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Latvijas ardeņu zirgu šķirnes audzēšanas programmas
rezultāti 2020. gadā
Latvijas ardeņu zirgu šķirnes audzēšanas programmas mērķis ir vietējās apdraudētās zirgu šķirnes – Latvijas
ardeņu – saglabāšana.
Latvijas ardeņu šķirnes selekcijas un audzēšanas mērķis ir saglabāt apdraudētu, Latvijā izveidotu zirgu šķirni
kā kultūrvēsturisku vērtību, kā neliela auguma, vientipiskus vezumnieku tipa zirgus ar spēcīgu uzbūvi, labiem
ķermeņa platumiem.
Biedrības «Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija» selekcijas un audzēšanas mērķu sasniegšanai
izvirzīto uzdevumu izpilde 2020.gadā
N.p.k.
1.

Programmā paredzētie uzdevumi

Uzdevumu izpilde 2020. gadā

Veikt Latvijas ardeņu zirgu šķirnes
saglabāšanai atbilstošu vaislas ķēvju un
ērzeļu izlasi

Kopumā šķirnes saglabāšanai atbilst 17 dažāda vecuma
dzīvnieki, kuru izlase veikta, balstoties uz tipiskuma un
izcelsmes vērtējumu.
Regulāri tiek pārbaudīta informācija, ko sniedz zirgu
audzētāji par dzīvniekiem, kas iespējami atbilstu
programmas prasībām. Informācijas pārbaudei tiek
izmantotas mutiskas, rakstiskas liecības, foto materiāls
un LDC datu bāzes informācija.

2.

Novērtēt Latvijas ardeņu šķirnes zirgu tipu,
eksterjeru un gaitu kvalitāti, lai noteiktu to
atbilstību šķirnes saglabāšanai

Programmas īstenošanai ir izlasīti dzīvnieki ar atbilstošu
tipu, kā arī vērtēts to eksterjers un tips. 2020.gadā nav
novērtēti jauni dzīvnieki audzēšanas programmas
ietvaros.

3.

Ierobežot inbrīdingu šķirnē, realizējot
individuālu pāru atlasi, un izmantojot
radniecīgo uzlabotājšķirņu vaisliniekus ar
saglabājamai šķirnei raksturīgu tipu.

Visiem dzīvniekiem, kuru īpašnieki piedalās audzēšanas
programmā, tiek izstrādāti individuāli pāru atlases plāni,
kuri tiek ieteikti.
Radniecīgo šķirņu ērzeļi vai to bioprodukts 2020.gadā
nav izmantots.

Latvijas ardeņu zirgu šķirnes audzēšanas programmā iesaistītās audzētāju saimniecības 2020.gadā
Īpašnieks
Juridiska persona

Zirgu skaits saglabāšanas Ganāmpulka numurs
programmā
LV0480647
2
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Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Fiziska persona
Juridiska persona

2
1
1
1
1
1
1

LV0605882
LV0606983
LV0426404
LV0244708
LV0615895
LV0080958
LV0201090

2020. gada pārraudzības datu apkopojums
Zirgu vērtēšana
2020.gadā programmas ietvaros nav novērtēti zirgi.
Atražošanas rādītāji
Vēlamie atražošanas rādītāji nav sasniegti, nav iegūts neviens kumeļš.
No 2019.gadā veiktā pārojuma LV008284950011 Dalasa - LV001000001264 Deksters (AK), Sertif.Nr.192A
nav iegūts pēcnācējs (dvīņu aborts 19.01.2020).
Īstenoti pārojumi ar aukstasiņu tipa zirgiem ārpus programmas nosacījumiem:
Programmai atbilstoša ķēve LV001000001865 Bachata aplecināta ar Lietuvas vezumnieku zirgu šķirnes
ērzeli LT004110399014 (LT) Suopis
Aukstasiņu tipa ķēve bez izcelsmes LV039070150008 Palma aplecināta ar ērzeli LV001000002907 Mārtiņš
(LA), Serif.Nr.210A.

Vaislas ērzeļu izmantošana
2019. gadā nav palielinājusies vaislas ērzeļu izmantošana.
Vaislas ērzeļu izmantošana audzēšanas programmas ietvaros 2017.-2020.gadam
Vaislas ērzelis

Lecinātas ķēves
2017.gadā

Lecinātas ķēves
2018.gadā

Deksters
LV001000001264
(AK),
Sertif.Nr.192A

Bulta
LV040341850002,
grūsnība nav

-

Temors
LV024966050004
(AK),
Sertif.Nr.190A

Jašma
LV004192650005,
2018.gadā dzimusi
ķēvīte

Dalasa
LV008284950011,
2019.gadā
nedzīvotspējīgi dvīņi

Mārtiņš
LV001000002907
(LA), Serif.Nr.210A

Nav sertificēts

LV030175450001
Glorija, kritusi

Lecinātas ķēves
2019.gadā

Lecinātas
ķēves
2020.gadā

Dalasa
LV008284950011,
lecināšana nav
reģistrēta, dvīņu
aborts
-

-

-

Palma
LV03907015
0008

-

Kopējais kumeļu
skaits
1, Lusija
LV01252275001
bez reģistrētas
izcelsmes,
eksportēta
4, no tiem
programmai atbilst
Tautumeita
LV001000004261
Nav pēcnācēju

Šķirnes popularizēšanas pasākumi
2020. gadā Latvijas vietējo apdraudēto un citu šķirņu zirgu skatē “Nacionālais dārgums 2020” tika demonstrēta
Latvijas ardeņu šķirnes saglabāšanas programmā iekļauta ķēve Jašma LV004192650005. Skatītājiem tika
sniegta informācija par šķirnes vēsturi un saglabāšanu. Demonstrējumu varēja vērot tiešsaistē.

Zemie rezultāti audzēšanas programmas ietvaros saistāmi ar audzētāju motivācijas trūkumu un neieinteresētību
programmas īstenošanā, zirgus eksportējot, likvidējot, lecinot ar neradniecīgu šķirņu ērzeļiem vai neplānojot
aplecināšanu. Trūkst finansiālu līdzekļu, organizējot ķēvju lecināšanu, jo zirgi atrodas dažādās Latvijas vietās.
2020.gadā palielinājusies interesentu skaits, kas vēlas iegādāties Latvijas ardeņu šķirnes zirgu, taču trūkst
piedāvājuma, un programmā iekļauto zirgu īpašnieki nav motivēti pārdot sev īpašumā esošos zirgus vai
piedāvāt kumeļus rezervācijai. Ņemot vērā intereses pieaugumu un jauno ķēvju īpašnieku iesaisti šķirnes
saglabāšanas programmas īstenošanā, 2021.gadā gaidāma situācijas uzlabošanās.
Biedrības “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”
Valdes priekšsēdētāja vietniece
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