
Šķirnes zirgu audzēšanas saimniecību atestācijas kārtība. 

 

Uz šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu var pretendēt saimniecības, kas 
nodarbojas ar šķirnes dzīvnieku audzēšanu un atbilst šādiem kritērijiem: 

 saimniecības ganāmpulks ir reģistrēts un dzīvnieki ir apzīmēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību; 

 saimniecībā vismaz gadu īsteno ganāmpulka izkopšanas plānu, kas saskaņots ar šķirnes zirgu 
audzētāju organizāciju; 

 saimniecībā ganāmpulku pārrauga saskaņā ar pārraudzības kārtību regulējošajiem normatīvajiem 
aktiem un attiecīgās dzīvnieku sugas ciltsdarba programmu;  

 saimniecības ganāmpulks ir izmeklēts saskaņā ar veterinārmedicīnas jomu regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem; 

 saimniecības ganāmpulkā atbilstoši attiecīgās dzīvnieku sugas ciltsdarba programmai audzē, 
selekcionē un pavairo augstvērtīgus šķirnes dzīvniekus, kas paredzēti saimniecības ganāmpulka 
atražošanai un pārdošanai;  

 saimniecības ganāmpulkā ir vismaz 3 (trīs) Latvijas tīršķirnes vaislas ķēves, kas iekļautas šķirnes 
ciltskodolā; 

 saimniecībā pārbauda vaisliniekus, kā arī ganāmpulka atražošanai izmanto vaisliniekus vai 
bioproduktu, kas sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par vaislinieku, to bioprodukta un 
transplantējamo embriju sertifikāciju;  

 dzīvnieku turēšanas apstākļi atbilst attiecīgajai lauksaimniecības dzīvnieku sugai normatīvajos aktos 
noteiktajām lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgajām labturības un higiēnas prasībām; 

1. Saimniecība, kas pretendē uz šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības statusu, Asociācijā iesniedz: 

 Iesniegumu (pielikumā). 

 Ganāmpulka raksturojumu. 

 Ganāmpulka izkopšanas plānu. 

 PVD apliecinājumu, ka ganāmpulks atbilst veterinārajām un labturības prasībām. 
2. Asociācija mēneša laikā pēc šo noteikumu minēto dokumentu saņemšanas izvērtē ganāmpulka 

atbilstību šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusam un pieņem vienu no šādiem 
lēmumiem:  
2.1. par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu;  
2.2. par atteikumu piešķirt šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusu. 

3. Iesniedz V/A Lauksaimniecības datu centrs sarakstu ar šķirnes saimniecības statusu ieguvušajiem 
ganāmpulkiem. 
4. Datu centrs savā interneta mājaslapā ievieto un aktualizē to saimniecību sarakstu, kurām ir 
piešķirts attiecīgās dzīvnieku sugas šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss. 
5. Ja organizācija ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu piešķirt šķirnes dzīvnieku audzēšanas 
saimniecības statusu, saimniecība pēc sešiem mēnešiem (ja ir novērsti Asociācijas lēmumā minētie 
trūkumi) var atkārtoti iesniegt iesniegumu par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa 
piešķiršanu. 
6. Organizācija ne retāk kā reizi piecos gados pārbauda attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzēšanas 
saimniecības ganāmpulku, sastāda pārbaudes aktu un iesniedz to datu centrā. 
7. Ja saimniecībai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzēšanas 
saimniecības statuss, tas ir spēkā arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, ja vien netiek anulēts šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā. 
8. Atestācijas izmaksas, saskaņā ar noslēgto līgumu un pamatojoties uz Asociācijas apstiprinātu 
cenrādi, sedz atestējamā saimniecība 



 

 
Iesniegums 

par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu 
 

Biedrībai „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” 
 
 
 
 

Iesniedzējs  
 (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods, 
  
 juridiskajai personai – veids, nosaukums, 
  
 reģistrācijas numurs) 

 
Ganāmpulka reģistrācijas Nr.___________________________ 
 
Iesniedzēja adrese  
  

 
Lūdzu izskatīt iespēju piešķirt ganāmpulkam šķirnes  
 (dzīvnieku suga) 

audzēšanas saimniecības statusu.  

 
 
Pielikumā: 
1. Ganāmpulka raksturojums. 
2. Ganāmpulka izkopšanas plāns. 
3. PVD apliecinājums, ka ganāmpulks atbilst veterinārajām un labturības prasībām. 
 
 
 
 
 

     
(datums)  (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VĒRTĒŠANAS SKALA. 
 

Nr. 
p.k. 

 
Vērtēšanas kritēriji 

 
Punkti 

1. Izmantoto vaislas ērzeļu kvalitāte: 
Sertificēti vaislas ērzeļi 
Grūsno ķēvju īpatsvars, 80% un vairāk 
70-79% 
60-69% 

10 maks. 
5 
5 
4 
3 

2. Vaislas ķēvju kvalitāte 
Atbilst izmēru prasībām un novērtētas pēc eksterjera                               
100% 
90-99% 
40-89% 
1-39 %     

10 maks. 
 
10 
9 
4-8 
1-3 

3. Jaunzirgu kvalitāte, apmācība un vērtēšana 
Jaunzirgu kvalitāte (izmēri, eksterjers) 
Jaunzirgu apmācība un darba spēju vērtējums 

20 maks. 
10 
10 

4. Kumeļu kvalitāte 
(tiek ņemts vērā kumeļu novērtējums) 
 

10 maks. 
 
 

5. Ciltsdokumentācija (ganāmpulka reģistrācijas žurnāls, lecināšanas 
apliecības, ērzeļu vaislas darbības žurnāls, dzimušo kumeļu reģistrācija, 
savlaicīga kumeļu apzīmēšana un pases, individuālās uzskaites ciltskartītes, 
pārvietošanas deklarācijas, notikumu ziņojuma lapas) 

10 maks. 

6. Zirgu ēdināšana (barības devas, barības kvalitāte, ganību nodrošinājums) 10 maks. 

7. Zirgu turēšana (telpu piemērotība, barības uzglabāšana, pakaišu 
pielietošana, pastaigu nodrošinājums) 

10 maks. 

8. Veterinārais un sanitārais stāvoklis 5 maks. 

9. Nagu kopšana 5 maks. 

10. Zirgu staļļu apkārtne (t.sk. kūtsmēslu novietošana) 5 maks. 

11. Inventāra glabāšana un kopšana 2 maks. 

12. Darba drošība 3 maks. 

 Kopā: 100 

 


