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Likumdošana

Dzīvnieku audzēšanas regula 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 8.jūnija regula (ES) Nr.2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem 
nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu 
tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 
90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā

Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums un citi normatīvie akti, kas izriet no likuma 
deleģējuma

Starptautisko organizāciju vadlīnijas (ICAR, INTERBULL, INTERBEEF)

Audzēšanas programmas



Dzīvnieku audzēšanas regula 

No 2018.gada 1.novembra Latvijai, tāpat kā citām ES dalībvalstīm, jāpiemēro 
Dzīvnieku audzēšanas regula

Regulas mērķis – noteikt vienotas prasības iegūstot pēcnācējus, kuri ir paredzēti 
ierakstīt ciltsgrāmatā 

Dzīvnieku audzēšanas regulā noteiktās prasības attiecas uz dzīvniekiem:
- Liellopu sugas (Bos taurus, Bos indicus un Bubalus bubalis)

- Cūku sugas (Sus scorfa)

- Aitu sugas (Ovis aries)

- Kazu sugas (Capra hircus)

- Zirgu sugas (Equus caballus un Equus asinus)



Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums I

Stājas spēkā ar 2018.gada 7.novembri un attiecas uz visām dzīvnieku sugām, kas minētas 
likumā.

Ciltsdarbs — tāds zootehnisko pasākumu komplekss lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko un saimnieciski 
derīgo īpašību izkopšanai saskaņā ar audzēšanas programmu, kurā ietilpst pareiza uzskaite, snieguma pārbaude, 
izlase, atlase un ģenētiskās kvalitātes noteikšana;

Pārraudzība — process, kas nodrošina kvantitatīvus un kvalitatīvus datus par lauksaimniecības dzīvnieku un 
tā produktivitāti un šo datu reģistrēšanu;

Snieguma pārbaude - process audzēšanas programmas īstenošanai, kas nodrošina kvantitatīvus un 
kvalitatīvus datus par lauksaimniecības dzīvnieku, tā produktivitāti, eksterjeru, kā arī citus ģenētiskās kvalitātes 
noteikšanai nepieciešamos datus, un šo datu reģistrēšanu;



Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums II

Audzēšanas programma – sistemātisku darbību, tostarp vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu
dokumentēšanas, selekcijas, audzēšanas un apmaiņas, kopums, kas izstrādāts un īstenots, lai saglabātu vai
uzlabotu vēlamās fenotipiskās un genotipiskās īpašības vaislas dzīvnieku mērķpopulācijā;

Tīršķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieks:

a) liellops, cūka, aita, kaza, zirgs - regulas Nr. Nr.2016/1012) 2.panta 9.punkta izpratnē (ierakstīts un/vai atbilst 
ierakstīšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā).

b) pārējie lauksaimniecības dzīvnieki, kas nav minēti šī punkta a) apakšpunktā – atbilstoši audzēšanas 
programmā noteiktajam;



Ministru kabineta noteikumi I

Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība 
(Nr. 228, 28.05.2019)

◦ Izstrādāti balstoties uz Regulā noteiktām prasībām un ICAR vadlīnijām

◦ Noteiktas prasības, kas ietilpst snieguma pārbaudē un kas pārraudzībā

◦ Noteikta kārtību, kādā Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība veic virspārraudzību
attiecībā uz eksterjera vērtējumu un izcelsmes izcelsmes datu ticamības pārbaude (DNS 
tests)



Piena lopkopība

Snieguma pārbaude:

- Piena pārraudzības dati  -pārraugs

- Eksterjera vērtējumu (1. un 3. laktācijā) 
šķirnes biedrība – vērtētājs (šķirnes dzīvnieki 

un/vai ar vienas šķirnes asinību 75%)

- Nosaka dzīvmasu – pārraugs vai vērtētājs

- Slaukšanas laikā vērtē piena atdeves ātrumu 
un govs temperamentu – pārraugs vai 
vērtētājs

- Ciltsvērtības aprēķināšana – LDC 

Pārraudzība: 

Piena pārraudzības dati - pārraugs



ICAR 
Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības apvienība

Dibināta 1951.gadā

115 dalīborganizācijas no 57 valstīm

Mērķis: izmantojot vienotu sistēmu, noteikt un uzlabot saimniecības ekonomiskos
rādītājus, kā arī noteikt dzīvnieku ģenētisko potenciālu un veikt iedzimstamības
rādītāju uzlabojumus šķirnes uzlabošanai.

Latvijas dalīborganizācija: LDC



ICAR vadlīnijas (piena lopkopība)

Piena pārraudzība jeb piena 

datu uzskaite
(šķirnes/XX/XP)

visiem identificēties liellopiem

- par sl. govi un pienu visi dati kas

attiecas uz dzīvnieka identifikāciju,

izslaukums, piena tauku un olbaltumvielu

saturs, somat.š. skaits, parauga ņemšanas

datums u.c. piena analīzes rezultāti

Saskaņā ar ICAR

Snieguma pārbaude un ģenētiskā 

novērtēšana
Dzīvniekiem, ar kuriem īsteno audzēšanas 

programmu (izņemot XX/XP)

- datus par sl. govi un pienu

- lineārā vērtēšana (organizāciju

apmācīti speciālisti)

- citus datus ģenētiskās

vērtības noteikšanai

Ciltsvērtības indekss

Saskaņā ar ICAR+ audzēšanas 

programmu



Šķirnes
biedrība

Saimniecība
t.sk.šķirnes

Ir vienošanās 
ar šķirnes 

biedrību un 
Īsteno 

audzēšanas 
programmu 

Veic 
snieguma 
pārbaudi 

dzīvniekiem 
ar kuriem 

īsteno 
programmu

Dzīvnieku 
vērtētājs sniedz 

pakalpojumu

Izmanto 
sertificētu 
vaislinieku 

un/vai 
bioproduktu

Saimniecība 
(ražojošie 

ganāmpulki)

Veic 
pārraudzību 

visiem 
dzīvniekiem 
saimniecībā

Izmanto 
vaislinieku, 

kuram ir vienas 
šķirnes izcelsme 
divās paaudzēs 

Snieguma pārbaude un pārraudzība



Statistiskie dati

Piena pārraudzībā

Ganāmpulki – 3918 Slaucamas govis – 116 554 

Snieguma pārbaudē

Ganāmpulki – 2478 Slaucamas govis – 96249 (83%) 



Ministru kabineta noteikumi II

Zootehniskā sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība (Nr.98, 
26.02.2019)

 Zootehniskais sertifikāts:

 Norādāmā informācija un veidlapa noteikta ES regulās  - Vienots standarts visās ES 
valstīs

 Izsniedz tikai tīršķirnes dzīvniekiem 

 Izcelsmes apliecinājumu:

 norādāmā informācija noteikta MK noteikumos un veidlapa - saskaņā ar audzēšanas 
programmā iekļauto veidlapu

 Izsniedz l/s dzīvniekiem, kas nav tīršķirnes dzīvnieki 

Iegādājoties l/s dzīvniekus no citām valstīm (ne tikai ES valstīm) uzmanība jāpievērš 
zootehniskam sertifikātam un organizācijai, kas to izsniedza!!!



Ministru kabineta noteikumi III

L/l, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas 
kārtība (nr. 96, 26.02.2019)

 Vaislinieks/vaislas materiāls ir tīršķirnes un atbilstošs audzēšanas programmas 
prasībām

 Ir apstiprināta identitātes pārbaude pēc DNS

 Ja veikts BIOR, tad ir rezultāts automātiski pievienots LDC

 Ja veikts citā valstī, tad 7d.l. pēc rezultātu saņemšanas īpašnieks iesniedz LDC

 Atkārtota sertifikācija iespējama, ja atbilst audzēšanas programmas prasībām



Ministru kabineta noteikumi IV

Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, 
snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju 

transplantāciju (Nr.116, 12.03.2019)

◦ Lauksaimniecības datu centra izveidota komisija, kas izvērtēs personu darbību 
un nepieciešamības gadījumā apturēs vai anulēs sertifikātu un apliecību

Personu veiktie pārkāpumi tiešā veidā ietekmē dzīvnieka īpašnieku!!!



Audzēšanas programmas

Piena šķirņu govju audzēšanas programmas:

Nosaka arī kritērijus:

- CG uzņemšanai;

- Vaislinieku sertifikācijai;

- Snieguma pārbaudes veikšanai.

 Audzēšanas programma Sarkano šķirņu grupas govīm

 Audzēšanas programmas Holšteinas šķirnes govīm (2 programmas)

 Audzēšanas programmas Latvijas Zilās šķirnes govju saglabāšanai

 Audzēšanas programmas Latvijas Brūnās šķirnes govju saglabāšanai



Veselību, izturību, veiksmīgu darbošanos!!!


