
Ciltsdokumentācija gaļas 
liellopu ganāmpulkos 

 

 

 



Atšķirības pēc ganāmpulku veidiem 

• Neatkarīgi no tā, vai ganāmpulks ir tikai 
ražojošs, pārraudzības ganāmpulks, vai 
atestēts šķirnes dzīvnieku audzēšanas 
ganāmpulks – nepieciešamība pēc 
dokumentācijas tajos neatšķiras 



Pamatdokumenti 

• Ganāmpulka kartīte (izdod LDC reģistrējot 
ganāmpulku) 

• Novietnes kartīte (izdod LDC reģistrējot 
ganāmpulku) 

 

 



Pamatdokumenti 

• Dzīvnieku reģistra žurnāls.  

 Tajā reģistrē visus ienākušos (piedzimušos, 
iepirktos, dāvanā saņemtos) dzīvniekus un 
izdara atzīmi, ja kāds dzīvnieks iziet no 
ganāmpulka 

• Novietnes žurnāls 

 

 



Uzskaites kartītes 

• Izraksta visiem vaislas dzīvniekiem 

• Var rakstīt datorā, vai papīra formātā 

• LDC pieejamās uzskaites kartītes šobrīd vēl 
nesatur visu nepieciešamo informāciju, tajās 
netiek uzrādītā produktivitāte. Jādrukā papīra 
formātā un trūkstošā informācija jāpieraksta 
klāt pašam 



Uzskaites kartiņa (LDC) 



Uzskaites kartiņa (LDC) 



http://lgla.lv/category/veidlapas/ 



Šķirnes sertifikāts 

• Katram Latvijā dzimušam dzīvniekam, ko 
pārdod vaislas darbībai – ir nepieciešams 
ciltsdarba organizācijas izrakstīts izcelsmes 
sertifikāts 

• Attiecas uz jebkura vecuma dzīvniekiem 

• Attiecas uz jebkuras šķirnības pakāpes 
dzīvniekiem. T.i. Telēm un govīm, gaļas šķirņu 
krustojumu  buļļus vaislai netirgo. 

 



Šķirnes sertifikāts 

• Organizācijai pasūta PĀRDEVĒJS 

• Pieteikumam par šķirnes sertifikāta saņemšanu 
pievieno uzskaites kartīšu kopijas, vai nu paša 
pārdodamā dzīvnieka, vai tā vecāku kartiņu kopijas 

• Buļļiem papildus nepieciešamas DNS analīzes, kas 
pierāda dzīvnieka IZCELSMI, t.i. Laboratorijā 
pārbaudīti abi buļļa vecāki un pats bullis un 
laboratorija ir devusi slēdzienu par izcelsmes 
atbilstību 



DNS 



Noteikumiem atbilstoša DNS atbilde 
no laboratorijas 



Noteikumiem NEatbilstoša DNS atbilde 
no laboratorijas 



Pieteikums šķirnes sertifikāta 
saņemšanai 



Šķirnes sertifikāts 



Šķirnes sertifikāts 



Vaislinieka sertifikāts 

• Obligāti nepieciešams visiem vaislas buļļiem, 
kurus izmanto dabīgajā lecināšana 

• Sertificēt var tikai 100% tīršķirnes dzīvniekus 
kuram gan abi vecāki, gan visi vecvec...vecāki 
ir 100% vienas šķirnes pārstāvji 

• Sertificēt bulli vaislas darbībai var ne agrāk kā 
no 12 mēnešu vecuma 



Vaislinieka sertifikāts 

• Lai saņemtu vaislinieka sertifikātu, ganāmpulka 
īpašnieks iesniedz organizācijai pieteikumu, kuram 
pievieno 
– uzskaites kartītes kopiju ar VISIEM produktivitātes 

rādītājiem (vienkārši no LDC datu bāzes paņemtā kartīte 
nederēs, tajā pagaidām netiek uzrādīti VISI produktivitātes 
rādītāji) 

– ja dzīvnieks iegādāts ārzemēs – izcelsmes sertifikāta kopiju 

– DNS analīzes, kas apliecina buļļa izcelsmi, kopiju 

– veterināro analīžu rezultātus atbilstoši PVD prasībām 
vaislai izmantojamajiem buļļiem 



Vaislinieka sertifikāts 

• Pirmo sertifikātu izraksta uz pārbaudes laiku – diviem 
gadiem 

• Katru nākamo sertifikātu pagarina uz VIENU gadu 
• Sertifikāta pagarināšanai īpašnieks organizācijai 

iesniedz 
– uzskaites kartītes kopiju ar VISIEM produktivitātes 

rādītājiem (vienkārši no LDC datu bāzes paņemtā kartīte 
nederēs, tajā pagaidām netiek uzrādīti VISI produktivitātes 
rādītāji)  

– veterināro analīžu rezultātus atbilstoši PVD prasībām 
vaislai izmantojamajiem buļļiem 



Vaislinieka vaislas darbības uzskaites 
žurnāls 

• Ja NAV pieejas datu ievadei LDC reģistrā 
• Dabīgā lecināšanā izmantojamo vaislinieku vaislas darbības 

uzskaites žurnālā dzīvnieka īpašnieks vai sertificēta persona 
ieraksta šādus datus: 

 - vaislinieka identitātes numuru; 
 - dzīvnieka numuru ciltsgrāmatā; 
 - vaislinieka sugu un šķirni; 
 - vaislinieka izmantošanas datumus; 
 - aplecināmā dzīvnieka identitātes numuru; 
 - vaisliniekiem, kurus izmanto dabīgai lecināšanai, norāda 

laikposmu, kurā tie atrodas ganāmpulkā, un attiecīgajā 
laikposmā ganāmpulkā esošo sieviešu dzimuma dzīvnieku 
identitātes numurus 



Ciltsdokumentācija 

• Uzskaites kartiņa – AIZPILDĪTA 

• Izcelsmes sertifikāts – PIE PĀRDOŠANAS 

• Vaislinieka sertifikāts – DARBAM 

KONKRĒTĀ GANĀMPULKĀ 

• Vaislinieka sertifikāts – 100% VIENAS 

ŠĶIRNES PĀRSTĀVIM 

• Vaislinieka žurnāls – JĀAIZPILDA KATRU 

GADU 

 



Paldies par uzmanību!  

SIA Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija 

Izstāžu komplekss “Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas 
pag., Ķekavas nov., LV-1076 

Tālr.: 29415054, 26487982 

Fakss: 67600557 

E-pasts: lgla@inbox.lv 

www.lgla.lv 
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