2017

Biedrības valdes locekļi:
Guntis Rozītis – valdes priekšsēdētājs, Kārlis
Neilands, Dzintra Puriņa, Aija Luse, Iveta Pāža,
Ligita Harčevska, Laine Orbidāne, Kārlis
Zauers, Eduards Martukāns.
Valdes sastāvs apstiprināts 2015. gada
21.martā.
Darbinieki:
Valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Luse 67971022, 28388360, aija.luse@lszaa.lv
Biroja administrators – Ausma Budreiko,
lszaa@lszaa.lv

Biedru skaits
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o

o

o
o

2016.gadā pārraudzībā ir bijušas 245 saimniecības – no tām 5
šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības.
Veikta vērtēšanas darba organizēšana, rezultātu apstrāde un
apkopojums, atbalsta izmaksa un atskaišu sagatavošana.
Veikta ganāmpulku izvērtēšana prēmēto ķēvju izlasei.
Organizēti reģionāli jauno vaislas ērzeļu vērtēšanas pasākumi.
o
o
o

o

o

14.04.2016 JSK «Eridana», Dzelmēs;
11.05.2016 SIA «Trīs vītolu staļļi», Riebiņos;
30.09.2016 ZMC «Mušķi», Ozolniekos.

Veikta ģenētisko resursu zirgu izvērtēšana un atzinumu
sagatavošana.
Veikts DNS analīžu savākšanas un veikšanas pasākums vaislas
ērzeļiem un ķēvēm, turpinot veidot datubāzi.

Vērtēšanai sagatavoto un novērtēto zirgu skaits
2016.gadā pārraudzībā ir bijušas 245 saimniecības
– no tām 5 šķirnes zirgu audzēšanas saimniecības.
Gads

2015

2016

+/- %

Kumeļi

134

114

-15 %

Jaunzirgi

117

79

-32.5 %

Jaunie ērzeļi

7

2

-71.4 %

Novērtētie ērzeļi

14

11

-21.4 %

Ķēves

121

100

-17.35 %

Apzināts, uzturēts un atjaunots Latvijas šķirnes braucamais tips jeb
ģenētiskie resursi – 2016.gadā sagatavoti un izsniegti atzinumi 137
ģenētisko resursu zirgiem.
2016.gadā VCG uzņemts 31 zirgs.

o

o

o

Regulāri publicēta publiski pieejama
nozarei aktuāla informācija
organizācijas interneta mājas lapā
www.lszaa.lv
Uzturēta un papildināta
www.lwhorse.lv, kas ļauj visiem
interesentiem iepazīties ar zirgu
izcelsmi, vērtējumu un citu publisko
informāciju.
o LDC gatavo jaunu zirgu reģistru, kas
radīs sarežģījumus ar esošo
datubāzi. Nepietiekošas servera
jaudas, kas tiek risinātas
2017.gadā.
Sagatavots un izdots vaislas ērzeļu
katalogs (89 sporta tipa, 33 braucamā
tipa, 3 angļu pilnasiņu, 2 traķēnas
šķirnes, 4 arābu pilnasiņu, 9 poniju
šķirņu, 7 rikšotāju šķirņu ērzeļi), 179
lpp, 500 eks.

No 9.marta stājies spēkā jaunais šķirņu reģistrs LDC – panākta trīs
burtu ielikšana šķirnes nosaukumā, izdalīti Latvijas šķirnes braucamā
tipa zirgi – LSB, sakārtoti rikšotāju apzīmējumi un ieviests jauns
apzīmējums – starpšķirņu krustojums (SK).
16.07. rikšotāju sacensības Lizumā, sertificēts Latvijā platākais un
lielākais skrejceļš, z/s Augstkalni.

o

o

o

o

https://youtu.be/CM2fEFRih7w

Dalība starptautiskā forumā "Sasniegumi un izaicinājumi
lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba jomā" Lietuvā 8.-9.septembrī ar
prezentāciju par zirgkopību Latvijā.

Dalība ciltsdarba konferencē Igates pilī ar
prezentāciju «Zirgkopības nozare Latvijā –
raksturojums un iespējas».
Pateicību no ZM par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu
zirgkopības nozarē saņēma Dzintra Puriņa.

Pārstāvot Latvijas siltasiņu zirgu šķirni,
apmeklēta ikgadējā Pasaules sporta zirgu
audzētāju asociācijas (WBFSH) ģenerālā
asambleja, kas norisinājās no 1012.decembrim, Ženēvā, Šveicē.

pilnveidotas prasības šķirnes zirgu audzēšanas saimniecībām
o
pārstrādāts «prēmēto ķēvju» izvērtēšanas nolikums
o
decembra sākumā uzrakstīts un iesniegts SIF projekts
„Darbības efektivitātes paaugstināšana lēmumu pieņemšanas
procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā zirgkopības
nozarē Latvijā”
«Mušķu» epopeja - asociācijas nozīmēti zirgu vērtēšanas eksperti –
o

Dzintra Puriņa, Kārlis Neilands un Dzintra Neilande, 12.01.2016 veica LLU
ZMC “Mušķi” īpašumā esošo zirgu apsekošanu un vērtēšanu, sagatavoja
secinājumus un ieteikumus. Rudenī pēc starpgadījuma ērzeļu vērtēšanas
pasākumā aicinājām ZM un LLU risināt situāciju zirgkopības izglītības un
pētniecības jomā, izvērtējot LLU ZMC „Mušķi” darbību un iespējas
zirgkopības zinātnes un nozares attīstībā.
Iesaistīšanās 2 braucamo ērzeļu – Amuleta un Amadeja izsoles procesā.

Izglītojošie un nozares popularizēšanas
pasākumi 2016.gadā:
Latvijas zirgu šķirnes
popularizēšana
starptautiskajā
zirgkopības izstādē
“Helsinki Horse Fair”,
Somija 3-5.03.2016.

Atbalstīja: ZM,
Dace Štrausa un Marika
Lomanovska.

Seminārs "Sporta zirgu eksterjera vērtēšana" zirgu īpašniekiem un
vērtēšanas ekspertiem ar Dr.C.Schacht (Vācija), 01.08.2016, JJS,
Inčukalns. Treniņseminārs jātniekiem. 02.08.2016.

“Latvijas zirgs senāk un tagad”- zirgkopības popularizēšanas
pasākums Rīgas svētku ietvaros 2016, 13.08.2016, Rīga.

Projekta vadītāja: Ligija Biteniece

Tā kā, nevienlīdzīgas konkurences dēļ 2016.gadā netika saņemts
finansējums nozares popularizēšanas pasākuma organizēšanai no LAD (MK
noteikumu Nr.1524 sadaļu 2.8.1 Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās
kvalitātes popularizēšanas pasākumiem), tad tāds 2016.gadā netika
organizēts.

o

o
o

o

o
o

o

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 ,
uzturēt un papildināt www.lwhorse.lv.
Sadarbībā ar Rīgas Domi organizēt pasākumu «Zirgi senāk un
tagad» Rīgas svētku ietvaros.

o

o

o

o

o

Realizēt projektu darbspēju un ģenētiskās kvalitātes
popularizēšanai 2017. gadā «Latvijas šķirnes zirgu skate
2017», ja to atbalstīs LAD;
20.02.2017 iesniegts piedāvājums iepirkumam
ZM/2017/5_ELFLA „Profesionālās izglītības un prasmju
apguves pasākumu nodrošināšana”, paredzot organizēt
mācību kursus “Aktualitātes ciltsdarbā” 5 reģionos un vienu
kursu “Zirgu vērtēšana (ekspertiem)” ES fondu projekta
ietvaros.
Iespējamā Baltijas audzētāju organizāciju jaunzirgu
čempionāta konkūrā organizēšana 2017.gadā vai 2018.gadā.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju zirgu audzētājiem
maija sākumā LAP apmācību projekta ietvaros (LLKC).
Dalība EIP – Eiropas inovāciju darba grupā – jaunu produktu
radīšana vai nacionālās šķirnes audzēšanas uzlabošana.
(koordinators LLKC) – nepieciešamas idejas, atbalsts, partneri.

http://latvianwarmbloodforsale.mozello.lv/
Kopējais eksportēto zirgu skaits 2013.-2015.gads pa valstīm
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Valsts atbalsts zirgkopības nozarei sadalās kā tiešais
(par zirgu vērtēšanu) un netiešais – DNS, datubāzes,
katalogi, VCG, popularizēšanas pasākumi, u.c. projekti.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.1524. “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”
alsts atbalstu saņem organizācija – par ģenētiskās kvalitātes
V
un darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem
tīršķirnes dzīvniekiem pārraudzības ganāmpulkos.
o
Organizācija slēdz līgumus ar vērtētājiem un zirgu

īpašniekiem par zirgu sagatavošanu vērtēšanai un
vērtēšanu.
o
Organizācija veic samaksu par pakalpojumu – vērtēšanas
ekspertiem par darbu, zirgu īpašniekiem – par zirgu
sagatavošanu vērtēšanai.

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. (8 pēcnācēji 2013-2017)
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!

2017

