācijas interneta mājas lapā   www.lszaa.lv. Uzturēta un 
pilnveidota www.lwhorse.lv , kas ļauj visiem interesentiem iepazīties ar 
zirgu izcelsmi, vērtējumu un citu publisko informāciju.  

 Organizēti reģionālie jaunzirgu  un jauno vaislas ērzeļu vērtēšanas 
pasākumi. 

 Pēc abu organizāciju vienošanās, tika izveidota atsevišķa vaislas ērzeļu 
vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ietilpa četri eksperti no katras 
organizācijas (ar rezervi, lai vismaz trīs, atkarībā no reģiona, varētu 
ierasties uz jauno ērzeļu vērtēšanu). Komisijas sastāvs: no LŠZAA  - Aija 
Luse, Kārlis Neilands, Iveta Pāža, Irēna Baufale. No LZB - Edgars 
Treibergs, Juris Mežinieks, Gunita Bendrupa, Vija Mačule. 

 Samaksāta biedru naudu starptautiskajā organizācijā WBFSH un 
Latvijas organizācijā – LOSP; 

 VLT pasākuma „Atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes 
noteikšanai” ietvaros organizēts Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu 
populācijas analīzes projekts (skat. tālāk) 

 

 

http://www.lszaa.lv/
http://www.lwhorse.lv/


• Administrēti zirgu vērtēšanas dati iesniegšanai LAD valsts 
atbalsta saņemšanai: 

– Kumeļi – 128 

– Jaunzirgi – 115 

– Jaunsertificēti ērzeļi – 4 

– Pēc pēcnācēju kvalitātes novērtētie ērzeļi – 19 

– VCG uzņemtas premētās ķēves– 110 

• 2014.gadā valsts atbalstu ciltsdarbam zirgkopības nozarē saņēma 
109 pārraudzības saimniecības. 

• 2014.gadā sagatavoti uzņemšanai VCG ir 6 vaislas ērzeļi un 30 
ķēves. 

• Sagatavoti atzinumi par 149 ģenētisko resursu zirgiem. 
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Kumeļi 110 157 222 190 184 161 134 109 157 160 128 

Jaunzirgi 131 167 173 143 142 150 129 140 99 100 115 

Jaunie ērzeļi 13 13 10 13 14 7 8 3 5 17 4 

Novērtētie 

ērzeļi 
25 45 60 68 70 70 19 17 17 23 19 

Ķēves             17 21 45 110 110 
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AR ; 5 

HL; 4 

KW; 1 

LS; 43 

OL; 2 

SA; 1 

ŠP; 5 

TR; 1 
WE; 3 

XX; 3 

LŠZAA vaislas ērzeļu skaits pa šķirnēm. Kopā 68 
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Valsts Lauku tīkla pasākuma „Lopkopības ražošanas 
ekonomiskās efektivitātes paaugstināšanas pasākumi lauku 

saimniecībās” apakšpasākums „Atbalsts dzīvnieku 
ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai” 

zirgkopības nozarē 

 

LŠZAA pētījuma projekta mērķis un metodika 

Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu populācijas analīzes 
projekts 2014.gadā tika izstrādāts, lai apsekotu un sekmētu 

ģenētisko resursu dzīvnieku saglabāšanas programmu, kā arī 
atrastu ekonomiski izdevīgu dažāda tipa zirgu pielietojumu 

Lauku attīstības programmas ietvaros. 

 



Plānotie pasākumi 2015.gadā 
• Subsidētā ciltsdarba pakalpojuma organizēšana un administrēšana. 

(valsts atbalsta zirgkopības nozarei administrēšana).  

• Ganāmpulku izvērtēšana prēmēto ķēvju izlasei. 

• Reģionālu jaunzirgu  un jauno vaislas ērzeļu vērtēšanas pasākumu 
organizēšana. 

• Ģenētisko resursu zirgu izvērtēšana un atzinumu sagatavošana. 

• Informatīvo pasākumu un apmācību organizēšana.  

• Regulāra publiski pieejamas nozarei aktuālas informācijas 
publicēšana organizācijas interneta mājas lapā   www.lszaa.lv 

• Latvijas zirgu interneta datubāzes www.lwhorse.lv uzturēšana un 
pilnveidošana. 

• WBFSH ģenerālās asamblejas apmeklēšana Austrijā. 

• Sagatavošanās dalībai starptautiskā izstādē «Helsinki Horse Fair» 
2016.gadā. 

 

 

 

 

http://www.lszaa.lv/


Biedrības «Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija» 
mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi tuvāko gadu laikā 

Darbības joma Veicamie pasākumi 

1. Normatīvie 
dokumenti 

• sagatavot un apstiprināt ciltsdarba programmu Latvijas 
zirgu šķirnei 2016-2026.gadam 

• periodiski pilnveidot MK noteikumus attiecībā uz 
zirgkopības nozari 

• pilnveidot prasības šķirnes zirgu audzēšanas 
saimniecībām 

• sagatavot un apstiprināt organizācijas paškontroles 
programmas procedūras 

• sagatavot un apstiprināt instrukciju par zirgu šķirņu 
piešķiršanas kārtību un to reģistrēšanu LDC datubāzē 

2. Ciltsdarbs • turpināt vērtīgāko šķirnes dzīvnieku uzņemšanu VCG 
• veikt vaislas ērzeļu sertificēšanu un pārbaudi pēc 

pēcnācēju kvalitātes 
• apsekot šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības, veicināt 

kandidātsaimniecību apstiprināšanu. 
• izvērtēt ganāmpulku vaislas ķēvju sastāvu, sagatavojot 

nolikumu par ķēvju klasifikāciju klasēs. 
• jāveido vērtīgāko ķēvju kodols un jāstimulē mērķtiecīgāka 

vaislas materiāla izmantošana.  



Darbības joma Veicamie pasākumi 

• jārod risinājums efektīvākai šķirnes braucamā tipa 
saglabāšanai. 

• jāsaglabā ērzeļi no izzūdošajām vēsturiskām līnijām ar 
mazu īpatņu skaitu, atlasot šiem ērzeļiem ķēves ar 
izcelsmi no labākām ķēvju ģimenēm. Jāveido vērtīgāko 
ērzeļu spermas banka. 

• Zirgkopības pārraudzības datorprogrammas uzturēšana 
un pilnveidošana 

3. Personāls • veikt ciltsdarbā iesaistīto personu profesionālo 
sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu 

• sagatavot un apstiprināt procedūru, pēc kādas zirgu 
vērtēšanas ekspertiem izsniedz apliecinājumu par 
praktisko darbību sertifikāta pagarināšanai. 

 

4. Nozares 
popularizēšana 

• Publisko pasākumu organizēšana 
• Publikāciju sagatavošana mēdijiem 
• LŠZAA mājas lapas un datubāzes pilnveidošana un 

uzturēšana,  

5. Dalība nozaru 
organizācijās 

• WBFSH 
• LOSP 
• Latvijas Ciltsdarba centrs 



Valsts atbalsts zirgu audzētājiem 
2015 



Zirgu īpašnieki saņem valsts atbalstu:  
1. kā vienreizēju maksājumu 180 (173) eiro 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 pēcnācēju; 
  1.3. kuram ir sertificēts vai iekļauts šķirnes ciltskodolā vismaz viens pēcnācējs; 

2. kā vienreizēju maksājumu 133 (110) eiro apmērā par vaislas ērzeļa 
ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu; 

3. kā vienreizēju maksājumu 133 (110)  eiro apmērā par jaunzirgu 
sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs 
ir sertificēts ērzelis; 

4. kā vienreizēju maksājumu 120 (110) eiro apmērā par kumeļa sagatavošanu 
vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir 
sertificēts ērzelis; 

5. Par VCG ierakstītas vai ierakstīšanai VCG sagatavotas /prēmētās/ tīršķirnes 
vaislas ķēves, kam noteiktas darbspējas, ģenētiskā kvalitāte un kuras 
novērtētas pēc pēcnācējiem 2015.gadā – kā vienreizēju maksājumu 145  
eiro apmērā – 112 ķēvēm. 

 
! 2015.gadā tiks veiktas DNS analīzes vaislas ērzeļiem un ciltskodola vaislas 

ķēvēm, kuras tiks apmaksātas no valsts piešķirtā atbalsta speciālā sadaļā!  

 



Valsts atbalsta saņemšanas 
kārtība 

 Zirgu īpašnieks noslēdz līgumu ar asociāciju (tie, 
kas nav noslēguši iepriekš). 

 Pieaicina zirgu vērtētāju un nodrošina 
sagatavota zirga vērtēšanu. 
 Par  transportu vērtētājam jāmaksā pēc vienošanās. 

• Zirga vērtēšanas datus iesniedz/iesūta asociācijai, pārliecinoties, ka 
tie ir saņemti. 

• Vaislas ērzeļu īpašniekiem jāiesniedz pieteikums atbalsta 
saņemšanai pēc pēcnācēju kvalitātes. (10 pēcnācēji 2011-2015) 

• Asociācija pārbauda, apkopo un iesniedz LAD vērtēšanas datus. 

• Asociācija saskaņā ar noslēgto līgumu un iesniegtajiem datiem 
pārskaita subsīdijas zirgu īpašniekam un vērtētājam. 

• Asociācija ir tiesīga ieturēt arī iepriekšējos gados nesamaksātos 
parādus par pakalpojumiem un biedra naudu, par to vienojoties 
zirgu īpašnieku. 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 

2015 


