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Ievads 

  Latvijā gaļas liellopu audzēšanas nozarei ir plašas attīstības perspektīvas. Mūsu 

valstī lielāko dzīvnieku skaita īpatsvaru ieņem četras gaļas liellopu šķirnes – Šarolē, 

Herefordas, Limuzīnas un Angus šķirnes lopus, kā arī populāras kļūst Simentāles, 

Hailandes un Galovejas šķirnes. Dažos ganāmpulkos tiek audzēti arī Gaišie Akvitāņi, 

Salēras, Tiroles Pelēkās šķirnes, un citu, mazāk izplatītu šķirņu dzīvnieki. 

 

Latvijā audzēto gaļas liellopu šķirnes un dzīvnieku skaits uz 01.01.2018. 

(Avots: LDC) 

  S V Kopā % 

Šarolē (SA)  23482 4765 28247 55,14515 

Limuzīnas (LI)  7957 2267 10224 19,95978 

Herefordas (HE)  4624 914 5538 10,81155 

Aberdinangus (AB)  2419 749 3168 6,184722 

Simentāles (SI)  1346 297 1643 3,207543 

Hailandes (HA)  733 310 1043 2,036195 

Galovejas (GA)  499 255 754 1,471995 

Hekes (HK)  127 85 212 0,413877 

Blondais Akvitānietis (BA)  89 21 110 0,214747 

Saleras (SL)  70 8 78 0,152275 

Tiroles pelēkā (TP)  65 3 68 0,132753 

Beļģijas zilā (BZ)  57 8 65 0,126896 

Montbeljardas (MO)  40 5 45 0,087851 

Deksteras (DR)  6 3 9 0,01757 

Vagjū (VA)  5 2 7 0,013666 

Ungārijas stepju (US)  4 2 6 0,011713 

Aubraks (AU)  2 2 4 0,007809 

Normandijas (NO)  1   1 0,001952 

Šveices brūnā (OB)  1   1 0,001952 

 Kopā 41527 9696 51223 100% 

 

 Gaļas liellopu audzēšanā ir noteikti vairāki mērķi - augsts dzīvsvara pieaugums 

ekonomiski ēdinot, kvalitatīvs kautķermenis pēc SEUROP standarta, viegla atnešanās, 

laba auglība, ķermeņa uzbūve raksturīga šķirnei un mierīgs temperaments. Šobrīd gaļas 

liellopu audzēšanas nozare Latvijā stabili attīstās, gaļas liellopiem ir izveidota 

atsevišķa ciltsgrāmata, pārraudzību veic gaļas liellopu pārraugi.  

 Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas uztur gaļas šķirņu liellopu 

ciltsgrāmatu, veic gaļas šķirņu liellopu ganāmpulku vērtēšanu, apkopo informāciju par 

gaļas liellopiem un ganāmpulkiem, veic vaislinieku sertifikāciju, izraksta zootehniskos 

sertifikātus un izcelsmes apliecinājumus, atestē šķirnes saimniecības, sniedz 

informāciju par gaļas liellopiem un ganāmpulkiem Lauksaimniecības datu centram 

(turpmāk – LDC). 
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1. Audzēšanas programmas pamatojums 

1.1. Ciltsdarba mērķi un uzdevumi gaļas liellopu audzēšanā 

 Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programma attiecināma uz gaļas šķirņu 

liellopu ciltsdarbu Latvijas teritorijā. 

 Ciltsdarbs - tāds saskaņā ar audzēšanas programmu īstenojams zootehnisko 

pasākumu kopums dzīvnieku ģenētisko un saimnieciski derīgo īpašību izkopšanai, kurā 

ietilpst pareiza uzskaite, snieguma pārbaude, izlase, atlase un ģenētiskās kvalitātes 

noteikšana.  

 

Ciltsdarba mērķis gaļas liellopu audzēšanas nozarē Latvijā izplatītākajām 

šķirnēm ir: 

1. Augsts nobarojamo dzīvnieku dzīvsvara pieaugums ekonomiski ēdinot, 

maksimāli izmantojot zāles lopbarību; 

- Šarolē   1350 g/d buļļiem un 1100 g/d telēm 

- Herefordiem  1100 g/d buļļiem un 950 g/d telēm 

- Limuzīniem  1200 g/d buļļiem un 1000 g/d telēm 

- Angusiem  1100 g/d buļļiem un 850 g/d telēm 

- Sīmentāļiem 1300 g/d buļļiem un 1100 g/d telēm 

2. Atnešanās vieglums: 

- Šarolē   telēm 80% un govīm 90% dzemdību bez asistēšanas 

- Herefordiem  telēm 82% un govīm 91% dzemdību bez asistēšanas 

- Limuzīniem  telēm 85% un govīm 95% dzemdību bez asistēšanas 

- Angusiem  telēm 85% un govīm 95% dzemdību bez asistēšanas 

- Sīmentāļiem telēm 85% un govīm 95% dzemdību bez asistēšanas 

3. Ķermeņa uzbūve raksturīga šķirnei. 

4. Temperaments - mierīgs, līdzsvarots, agresīvi dzīvnieki nav izmantojami vaislai. 

Ekstensīvajām – Hailandes un Galovejas šķirnēm ciltsdarba mērķis  - nostiprināt 

izturību un uzrādīt labus produktivitātes rādītājus pieticīgos turēšanas apstākļos, 

paaugstinot šo šķirņu dzīvnieku lietderību mazāk produktīvu teritoriju lietderīgai 

izmantošanai. Vienlaikus jāseko līdz dzīvnieku atbilstībai šķirņu tipiskumam, pievēršot 

uzmanību augstvērtīgo dzīvnieku šķirnei raksturīgajam eksterjeram un mierīga, 

līdzsvarota temperamenta izkopšanai. 

Balstoties uz LDC datiem par pārraudzības rezultātiem gaļas liellopu audzēšanas 

nozarē (http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/resultsbeef17.pdf), iepriekš uzstādītie 

ciltsdarba mērķi nav sasniegti. Un ir jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, lai šos 

mērķus tomēr izdotos sasniegt, tādejādi ceļot Latvijas gaļas liellopu audzētāju 

konkurētspēju vietējā un arī ārvalstu tirgū. Mērķi netika sasniegti jo to ietekmēja 

Latvijas gaļas liellopu savdabīgā tirgus situācija. Vietējie gaļas pārstrādes uzņēmumi 

nav īpaši ieinteresēti iepirkt vietējas izcelsmes kvalitatīvu liellopu gaļu un šī iemesla 

dēļ liela daļa atšķirto jaunlopu netiek nobarota uz vietas, bet gan tiek eksportēta uz 

ārvalstīm turpmākai nobarošanai. Lai arī eksporta tirgus sākotnēji balstījās uz 

uzpircējiem no ES valstīm, tomēr pēdējos gados Latvijas tirgū ienāca arī pircēji no 

trešajām valstīm, kas sākotnēji nebija tik izvēlīgi kvalitatīva nobarojamā materiāla 

http://www.ldc.gov.lv/upload/doc/resultsbeef17.pdf
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iegādē un maksāja paaugstinātas cenas par nelieliem, mazāk kvalitatīviem 

dzīvniekiem. Šis absurdais fakts paralizēja daudzu audzētāju vēlmi meklēt kvalitatīvu 

vaislas materiālu sava ganāmpulka kvalitātes uzlabošanai, jo kvalitāte nebija tas 

kritērijs, pēc kura tika saņemta augstāka samaksa. Otrs bremzējošs faktors šajā 

situācijā ir trešo valstu pircēju īpašā interese par maza dzīvsvara atšķirtajiem teļiem. 

Augstākās cenas tiek maksātas par jaunlopiem līdz 300 kg dzīvsvaram. Šādu dzīvsvaru 

var nodrošināt tikai tad, ja teļu pāragri atšķir no zīdītājgovs. Palielinājās tendence 

atšķirt intensīvo šķirņu teļus no mātēm jau 3-4 mēnešu vecumā, kas atstāja negatīvas 

sekas uz zīdītājgovju turpmāko produktivitāti (pazeminās piena produktivitāte, 

paaugstinās tesmeņa slimību risks, samazinās zīdītājgovs produktīvais mūžs), kā arī 

brāķēšanas kritēriji daudzos ganāmpulkos dramatiski pazeminājās, netika brāķētas 

govis, kas dod sliktākas kvalitātes teļus, jo samaksa par jaunlopa kvalitāti vairs nebija 

noteicoša. Šobrīd, kad arī trešo valstu pircēju prasības pret iepērkamo jaunlopu 

kvalitāti sāk augt, daudzi audzētāji vairs nespēj šīs kvalitātes prasības pildīt, ieņēmumi 

par pārdotajiem dzīvniekiem krītas un nepietiek līdzekļu kvalitatīva vaislas materiāla 

iegādei un ganāmpulka kvalitātes uzlabošanai. Šobrīd gaļas liellopu audzēšanas nozare 

ir viena no perspektīvākajām lauksaimnieciskajām nozarēm, tomēr, pēdējo gadu tirgus 

situācija ir kavējusi nozares virzību kvalitātes virzienā un organizāciju uzdevums ir no 

jauna izglītot lauksaimniekus kvalitatīvu dzīvnieku audzēšanas jomā. Ir vērojama arī 

vietējā patēriņa tirgus sarosīšanās un veidojas pircēju loks, kas būtu ieinteresēts 

iegādāties patēriņam vietējās izcelsmes kvalitatīvu liellopu gaļu. Tāpat pastiprinās arī 

Eiropas valstu pārstrādes un realizācijas uzņēmumu interese par Latvijā audzētu 

liellopu gaļas iegādes iespējām. Ņemot vērā mūsu valsts potenciālu ražot bioloģisku 

produkciju, kas kvalitātes ziņā neatpaliek no veco Eiropas valstu ilggadīgo audzētāju 

piedāvātā produkta, mūsu uzdevums ir palielināt vietējo gaļas liellopu audzētāju 

konkurētspēju kopējā tirgū visās jomās, gan atšķirto teļu, gan kautķermeņu kvalitātes 

ziņā neatpaliekot no citu valstu ražotājiem.  

Izvērtējot Latvijas gaļas liellopu ganāmpulkus un ņemot vērā salīdzinoši nelielo 

dzīvnieku skaitu populācijā, ir vērojams laba, neradnieciska vaislas materiāla deficīts. 

Tādēļ viens no šķirnes saimniecību uzdevumiem būtu piedāvāt vietējā vaislas 

dzīvnieku tirgū kvalitatīvus un, kas ļoti svarīgi, neradnieciskus vaislas dzīvniekus. Lai 

šo mērķi izpildītu, Latvijā no citām valstīm jāieved labs vaislas materiāls, kas parasti 

prasa lielus materiālos ieguldījumus. Viens no organizāciju uzdevumiem, veicināt 

kvalitatīva vaislas materiāla dažādošanu, lai Latvijas tirgū samazinātu problēmu atrast 

katram ganāmpulkam piemērotus, labus un neradnieciskus dzīvniekus. Šajā gadījumā 

būtu jāiesaistās arī valstij un kopīgiem spēkiem jāmeklē risinājums, kā valsts mērogā 

atbalstīt šī kvalitatīvā, bet dārgā vaislas materiāla iegādi ārvalstīs. 

Izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešams iesaistīt audzēšanas programmas izpildē 

pēc iespējas vairāk gaļas liellopu audzēšanas saimniecības. Jo mērķi, uzlabot šķirņu 

ģenētisko potenciālu, attīstīt kvalitatīvas, konkurētspējīgas produkcijas (gaļa, vaislas 

materiāls) ražošanu iekšējam un ārējam tirgum ir ieinteresētas realizēt visas gaļas 

liellopu audzēšanas saimniecības. 

Selekcijas darbā ir nepieciešama dzīvnieku eksterjera vērtēšana. Iegūtā datu bāze 

un tās analīze dos iespēju izsekot selekcijas virzienam vairākās paaudzēs. 
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Ciltsdarba pamatā ir sistemātiska kvalitatīvu dzīvnieku izlase nodrošinot tiem 

atbilstošus ēdināšanas un turēšanas apstākļus. 

Ciltsdarba mērķis ir sasniedzams veicot rūpīgu vaislas dzīvnieku atlasi 

ganāmpulkos. Lai to sasniegtu organizācijas veic ganāmpulku īpašnieku individuālas 

konsultācijas, novērtē ganāmpulkā esošos dzīvniekus un konsultē par vaislas dzīvnieku 

kvalitātes uzlabošanu, par zemākas kvalitātes dzīvnieku brāķēšanu, ganāmpulka 

izkopšanas virzieniem u.c. jautājumiem, kas veicina ganāmpulka kvalitātes 

paaugstināšanu. Papildus tiešajiem vaislas dzīvnieku audzēšnas kontroles 

pienākumiem, organizācijas organizē izglītojošus seminārus, publicē izglītojošus 

materiālus masu medijos. Gaļas liellopu audzēšanas saimniecības savu ganāmpulku 

izkopšanai un uzlabošanai veic rūpīgu vaislas buļļu izvēli, kā arī brāķē zīdītājgovis ar 

nepietiekošiem produktivitātes rādītājiem, aizstājot tās ar produktīvākām govīm un 

telēm. 
 

2. Gaļas liellopu audzēšanas metodes 

Šķirne - ir dzīvnieku populācija, kas ir pietiekami viendabīga, lai to par atšķirīgu no 

citiem tās pašas sugas dzīvniekiem uzskatītu viena vai vairākas audzētāju grupas, kuras 

ir vienojušās minētos dzīvniekus, norādot zināmos to priekštečus, ierakstīt 

ciltsgrāmatās, lai atražotu to iedzimtās īpašības, audzēšanas programmā izmantojot 

reprodukciju, apmaiņu un selekciju. 

Šķirnei raksturīgas ģenētiski konstitucionāli produktīvas īpašības. Atbilstošos 

ēdināšanas un turēšanas apstākļos tās atšķiras no citām šķirnēm ar noteiktu 

produktivitātes līmeni, spēju nodot šīs īpašības pēcnācējiem gan tīršķirnes ietvaros, gan 

krustošanas rezultātā.  

Dzīvniekus iedala tīršķirnes un krustojuma dzīvniekos. Šķirnību nosaka, 

pamatojoties uz dokumentiem par izcelšanos (individuālās uzskaites kartīte, 

zootehniskais sertifikāts, ieraksti ciltsgrāmatā), kā arī vizuāli. 

 

2.1. Tīraudzēšana 

Audzēšanas metode, kad dzīvnieku pārošanu veic vienas šķirnes ietvaros. Ar 

tīraudzēšanu cenšas saglabāt un pilnveidot šķirnes produktivitāti un uzbūves tipu, 

pasargājot to no svešu šķirņu asiņu piejaukuma. Šķirnes uzlabošanu veic mērķtiecīgas 

izlases un atlases ceļā. 

Tīršķirnē ieskaita dzīvniekus, kuriem piemīt dotās šķirnes raksturīgākās īpašības, 

kuri pēc izcelšanās atbilst sekojošām prasībām – tie ir cēlušies no vienas un tās pašas 

šķirnes vecākiem, kuru piederību tīršķirnei apliecina izcelsmes dokumenti; 
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3. Ciltsdarba organizēšana šķirnes ganāmpulkos 

Mērķtiecīgs ciltsdarbs gaļas lopkopībā tiek veikts gaļas liellopu šķirnes 

saimniecībās. Šķirnes saimniecības nodrošina Latvijas gaļas liellopu audzētājus ar 

kvalitatīvu vaislas materiālu gaļas liellopu audzēšanai. 

 

3.1. Veicamie pasākumi 

Katru gadu šķirnes ganāmpulkos veikt: 

- individuālās produktivitātes un izcelšanās uzskaiti visiem tīršķirnes dzīvniekiem; 

- individuālu vaislas buļļu un zīdītājgovju, vērtēšanu atbilstoši vērtēšanas 

instrukcijai (2. pielikums); 

- vaislas buļļu novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes; 

- audzējamo teļu un buļļu grupā ieskaitīt dzīvniekus pēc atšķiršanas; 

- kvalitatīvus ataudzējamos dzīvniekus izmantot ganāmpulka atjaunošanai un/vai 

realizēt šķirnei. 

 

3.2. Izlases un atlases pamatprincipi 

Izlases un atlases rezultātā, pilnvērtīgas ēdināšanas un labas turēšanas apstākļos, 

katrā nākošā paaudzē var iegūt dzīvniekus ar augstāku produktivitāti. 

 

3.2.1. Gaļas liellopu izlase 

Šķirnes gaļas liellopu ganāmpulkos izlasa selekcijas grupu – selekcijas kodolu. 

Vislabāko izlases efektu sasniedz, ja izlasi veic pēc neliela galveno selekcijas pazīmju 

skaita. Atkarībā no šķirnes, izmantošanas veida un dzīvnieka individuālajām īpašībām 

nosaka konkrētus izlases mērķus un izvēlas īpašības, pēc kurām veic izlasi. Izlase 

selekcijas kodolā balstās uz individuālās vērtēšanas materiāliem (augsts dzīvsvara 

pieaugums, šķirnei atbilstošs eksterjers, mierīgs, labdabīgs temperaments, auglība, 

atnešanās vieglums, teļu izaudzēšana, izcelšanās un pēcnācēju kvalitāte). No selekcijas 

kodola grupas izlasa pēcnācējus ganāmpulka atražošanai un vaislas buļļu izaudzēšanai. 

 

3.2.2. Vaislas buļļu izlase un pārbaude pēc pēcnācēju kvalitātes 

Šķirnes saimniecībās izmanto tikai augstvērtīgus vaislas buļļus, kuru selekcijas 

vērtība noteikta pēc pēcnācēju kvalitātes un tie novērtēti kā uzlabotāji un kuri atbilst 

ierakstīšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā. 

Vaislas bullim jābūt dzimušam no augstražīgas mātes, ar 100% vienas šķirnes 

asinību (dažādu šķirņu krustojumu buļļus vaislai izmantot nevar), labi attīstītam un 

veidotam, veselīgam savas šķirnes pārstāvim. Buļļa eksterjeram jābūt bez kļūdām ar 

šķirnei raksturīgām īpašībām. Vaislas buļļa dzīvmasai un ķermeņa izmēriem jāatbilst 

attiecīgās šķirnes prasībām, jābūt labi attīstītiem dzimumorgāniem. 

Buļļu novērtēšana pēc pēcnācējiem šķirnes saimniecībās ir obligāta. Pārbaude pēc 

pēcnācēju kvalitātes ir vaislas buļļu genotipa – iedzemdēšanas spēju pārbaude. Buļļus 

pēc pēcnācēju kvalitātes pārbauda šķirnes saimniecībās, jo tajās izaudzē buļļus visas 
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šķirnes vajadzībām. Pēcnācējus pirmo reizi novērtē 8 mēnešu vecumā atšķirot no 

mātes. 

Novērtējamās pazīmes: 

- ar bulli aplecināto govju skaits procentuāli; 

- buļļa pēcnācēju dzimšanas vieglums; 

- teļu dzīvmasa 200 dienu vecumā; 

- pēcnācēju kvalitāte; 

Pārbaudāmā buļļa pēcnācēju kvalitātes rādītājus salīdzina ar šķirnes vidējiem 

rādītājiem, ja tā pēcnācēju kvalitāte ir zemāka nekā šķirnē vidēji, tad šo bulli vaislas 

bullēnu ražošanai vairs neizmanto. 

Vaislas buļļu pārbaude pēc pēcnācējiem turpinās visā to izmantošanas laikā. 

Augstvērtīgi vaislas buļļi jāizmanto ar pilnu slodzi, tomēr atbilstoši vecumam un 

fizioloģiskajam stāvoklim. Optimālā slodze vienā lecināšanas sezonā: 

- 1 gadu vecam bullim – 10-12 govis un teles 

- 2 gadus vecam bullim – 15-22 govis un teles 

- 3 un vairāk gadus vecam bullim – 25-35 govis un teles 

Pieaugot buļļa vecumam lecināšanas slodze ik gadus ir jāpārskata un, ja bullis ir 

augstvērtīgs un tā pēcnācēji ir vērtīgi, iespējams slodze pakāpeniski jāsamazina 

atbilstoši buļļa fiziskajam stāvoklim, lai tas varētu ganāmpulkā strādāt pēc iespējas ilgu 

laiku. 
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4. Latvijā audzējamo gaļas liellopu šķirņu raksturojums 

Latvijā izplatītākās ir Šarolē, Limuzīnas, Herefordas, Angus, Sīmentāles, 

Hailandes un Galovejas šķirnes. Šarolē, Limuzīnas, Herefordas, Angus šķirņu 

produktivitātes prasības norādītas 1. pielikumā. 

 

4.1. Šarolē šķirne (SA) 

 Šķirne izveidota Francijā - Charolles provincē Burgundijā, pirmo reizi minēta 

jau 878. gadā, šobrīd tā ir pazīstama visā pasaulē. Latvijā galvenokārt audzē Vācijas un 

Baltkrievijas līniju Šarolē liellopus. Pēdējos gados populāra kļūst arī klasisko, 

Francijas izcelsmes Šarolē liellopu audzēšana, klasisko Šarolē vaislas dzīvnieku 

izmantošana piemērota ganāmpulkiem ar liela auguma dzīvniekiem, kas var veiksmīgi 

atražot šo lielos vaislinieku pēcnācējus. Dzīvnieki sevī apvieno augstu augšanas 

potenciālu, labu ganību izmantošanu un, pie efektīvas ēdināšanas nobarošanas beigu 

posmā, barības patēriņš ir salīdzinoši zems. 

 Šarolē šķirnes liellopi raksturojas ar baltu līdz krēmkrāsas apmatojumu. 

Dzīvsvars: 

- dzimšanas svars:  

 bullīšiem   36-46 kg,  

 telītēm   34-44 kg,  

- atšķiršanas svars:  

bullēniem   270-300 kg,  

 telītēm   255-280 kg, 

 - govīm   700 - 900 kg, 

 - buļļiem   1000 - 1400 kg, 

~4% piedzimst dvīņi, vēlamais pirmās atnešanās vecums telēm ir ~30 mēneši, 

dzīvmasas pieaugums vecumā no 6 - 12 mēnešiem var sasniegt līdz 1500 g diennaktī. 

Kautiznākums 14 - 16 mēnešus veciem jaunbuļļiem 67 - 69%. 

Dzīvniekiem raksturīga izteikta, labi muskuļota krūšu daļa, nedaudz paceltie 

krusti veido atbalsta laukumu muskuļotai, platai mugurai un tilpumainam vēderam, kas 

pāriet labi aizpildītā jostas daļā un izteiktā pakaļējā daļā. Harmoniski veidotais 

ķermenis balstās uz spēcīgām, pareizi novietotām kājām. 

Šarolē šķirnes govīm ir labas mātes īpašības, mierīgs raksturs un to 

produktīvais mūžs ir līdz 10 un vairāk laktācijām. 

Šarolē šķirnes buļļus var izmantot arī krustošanai ar citām gaļas un piena 

liellopu šķirnēm, tomēr jāņem vērā tas, ka teļu dzīvmasa piedzimstot var būt 10 - 18 kg 

lielāka kā ierasts krustošanai izmantotās zīdītājgovs šķirnē. Līdz ar to krustošanai 

jāizvēlas lielas govis ar labi attīstītu krustu daļu, kurām parasti ir novērotas vieglas 

dzemdības. Teles un mazākas govis ieteicams apsēklot tikai ar tiem Šarolē buļļiem, 

kuri ir novērtēti pēc atnešanās viegluma un saņēmuši pozitīvu vērtējumu. 

Pirmās lecināšanas vecums Šarolē šķirnes telēm:  20-24 mēneši. 

Krustošanas rezultātā iegūtiem nobarojamiem dzīvniekiem ir lielāka augšanas 

intensitāte, tie labāk izmanto barību, realizējot ir augstāks kautiznākums un mazāks 

tauku daudzums kautķermenī. 
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4.2. Limuzīnas šķirne (LI) 

Šķirne izveidota Francijā - Limousin provincē. Līdz pat 1950. gadam šie liellopi 

tika izmantoti pajūgu vilkšanai, kā rezultātā izselekcionēti spēcīgi, muskuļoti, liela 

auguma dzīvnieki ar slaidu ķermeni un labi attīstītām kājām. 

Limuzīnas šķirnes liellopiem apmatojuma krāsa ir no gaišbrūnas līdz 

tumšbrūnai ar gaišāku apmatojumu uz kājām, astes kaula, pakaļējo kāju iekšpuses un 

ap acīm. Dzīvnieki piemēroti intensīvai saimniekošanas sistēmai, taču labi pielāgojas 

arī ekstensīvas turēšanas apstākļiem, atvieglota tipa mītnēs. 

Šķirne izceļas ar ļoti labām mātes īpašībām - viegla atnešanās (1% gadījumu 

var būt sarežģījumi, 8% jāpalīdz atnesties), augsts grūsnības procents 95% un vairāk, 

vidējais starpatnešanās periods nepārsniedz 380 dienas, govīm raksturīga regulāra 

meklēšanās, kas palīdz saglabāt ciklisku atnešanos. Vēlamais pirmās atnešanās vecums 

- 30 mēneši. 

Dzīvsvars: 

- dzimšanas svars:  

 bullīšiem  32-40 kg,  

 telītēm  30-38 kg 

- atšķiršanas svars:  

 bullīšiem   260 – 285 kg,  

 telītēm   240 – 260 kg 

- govīm   600 - 700 kg 

- buļļiem   950 - 1200 kg 

Nobarojot jaunlopus līdz 18 mēnešiem vidējais diennakts dzīvsvara pieaugums 

ir 1100 - 1300 grami. 

Šie liellopi raksturojas ar ļoti labiem kautiznākuma rādītājiem - jaunbuļļiem 14 

- 16 mēnešu vecumā kautiznākums ir 69 % - 71 %, kautķermenis ir liess ar augstu 

ekstra klases gaļas iznākumu. 

Pirmās lecināšanas vecums Limuzīnas šķirnes telēm:  20-24 mēneši. 

Limuzīnas šķirnes buļļi plaši tiek izmantoti krustošanai ar citām gaļas un piena 

šķirnēm, jo jaundzimušie teļi raksturojas ar šauru un garu ķermeni, kas parasti nerada 

problēmas govij atnesoties. Limuzīnas šķirni parasti izmanto kā trešo šķirni veidojot 

trīs gaļas šķirņu komerckrustojumus (HerefordsAngussLimuzīnas). 
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4.3. Simentāles šķirne (SI) 

 Piena-gaļas tipa šķirne. Izveidota Šveicē izmantojot vietējās un ievestās šķirnes. 

pateicoties augstajai produktivitātei un labajām piemērošanās spējām, izplatīta daudzās 

valstīs. Ilgstošas pakļaujošās krustošanas rezultātā izmantojot vietējās šķirnes un 

Šveices Simentāles šķirni izveidotas vairākas radnieciskas šķirnes: Francijā – 

Monbeljardas (Montbeliarde) šķirne, Vācijā, Austrijā Flekvi (Fleckvieh) šķirne. Visas 

šis šķirnes ir radniecīgas un izmantojamas Simentāles šķirnes ciltsdarbā Latvijā  

Šķirnes raksturojums. Apmatojums – gaiši brūni balts, retāk sarkanbalts. Galva 

un astes gals balti. Deguna spogulis gaišs. Ragu gali un nagi gaiši.  

Dzīvsvars: 

- dzimšanas svars:  

 bullīšiem 32-38 kg,  

 telītēm  30-36 kg 

- atšķiršanas svars:  

 bullīšiem  270 – 300 kg,  

 telītēm  260 – 280 kg 

- govīm   550 - 700 kg 

- buļļiem   800 - 1200 kg 

 

Kautiznākums – 58 – 62%. 

Pirmās lecināšanas vecums Simentāles šķirnes telēm:  18-24 mēneši. 

Simentāles šķirnes zīdītājgovis ir izteikti pienīgas, tāpēc atšķirtie teļi ir ar lielu 

dzīvmasu, pie labazs barības bāzes – ātraudzīgi. Zīdītājgovīm ir izteikts mātes 

instinkts, viegli pieņem arī svešus teļus. 

Latvijā šķirne ievesta 2004. gadā, pirmie ievestie dzīvnieki cēlušies Šveicē.  

Šķirnes ievešanas mērķis - audzēt vaislas materiālu, ko izmantot ganāmpulkos 

ar neliela auguma dzīvniekiem un zemu produktivitāti. Simentāles šķirnes vaislas 

dzīvnieki ir ar lielu augumu, labu gaļas produktivitāt un izteiktu pienīgumu. 

Tīraudzēšanā šķirne ir samērā prasīga pret turēšanas apstākļiem un, produktivitātes 

uzturēšanai, dzīvniekiem jānodrošina laba barības bāze un labi turēšanas apstākļi. 

Ziemošanas periodā noteikti ir nepieciešamas mītnes. 
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4.4. Herefordas šķirne (HE) 

Šķirne izveidota Anglijā - Herefodshire provincē kur senāk Herefordas 

liellopus izmantoja gan piena ieguvei, gan kā vilcējspēku, gan arī gaļas ražošanai. 

Mūsdienās Herefordas liellopi ir selekcionēti augstvērtīgas liellopu gaļas ražošanai. 

Šķirne radusies apvidū, kurš ir bagāts ar zāles lopbarību, līdz ar to šie dzīvnieki vēl 

joprojām ir saglabājuši spēju maksimāli izmantot ganības un dot labus attīstības 

rādītājus uz zāles lopbarības pamata. Herefordi ir vieni no vieglāk audzējamām un 

uzturamām gaļas liellopu šķirnēm. 

Herefordas liellopus pieskaita pie vidējā lieluma gaļas šķirnēm. Apmatojuma 

krāsa ir no brūnas līdz sarkanbrūnai ar baltu galvu, kaklu, vēderu, astes slotiņu, un 

skaustu. Tīršķirnes dzīvniekiem raksturīgs nepigmentēts deguna spogulis. Herefordas 

liellopiem var būt plati izvērsti ragi vai ģenētisks tolums, kas labi tiek pārmantots 

nākamajās paaudzēs. 

Novērtējot Herefordas liellopus, par pozitīvām iezīmēm tiek uzskatīts 

harmoniski un proporcionāli veidots ķermenis, kas ir tilpumains, bez redzama zemādas 

tauku noslāņojuma. 

Dzīvsvars: 

- dzimšanas svars:  

 bullīšiem   33-40 kg,  

 telītēm   28-35 kg 

- atšķiršanas svars:  

 bullīšiem  250 – 270 kg,  

 telītēm   235 – 255 kg 

- govīm   600 - 750 kg 

- buļļiem   900 - 1150 kg 

 

Nobarojot jaunlopus var sasniegt dzīvmasas pieaugumu līdz 1100 g diennaktī. 

Kautiznākums - 64%. 

Pirmās lecināšanas vecums Herefordas šķirnes telēm:  20-24 mēneši. 

Šķirni audzē gan tīršķirnē, gan krustošanai ar vietējām piena un gaļas šķirnēm. 

Krustojuma teļi raksturojas ar labām lopbarības izmantošanas spējām un kvalitatīvu 

kautķermeni. 

Herefordas šķirnes liellopi ar labiem rezultātiem tiek izmantoti apganīšanai 

aizsargājamos rajonos un dabas liegumos. 
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4.5. Angus šķirne (AB) 

Vēsturiski šķirne izveidota Anglijā - Aberdeen, Banff, Kingardine un Angus 

provincēs. Anglijā šī liellopu šķirne saucās Aberdinangus, tomēr Eiropā, ASV, Kanādā 

un citās valstīs, attiecīgo valstu ģenētiķi pamatšķirnē ir izkopuši konkrēti viņus 

interesējošas pazīmes un tā jau vairs nav tieši Anglijā veidota šķirne, tāpēc pasaulē 

pašlaik lieto apzīmējumu Angus liellopi. Latvijā audzē vācu Angus šķirnes dzīvniekus. 

Vācu Angus šķirnes dzīvniekiem raksturīga ģenētiska bezragainība, vienas 

krāsas apmatojums - melns vai brūns, tomēr par kļūdu neuzskata arī viendabīgu pelēku 

apmatojuma krāsu, kā arī nelielus baltus laukumus uz vēdera lejasdaļas vai tesmeņa. 

Dzīvniekiem raksturīgs izstiepts, labi apmuskuļots ķermenis ar izteiktu, aizpildītu 

pakaļējo šķiņķi un viegla izteiksmīga galva. 

Dzīvsvars: 

- dzimšanas svars:  

 bullīšiem   32-40 kg,  

 telītēm   27-35 kg 

- atšķiršanas svars:  

 bullīšiem   250 – 270 kg,  

 telītēm   235 – 255 kg 

- govīm   550 - 750 kg 

- buļļiem   900 - 1100 kg 

Angus šķirnes dzīvnieki labi attīstās un nobarojas ar zāles lopbarību, minimāli 

nepieciešama koncentrētā barība, liels kautiznākums un teicamas kvalitātes labi 

marmorēta gaļa ar zemu tauku saturu. 

Angus šķirnes govis raksturo zemas uzturēšanas izmaksas, viegla/regulāra 

atnešanās, labas mātes īpašības, pienīgums un ilgs produktīvais mūžs. 

Pirmās lecināšanas vecums Angus šķirnes telēm:  18-24 mēneši. 

Angus šķirnes buļļus plaši izmanto krustošanai ar piena šķirnēm, jo tādejādi 

iespējams ražot pienu un iegūt nobarojamos jaunlopus ar labām barības izmantošanas 

spējām un augstu kautķermeņa kvalitāti. Šo šķirni izmanto arī veidojot vairāku gaļas 

šķirņu komerckrustojumus. 
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4.7. Hailandes šķirne (HA) 

Ekstensīvā šķirne izveidota Skotijā. Dzīvnieki ir nelieli, ar garu, dažādas nokrāsas 

apmatojumu (no dzelten-balta līdz pat melnam). Ragi - gari, izliekti. 

Dzīvsvars: 

- dzimšanas svars:  

 bullīšiem   28 - 35 kg,  

 telītēm   24 - 32 kg 

- govīm   450 - 600 kg 

- buļļiem   600 - 800 kg 

 

Dzīvmasas pieaugums diennaktī 600 –700 grami. Govju pirmās atnešanās vecums 

~ 36 mēneši. 

Mazprasīgi, labi izmanto barību. Viegli panes aukstumu. Ilgmūžīgi, pie labiem 

apstākļiem var sasniegt arī 20 gadu vecumu. Vieglas dzemdības un labas mātes 

īpašības, trekns, barojošs piens. 

Latvijā galvenais Hailandes šķirnes audzēšanas mērķis – vides sakārtošana. 

Dzīvniekiem piemīt eksotisks izskats, kas piesaista uzmanību, tāpēc nereti Hailandes 

šķirnes dzīvniekus izmanto lauku tūrsma mērķiem (viesu nami, dabas objekti), 

dzīvnieki ir mazprasīgi un labi izmantojami dažādu dabas liegumu teritorijās, kurās ir 

apgrūtināta tehnikas izmantošana pļavās un ganībās. Dzīvnieki produktīvi izmanto 

pieticīgus barības līdzekļus, tāpēc nereti tos izmanto arī dažādu nekoptu teritoriju 

sakopšanai, mazo krūmu iznīcināšanai, ainavas uzlabošanai. 

Realizācijas vecums gaļai – 2,5 - 3 gadi. Kautķermenis - gaļīgs ar mazu tauku 

noslāņojumu un smalkām muskuļšķiedrām, lielisku garšu.  

 

4.8. Galovejas šķirne (GA) 

Ekstensīvā gaļas liellopu šķirne, kas izveidota Skotijā 17. gs. Dzīvnieki ir nelieli, ar 

melnu vai brūnu apmatojumu. Daļai dzīvnieku ķermeņa vidusdaļā ir plata balta josla. 

Retāk sastopami arī balti dzīvnieki ar melnu deguna spoguli un melnām  apmatojumu. 

Toli. 

Dzīvmasa: 

- buļļiem   770 – 1045 kg 

- govīm    450 – 675 kg 

- teļiem dzimstot  25 - 35 kg 

Mazprasīgi, labi izmanto barību. Ilgmūžīgi. Vieglas dzemdības un labas mātes 

īpašības. Viena no gaļīgākajām ekstensīvajām gaļas liellopu šķirnēm. 

Visbiežāk izmanto ainavas uzlabošanai, dabas liegumos un tehniski grūti 

apstrādājāmās teritorijās. 

Kautķermenis - gaļīgs ar nelielu tauku noslāņojumu un īsām muskuļšķiedrām.  
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5. Gaļas liellopu identifikācijas sistēma 

Lai nodrošinātu vienotu uzskaites sistēmu, valstī veido dzīvnieku reģistru un 

ganāmpulku reģistru. Ganāmpulkam piešķir ganāmpulka reģistra numuru. Reģistra 

izveidošanu un uzturēšanu nodrošina LDC. Gaļas šķirņu liellopiem tiek piešķirts 

identifikācijas numurs – apzīmējums, kas ietver sevī valsts apzīmējumu (LV), 

ganāmpulka reģistrācijas numuru, sugas apzīmējumu un dzīvnieka individuālo 

numuru. Ganāmpulka īpašnieks kārto dzīvnieku reģistru (LDC elektroniskajā ziņu 

ievades sistēmā - EZIS), kurā ieraksta visus ganāmpulka dzīvniekus gan saimniecībā 

dzimušos, gan iepirktos un ar tiem notikušās izmaiņas. Dzīvnieku reģistra grāmatu 

īpašnieks var kārtot gan rakstiskā, gan datorizētā veidā. Septiņu dienu laikā pēc 

norādītā notikuma (atnešanās, apzīmēšana, sēklošana, lecināšana, pārvietošana, 

likvidēšana) tas tiek ziņots LDC un fiksēts EZIS. Ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc 

dzimšanas teļu apzīmē abās ausīs ieliekot krotālijas ar identifikācijas numuru. 

Plastmasas krotālijas ar identifikācijas numuru liek abās ausīs, tuvu pie galvas, 

starp abām auss skrimšļa līnijām sektorā no 1/3 līdz ½ no auss pamatnes ar krotālijas 

lielāko pusi iekšpusē. Krotālijas iespiež ar speciālām stangām. Krotālijas nedrīkst 

mainīt bez saskaņošanas ar LDC. 

Papildus drošībai (ja krotālijas izkrīt) dzīvniekus vēl var apzīmēt: tetovējot, ar 

metāla krotāliju, elektroniski un ar kakla siksnu.  

Tetovēšanu veic ar speciālām stangām, kurās veidojot gaļas liellopa numuru, maina 

adatu matricu. Tetovējot, inventāra numurs ir jāliek labās auss iekšpusē uz mazāk 

apmatotās un mazāk apasiņotās auss daļas, kuru pirms tam ieziež ar speciālu krāsvielu. 

Adatu matricas jādezinficē pēc katra dzīvnieka apzīmēšanas.  

Metāla krotālija ir ausi aptveroša krotālija, kuru iestiprina auss augšējā malā tuvāk 

tās pamatnei.  

Elektroniski dzīvnieku apzīmē izmantojot elektroniskās krotālijas, kurās fiksēts 

dzīvnieka individuālais numurs, tā nolasīšanai izmanto speciālu aparatūru. Kakla 

siksna, uz kuras tiek norādīts dzīvnieka individuālais numurs. 

 

6. Gaļas liellopu izcelsmes reģistrācijas sistēma, ciltsdokumentācija 

Ciltsdarbā ir noteikta šāda ciltsdokumentācija: 

- dzīvnieka individuālā uzskaites kartīte (ciltskartīte) - pieejama LDC reģistrā, 

bet papildus var tikt uzturēta papīra vai elektroniskā formātā; 

- dzīvnieka zootehniskais sertifikāts vai izcelsmes apliecinājums (pirktiem 

dzīvniekiem); 

- dabīgā lecināšanā izmantojamo vaislinieku vaislas darbības uzskaite. Tiek 

fiksēts kuras govis un kādā laika periodā nozīmētas konkrētam vaislas bullim. 

Reģistrējama EZIS un pieejama LDC reģistrā, papildus var tikt uzturēta papīra 

vai elektroniskā formātā. 

- dabīgā lecināšanā izmantojama buļļa vaislinieka sertifikāts - elektroniski vai 

papīra formātā. 

Vēl gaļas liellopu audzēšanas ganāmpulkos jābūt: 

- ganāmpulka reģistrācijas kartītei; 
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- novietnes reģistrācijas kartītei 

- dzīvnieku reģistram (pieejams LDC reģistrā, bet var tikt kārtota arī papīra vai 

elektroniskā formātā, ja dzīvnieku īpašnieks to vēlas); 

- dzīvnieku apzīmēšana un pārvietošana uz/no citiem ganāmpulkiem vai 

novietnēm reģistrējama LDC EZIS, papildus var tikt uzturēta papīra vai 

elektroniskā formātā; 

 

7. Gaļas liellopu ciltsvērtības noteikšanas un klasifikācijas sistēma 

Izstrādājot gaļas liellopu ciltsvērtības noteikšanas un klasifikācijas sistēmu ir 

izmantots Voldemāra Jaunzema izstrādātais darbs “Instrukcija par gaļas šķirņu liellopu 

ciltsvērtības noteikšanu”. 

Ciltsvērtība ir ģenētiski noteikta dzīvniekiem izkopjamās pazīmes iedzimstoša 

novirze no šķirnes vidējā rādītāja. Ciltsvērtības noteikšana pamatojas uz paša dzīvnieka 

ģenētisko faktoru, kam ir ekonomiska nozīme, salīdzināšanu ar šķirnes vidējiem 

rādītājiem. Ciltsvērtības noteikšanai izmantos datus no pārraudzībā iegūtās 

informācijas un, kad sistēma tiks sakārtota, tiks izmantoti dati no gaļas pārstrādes 

uzņēmumiem par gaļas šķirņu liellopu kontrolkaušanu. Pārraudzība jāsaskaņo ar ICAR 

(International Committee for Animal Recording), tai jānodrošina gaļas šķirņu liellopu 

ciltsvērtības noteikšanu. Nosakot ciltsvērtību, katras gaļas šķirnes liellopus vērtē 

atsevišķi. Radniecīgas šķirnes, piemēram, Vācu Angus un Aberdinangus šķirnes 

liellopus vai Simentāles, Montbeljardas un Flekvī šķirnes vērtē kopējā grupā. 

Gaļas liellopiem ciltsvērtību nosaka pēc produktivitātes, ķermeņa uzbūves, 

izcelšanās un pēcnācējiem. Iegūtos rādītājus izmanto veicot labāko dzīvnieku izlasi, 

kas veikta vairākās paaudzēs nodrošina vēlamo īpašību izkopšanu un nostiprināšanu. 

Novērtēšanu veic sertificēts dzīvnieku vērtēšanas eksperts, pamatojoties uz gaļas 

liellopu vērtēšanas instrukciju. 

Novērtējot katram dzīvniekam nosaka: šķirnību, identifikācijas numuru, dzimumu, 

vecumu, eksterjeru, salīdzina saimniecībā esošos fiksētos produktivitātes rādītājus. 

 

7.1. Gaļas liellopu novērtēšana 

7.1.1. Šķirnes un šķirnības noteikšana 

Vērtējamā dzīvnieka izcelšanos nosaka pēc zootehniskās uzskaites dokumentācijas, 

t.i. jaundzimušam teļam izcelšanos nosaka pēc tā vecākiem, pamatojoties uz 

informāciju par govs vai teles apsēklošanu vai lecināšanu un atnešanos. Abiem 

vecākiem, govij un bullim ir jābūt identificētiem. Tiek ņemts vērā govs vai teles 

apsēklošanas vai lecināšanas laiks, kas notika 263 līdz 310 dienu periodā pirms 

atnešanās. Neskaidrību gadījumā izcelšanās ir jānosaka ar DNS analīzi. 

Jebkura liellopu šķirne ir liellopu populācija, kurai ir kopēja izcelsme un ģenētiski 

noteiktas, līdzīgas, saimnieciski derīgas īpašības, kas radušās ciltsdarba rezultātā un 

noteiktu ģeoekonomisku apstākļu ietekmē. 

Izšķir radnieciskas un neradnieciskas šķirnes. Radnieciskas šķirnes pieder vienai 

šķirņu grupai, ir līdzīgas pēc tipa, ķermeņa uzbūves un ģenētiskā potenciāla. 
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Radniecīgas šķirnes ir Vācu Angus un Aberdinangus šķirnes vai Simentāles, 

Montbeljardas un Flekvī. Neradnieciskas šķirnes pieder dažādām šķirņu grupām, 

atšķiras pēc uzbūves, tipa un ģenētiskā potenciāla. Neradnieciskās šķirnes ir 

Herefordas, Limuzīnas, Šarolē, Angus, Hailandes un Galovejas šķirne. 

Izšķir tīršķirnes un krustojuma dzīvniekus. Tīršķirnei pieder dzīvnieki, kas iegūti 

no vienas šķirnes vai radniecisku šķirņu priekštečiem. Krustojot divas neradnieciskas 

šķirnes, iegūst krustojuma dzīvniekus. 

Dzīvnieku šķirnību nosaka pēc asinības. Asinība ir rādītājs, kas norāda cik procentu 

konkrētā dzīvnieka asinīs ir dažādu šķirņu asinis. Atkarībā no asinības izšķir pirmo 

(50%), otro (75%), trešo (87,5%) un ceturto (93,75%), pakāpi. 

Gaļas liellopu šķirni apzīmē izmantojot šķirnes nosaukuma pirmos burtus: 

SA - Šarolē 

LI – Limuzīnas 

SI – Simentāles 

HE - Herefordas 

AB – Angus 

HA - Hailandes  

GA – Galovejas 

Ja dzīvniekam nav izcelšanos apliecinošu dokumentu, dzīvnieka piederību kādai 

šķirnei var noteikt dzīvnieku vērtēšanas eksperts, kurš ir saņēmis atbilstošu sertifikātu 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Eksperts novērtē dzīvnieku dabā un, ņemot vērā 

dzīvnieka ķermeņa uzbūvi, tipiskumu un produktivitāti nosaka dzīvnieka piederību 

kādai konkrētai šķirnei, bet eksperta noteiktā šķirnība var būt tikai pirmās pakāpes 

krustojums. 

 

7.1.2. Atražošanas spēju novērtēšana 

Atražošanas novērtēšana ir ļoti svarīga, jo gaļas šķirņu liellopu galvenā produkcija 

ir no pamatganāmpulka iegūtie dzīvotspējīgie un tālāk izmantojamie teļi. Atražošanas 

spējas novērtē pēc vairākām auglību un atnešanos raksturojošām pazīmēm. 

Auglības pazīmes ir: 

- teļu ieguve procentos (dzīvi dzimušo teļu skaits : lecināto vai sēkloto govju un 

telīšu skaits  100); 

- teļu saglabāšana procentos (atšķirto teļu skaits : govs iespējamās atnešanās reizes 

konkrētā vecumā  100); 

- pirmās atnešanās vecums mēnešos; 

- starpatnešanās periods dienās (optimālais līdz 365 dienām). 

- Atnešanās pazīmes ir: 

- dzemdību norise (1 - bez palīdzības, 2 - neliela mehāniska palīdzība, 3 - veterināra 

palīdzība, 4 - ķeizargrieziens); 

- dzīvmasa piedzimstot kilogramos 

Atražošanas novērtēšanu veic katru gadu pēc teļu atšķiršanas no mātēm. Pazīmes 

koriģē ņemot vērā ganāmpulku, govs vecumu, apaugļošanas veidu (sēklošanu, 

lecināšanu), atnešanās sezonu un teļa dzimumu. 
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Pēc atražošanas spējām vērtē govis un vaislas buļļus. Govs atražošanas spējas 

raksturo pašas govs auglības un atnešanās rādītāji. Teļu saglabāšana tiek vērtēta visā 

govs mūžā. Vaislas buļļa atražošanas spējas raksturo ar minēto bulli apaugļoto govju 

auglības un atnešanās vidējie rādītāji. 

 

7.1.3. Dzīvmasas un ātraudzības novērtēšana 

Dzīvmasa dažādos dzīvnieka attīstības posmos ir svarīga selekcionējamā pazīme. 

No smagākiem dzīvniekiem parasti iegūst vairāk gaļas. Dzīvmasas izmaiņas noteiktā 

laika periodā jauniem dzīvniekiem raksturo ātraudzību, kas ir dzīvnieka spēja agri 

sasniegt lielu dzīvmasu. Pēc dzīvmasas abu dzimumu liellopus vērtē atsevišķi. 

Atražošanai paredzētiem gaļas liellopiem nosaka: 

- dzīvmasu piedzimstot; 

- dzīvmasu atšķirot, koriģējot to uz 200 dienu vecumu; 

- atražošanai izmantojamā jaunlopa dzīvmasu gada vecumā, bet ne vēlāk kā 18 

mēnešu vecumā, koriģējot dzīvmasu uz 365 dienu vecumu. 

Zīdītājgovij nosaka dzīvmasu pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes. 

Vaislas bullim nosaka  dzīvmasu vismaz reizi gadā no viena līdz piecu gadu 

vecumam. 

Datus par dzīvmasu un dzīvmasas pieaugumu diennaktī vērtē ņemot vērā 

ganāmpulku, govs vecumu atnesoties, atnešanās sezonu (gadu, mēnesi), teļa dzimumu, 

govs un buļļa vecumu vērtējot. 

Visi dzīvmasas un ātraudzības rādītāji, sākot ar dzīvmasu piedzimstot un beidzot ar 

dzīvmasu pieaugušā stāvoklī, raksturo paša dzīvnieka produktivitāti, neatkarīgi no tā 

vecuma vērtēšanas brīdī. Tajā pašā laikā dzīvmasa piedzimstot ietilpst minētā 

dzīvnieka abu vecāku atražošanas spēju vērtējumā, dzīvmasa 200 dienu vecumā 

raksturo mātes pienīgumu, bet tā pati dzīvmasa 200 dienu un 365 dienu vecumā, kā arī 

dzīvmasas pieaugums diennaktī 200 – 365 dienu periodā ietilpst tēva vērtējumā pēc 

pēcnācēju kvalitātes. 

 

7.1.4. Govs pienīgums 

Lai gan gaļas šķirņu govis neslauc, pienīgums ir ekonomiski svarīga 

selekcionējama pazīme, jo optimāls pienīgums nodrošina teļu saglabāšanu un 

izzīdīšanu līdz atšķiršanai. Pienīgu govju teļi pie mātēm izaug veselīgi un relatīvi 

smagi. Govs pienīgums cieši korelē ar teļa dzīvmasu atšķirot. 

 

7.1.5. Ķermeņa uzbūves novērtēšana 

Ciltsvērtības noteikšanai svarīga nozīme ir dzīvnieka ķermeņa uzbūvei, kam ir 

būtiska ietekme uz dzīvnieka produktivitāti, ātraudzību, veselību, auglību, produktīvo 

mūžu. 

Ķermeņa uzbūvi vērtē pēc šķirnes tipa, vispārējās attīstības, kaulu būves 

(konstitūcijas), muskulatūras un eksterjera. Katru pazīmi vērtē atsevišķi, neatkarīgi no 

pārējām. 
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Ķermeņa uzbūves vērtēšanai lieto no 1 līdz 9 punktu skalu (2. pielikums), aptverot 

katras pazīmes galīgo noviržu diapazonu. 

Govīm uzbūvi vērtē pēc pirmās un trešās atnešanās, laktācijas pirmajā pusē, vaislas 

buļļiem, uzsākot sēklošanu vai lecināšanu 2 vai 3 (atkarībā no vaislas darbības 

uzsākšanas vecuma) reizes līdz 5 gadu vecumam. 

Dzīvnieka ķermeņa uzbūves novērtēšanu veic dzīvnieku vērtēšanas eksperts, kurš 

ir saņēmis atbilstošu sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

7.1.6. Novērtēšana pēc pēcnācēju kvalitātes 

Novērtēšana pēc pēcnācēju kvalitātes ir drošākais ciltsvērtības noteikšanas veids. 

Pēc pēcnācēju kvalitātes novērtē vaislas buļļus, jo tie ik gadu dod relatīvi lielu 

pēcnācēju skaitu. Vaislas bulli pēc pēcnācēju kvalitātes novērtē tad, ja no tā gadā, līdz 

vienam gadam izaudzēti un novērtēti vismaz 5-10 pēcnācēji kopā (atkarībā no 

ganāmpulka lieluma), novērtēšanu veicot atsevišķi pēc telītēm (meitām) un bullīšiem 

(dēliem) atsevišķos gadījumos, pēc gaļas liellopu vērtēšanas eksperta lēmuma vaislas 

bulli var novērtēt arī ar mazāku pēcnācēju skaitu. 

Pēcnācējiem aprēķina dzīvmasu 200 dienu vecumā 365 dienu vecumā un 

dzīvmasas pieaugumu diennaktī 200 – 365 dienu periodā. 
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8. Ciltsgrāmatas kārtošanas metodika 
Izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem. 

Ciltsgrāmatu izmanto ciltsdarba sasniegumu analīzei, labāko dzīvnieku izlasei, 

atlasei un reģistrēšanai, turpmāko ciltsdarba uzdevumu noteikšanai, izcelšanās datu 

ticamības pārbaudei. 

Ciltsgrāmatu kārto attiecīgā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju 

organizācija (turpmāk – organizācija), kurai piešķirts šķirnes lauksaimniecības 

dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes 

lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību. 

Ciltsgrāmatā ir divas daļas – galvenā A daļa (turpmāk – galvenā daļa, kas dalās 

A1 un A2 klasēs) un papilddaļa – B daļa (turpmāk – papilddaļa). 

Dzīvnieku ieraksta ciltsgrāmatā, ja: 

- tas ir apzīmēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības 

dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības 

dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, tam ir zināma izcelsme un dzimšanas vieta; 

- tam ir veikta snieguma pārbaude;  

- tas atbilst attiecīgās šķirnes audzēšanas programmā noteiktajām prasībām; 

- dzīvnieks ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu. 

A1 klasē, ja: 

- to vecāki un vecvecāki (māte, tēvs, mātes tēvs, mātes māte, tēva tēvs, tēva 

māte) ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatas galvenajā daļā (atkāpe – A1 

sadaļā var ierakstīt dzīvniekus, kuru sieviešu kārtas priekšteces (M, MM) ir 

ierakstītas ciltsgrāmatas papilddaļā). Ārzemju izcelsmes priekštečiem, kuri 

nav bijuši Latvijā, var nebūt norādes par ierakstīšanu ciltsgrāmatā; 

- tiem ir šķirnei atbilstoša izcelsme (100% vienas šķirnes asinība) trīs 

paaudzēs (tēvs, tēva māte, tēva tēvs, tēva tēva māte, tēva tēva tēvs, māte, mātes 

tēvs, mātes māte, mātes mātes tēvs, mātes mātes māte), taču, ja dzīvnieka 

izcelsme ir izsekojama arī ceturtajā paaudzē (mātes mātes mātes māte, mātes 

mātes mātes tēvs, tēva tēva tēva tēvs, tēta tēva tēva māte), šiem priekštečiem ir 

jābūt 100% tās pašas šķirnes dzīvniekiem,  un divās paaudzēs (māte, mātes 

māte, mātes tēvs, tēvs, tēva tēvs, tēva māte), ja dzīvnieks ievests no ārvalstīm 

līdz 01.11.2018, savukārt no 01.11.2018 ievestiem dzīvniekiem ir izcelsmes 

valsts organizācijas izdots zootehniskais sertifikāts;  

- ir dzimis pēcnācējs un ir noteikta tā kvalitāte, vismaz viena teļa 

produktivitātes rādītāji atbilst tabulā (3. pielikums) norādītiem kritērijiem.  

A2 klasē, ja:  

- to vecāki un vecvecāki (māte, tēvs, mātes tēvs, mātes māte, tēva tēvs, tēva 

māte) ierakstīti tās pašas šķirnes ciltsgrāmatas galvenajā daļā (atkāpe – A2 

sadaļā var ierakstīt dzīvniekus, kuru sieviešu kārtas priekšteces (M, MM) ir 

ierakstītas ciltsgrāmatas papilddaļā). Ārzemju izcelsmes priekštečiem, kuri 

nav bijuši Latvijā, var nebūt norādes par ierakstīšanu ciltsgrāmatā; 



 

____________________________________________________________________________________ 

Gaļas šķirņu govju audzēšanas programma no 2019. gada 

21 

- tiem ir šķirnei atbilstoša izcelsme (100% vienas šķirnes asinība) trīs 

paaudzēs (tēvs, tēva māte, tēva tēvs, tēva tēva māte, tēva tēva tēvs, māte, mātes 

tēvs, mātes māte, mātes mātes tēvs, mātes mātes māte) taču, ja dzīvnieka 

izcelsme ir izsekojama arī ceturtajā paaudzē (mātes mātes mātes māte, mātes 

mātes mātes tēvs, tēva tēva tēva tēvs, tēta tēva tēva māte), šiem priekštečiem ir 

jābūt 100% tās pašas šķirnes dzīvniekiem, un divās paaudzēs (māte, mātes 

māte, mātes tēvs, tēvs, tēva tēvs, tēva māte), ja dzīvnieks ievests no ārvalstīm 

līdz 01.11.2018, savukārt no 01.11.2018 ievestiem dzīvniekiem ir izcelsmes 

valsts organizācijas izdots zootehniskais sertifikāts; 

B papilddaļā, ja: 

- tā vecāki un vecvecāki ir 100% tās pašas šķirnes dzīvnieki; 

Vīriešu kārtas dzīvniekus ieraksta ciltsgrāmatas pamatdaļā, ja: 

- Tā vecāki un vecvecāki ierakstīti ciltsgrāmatas pamatdaļā (atkāpe – ja buļļa 

tēvs ir ierakstīts ciltsgrāmatas pamatdaļā līdz 01.11.2018, bet tā māte 

papilddaļā, bullis ir ierakstāms pamatdaļā); 

- buļļa tēvs vismaz vienu reizi ir ieguvis vaislinieka izmantošanas sertifikātu, 

kas apliecina tā paternitāti un maternitāti; 

- Latvijā ievestu vaislas bulli, biomateriālu, olšūnu un embriju, ieraksta 

ciltsgrāmatā, ja dati par dzīvnieku ir norādīti zootehniskajā sertifikātā, 

atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 2. panta 20. punkta prasībām;  

 

Ciltsgrāmatā var ierakstīt arī dzīvniekus, kas uz ierakstīšanas brīdi ir likvidēti.  

 

Dzīvniekus ieraksta ciltsgrāmatā un paaugstina uz augstāku klasi, kārtībā kādā 

organizācija ir vienojusies ar ganāmpulka īpašnieku. 

 

Lai dzīvnieku ierakstītu ciltsgrāmatā, tiek pārbaudīta zootehniskajā sertifikātā 

norādītā informācija un tā tiek salīdzināta ar informāciju LDC datubāzē. 

Produktivitātes informāciju organizācijai iesniedz dzīvnieka īpašnieks, to salīdzina ar 

LDC datu bāzē pieejamo informāciju. Pēc datu pārbaudes organizācija pieņem lēmumu 

par:  

- dzīvnieka reģistrēšanu ciltsgrāmatā un izdara atzīmi Lauksaimniecības datu 

centra dzīvnieku reģistrā. Attiecībā uz liellopiem laikā, kad tiek veidota 

ciltsgrāmata jaunai šķirnei un ciltsgrāmatā ierakstāmais liellops vai viens no 

tā vecākiem jau ir ierakstīts citā esošā ciltsgrāmatā, organizācija nodrošina 

atsauci uz attiecīgo esošo ciltsgrāmatu un liellopa numuru esošajā 

ciltsgrāmatā;  

- atteikumu reģistrēt dzīvnieku ciltsgrāmatā un izsniedz tā rakstisku 

pamatojumu īpašniekam, ja dzīvnieka īpašnieks to pieprasa; 

 

Datus par ciltsgrāmatā ierakstītajiem dzīvniekiem glabā organizācijas arhīvā 

pastāvīgi, ja vien dati par dzīvniekiem nav norādīti Lauksaimniecības datu centra 

elektroniskajā ciltskartītē. 
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9. Gaļas šķirņu vaislas buļļu un to bioprodukta  

sertifikācijas kārtība 
Izstrādāta atbilstoši MK noteikumiem. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Vaisliniekus un to bioproduktu sertificē uz to izmantošanas laiku pēcnācēju 

atražošanai vaislai un augstražīga ganāmpulka izveidošanai. 

2. Vaislinieku un tā bioproduktu var sertificēt izmantošanai, ja: 

2.1. gaļas šķirnes vaislinieks un visi tā priekšteči ir 100% vienas šķirnes pārstāvji, 

nav pieļaujams vaislas darbībā izmantot dažādu šķirņu krustojuma vaislas 

buļļus. 

2.2. tas ir iegūts vai iepirkts saskaņojot ar ciltsdarba organizāciju un to paredzēts 

izmantot saskaņā ar audzēšanas programmu; 

2.3. tā produktivitāte atbilst audzēšanas programmā minētajiem rādītājiem; 

2.4. vaislinieks ir novērtēts pēc pēcnācēju produktivitātes ņemot vērā labāko rezultātu, 

izņemot pārbaudāmos vaisliniekus un to bioproduktu; 

2.5. vaislinieks ir apzīmēts normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu 

reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā; 

2.6. vaisliniekam ir veikti dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānā 

noteiktie obligātie pasākumi; 

2.7. vaislinieks atbilst ierakstīšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā; 

2.8. vaisliniekam ir izsniegts zootehniskais sertifikāts; kam pievienots dzīvnieka DNS 

sertifikāts 

2.9. vaisliniekam ir veikts eksterjera vērtējums. 

 

II. Sertifikāta izsniegšana un tā derīguma termiņa pagarināšana 

3. Organizācija izsniedz vaislinieka un tā bioprodukta sertifikātu (4.pielikums) kurā 

norāda: 

3.1. sertifikāta derīguma termiņu. Vaislinieka sertifikāta derīguma termiņu nosaka uz 

laiku, kas nav mazāks par gadu, vai uz pārbaudes laiku (divi gadi), kurā iegūst 

produktivitātes novērtējumu, bet bioprodukta sertifikāta derīguma termiņu nosaka uz tā 

izlietošanas laiku; 

3.2. teritoriju vai ganāmpulka reģistrācijas numuru, kurā izmantojams vaislinieks vai tā 

bioprodukts. 

4. Lai saņemtu sertifikātu, persona organizācijai iesniedz iesniegumu sertifikāta 

saņemšanai (5. pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 

4.1. vaislinieka zootehniskā sertifikāta kopiju, ja vaislinieku vai to bioproduktu iepērk 

citā valstī, – zootehniskā sertifikāta kopiju izsniedzējas valsts oriģinālvalodā un, ja 

nepieciešams,  tā tulkojumu; 

4.2. DNS sertifikāta kopiju, t.i. atestētas laboratorijas apstiprinātus analīžu 

rezultātus, kas apliecina vaislai paredzētā buļļa izcelšanos (DNS analīzes); 

5. Organizācija mēneša laikā izvērtē šo noteikumu 4. punktā minētos dokumentus un 

pieņem lēmumu: 

5.1. par sertifikāta izsniegšanu un izsniedz to; 
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5.2. par atteikumu izsniegt sertifikātu un paziņo par to iesniedzējam. 

6. Lai pagarinātu vaislinieka sertifikāta derīguma termiņu, persona iesniedz 

organizācijai iesniegumu sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai (6. pielikums). 

Iesniegumam pievieno: 

6.1. vaislinieka individuālās uzskaites kartītes kopiju vai izdruku no LDC datu bāzes ar 

uzrādītiem produktivitātes rādītājiem (paša vaislinieka un tā pēcnācēju svēršanas 

rezultāti atbilstoši gaļas šķirņu liellopu snieguma pārbaudes un pārraudzības 

noteikumiem). 

7. Ja vaislinieka produktivitāte atbilst audzēšanas programmā noteiktajām prasībām, 

organizācija pagarina sertifikāta derīguma termiņu, saglabājot pirmo reizi izsniegtā 

sertifikāta kārtas numuru. 

8. Organizācija neizsniedz sertifikātu vai nepagarina tā derīguma termiņu, ja netiek 

ievēroti šajos noteikumos minētie nosacījumi. 

9. Organizācija septiņu dienu laikā pēc sertifikāta izsniegšanas paziņo 

Lauksaimniecības datu centram par izsniegtajiem vaislinieku vai to bioprodukta 

sertifikātiem un to derīguma termiņa pagarināšanu. 

 

III. Sertifikāta anulēšana 

10. Organizācija var anulēt sertifikātu, ja persona: 

10.1. nepilda audzēšanas programmā noteiktos vaislinieku un to bioprodukta 

izmantošanas nosacījumus; 

11. Lauksaimniecības datu centrs var anulēt sertifikātu vai pārtraukt tā darbību uz laiku 

līdz vienam gadam, ja netiek ievēroti šajos noteikumos minētie nosacījumi. 
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10. Zootehniskā sertifikāta  

un izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas kārtība 
Izstrādāti atbilstoši MK noteikumiem 

 

Zootehniskais sertifikāts ir izcelsmes sertifikāts, apliecinājums vai komerciāla 

dokumentācija, ko par tīrškirnes vaislas dzīvniekiem vai to reproduktīvajiem 

produktiem izsniedz papīra vai elektroniskā formā un kurā sniegta informācija par 

vaislas dzīvnieku vai to reproduktīvo produktu ģenētisko izcelsmi, identifikāciju un, ja 

pieejams, par snieguma pārbaudes vai ģenētiskās izvērtēšanas rezultātiem 

 

1. Lai saņemtu zootehnisko sertifikātu (8. pielikums), vaislas gaļas šķirnes liellopa, tā 

spermas, olšūnas vai embrija īpašnieks (turpmāk – īpašnieks) iesniedz ciltsdarba 

organizācijā iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā. Iesniegumā norāda: 

1.1. iesniegumā norāda vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un 

embrija identifikācijas numuru; 

1.2. iesniegumam pievieno DNS sertifikātu, kas apliecina vaislai pārdodamā buļļa 

izcelšanos. 

2. Organizācija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas sagatavo un izsniedz 

īpašniekam zootehnisko sertifikātu vai izcelsmes apliecinājumu. 

3. Pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas gaļas šķirnes liellopa (turpmāk – 

vaislas dzīvnieks), tā spermas, olšūnas un embrija zootehniskajā sertifikātā norāda: 

3.1. tās šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas nosaukums, kas to izsniedz 

un, ja iespējams, atsauce uz minētās šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības vai šķirnes 

dzīvnieku audzētāju institūcijas tīmekļa vietni; 

3.2. ciltsgrāmatas nosaukums; 

3.3. attiecīgā gadījumā – klase ciltsgrāmatas pamatdaļā, kurā tīršķirnes vaislas 

dzīvnieks ierakstīts; 

3.4. tīršķirnes vaislas dzīvnieka šķirnes nosaukums; 

3.5. tīršķirnes vaislas dzīvnieka dzimums; 

3.6. tīršķirnes vaislas dzīvnieka ieraksta numurs ciltsgrāmatā (Ciltsgrāmatas 

Nr.); 

3.7. identifikācijas sistēma un individuālais identifikācijas numurs; 

3.8. ja tas prasīts saskaņā ar regulas Nr. 2016/1012 22. panta 1. un 2. punktu – 

metode, kas izmantota, lai pārbaudītu to tīršķirnes vaislas dzīvnieku identitāti, kas 

izmantoti spermas, olšūnu un embriju savākšanai, un minētās identitātes pārbaudes 

rezultāti; 

3.9. tīršķirnes vaislas dzīvnieka dzimšanas valsts un datums; 

3.10. audzētāja (tīršķirnes vaislas dzīvnieka dzimšanas vieta) vārds, adrese, ja 

iespējams, e-pasta adrese; 

3.11. īpašnieka vārds, adrese un, ja iespējams, e-pasta adrese; 

3.12. ģenētiskā izcelsme: 

3.13. ja iespējams, snieguma pārbaudes rezultāti un jaunākie ģenētiskās 

izvērtēšanas rezultāti, tostarp minētās izvērtēšanas datums, kā arī ar audzēšanas 
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programmu saistītie ģenētiskie defekti un ģenētiskās īpatnības, kas skar konkrēto 

tīršķirnes vaislas dzīvnieku; 

3.14. grūsnu mātīšu gadījumā – apsēklošanas vai pārošanas datums un 

apaugļotāja tēviņa identifikācijas dati, ko var norādīt atsevišķā dokumentā; 

3.15. zootehniskā sertifikāta izsniegšanas datums un vieta un tās personas 

vārds, amats un paraksts, kuru parakstīt minēto sertifikātu pilnvarojusi sertifikātu 

izsniegusī šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija. 

4. Pārdošanai paredzētiem dzīvniekiem, kas neatbilst ierakstīšanai ciltsgrāmatas 

pamatdaļā tiek izsniegts izcelsmes apliecinājums tajā norādot: 

4.1. sugu; 

4.2. dzimumu; 

4.3. dzimšanas datumu; 

4.4. identitātes numuru; 

4.5. īpašnieku un tā adresi; 

4.6. audzētāju, tā adresi (ja attiecināms); 

4.7. izcelšanos vismaz divās paaudzēs (vecāku un vecvecāku dzimšanas 

datumu, identifikācijas numuru, šķirni); 

4.8. grūsnam dzīvniekam – apsēklošanas datumu vai lecināšanas periodu un tā 

vaislinieka identifikācijas numuru, šķirni, dzimšanas datumu, ar kuru dzīvnieks 

apsēklots; 

4.9. izcelsmes apliecinājuma numuru un izdošanas datumu; 

4.10. izsniedzējiestādes nosaukumu; 

4.11. izsniedzēja pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu. 

5. Izsniegtos zootehniskos sertifikātus un izcelsmes apliecinājumus organizācija 

reģistrē žurnālā vai elektroniski, vai saglabā to elektroniskas kopijas, norādot 

sertifikāta numuru, izsniegšanas datumu, lauksaimniecības dzīvnieka un tā vaislas 

materiāla identifikācijas numuru, kā arī personu, kurai izsniegts dokuments. 

6. Par zootehniskajā sertifikātā un izcelsmes apliecinājumā norādīto datu pareizību ir 

atbildīga ciltsdarba organizācija. 
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11. Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršana un 

anulēšana 
Izstrādāts atbilstoši MK noteikumiem 

 

 

1. Vispārējie jautājumi: 

Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanai un anulēšanai  

valde izveido komisiju 3 cilvēku sastāvā.  

2. Kritēriji, lai  pieteiktos šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa 

piešķiršanai: 

2.1. Ganāmpulks ir reģistrēts un dzīvnieki ir apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas 

kārtību un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību. 

2.2. Saimniecībā vismaz gadu īsteno ganāmpulka izkopšanas plānu, kas 

saskaņots ar attiecīgo šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju. 

2.3. Ganāmpulku pārrauga saskaņā ar lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības 

kārtību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.  

2.4. Ganāmpulks ir izmeklēts saskaņā ar veterinārmedicīnas normatīvo aktu 

prasībām.  

2.5. Ganāmpulkā atražošanai un pārdošanai selekcionē un pavairo augstvērtīgus 

šķirnes dzīvniekus, atbilstoši ganāmpulka izkopšanas plānam. 

2.6. Ganāmpulka atražošanai izmanto vaisliniekus vai vaislas materiālu, kas 

sertificēts  atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, to spermas, olšūnu un 

embriju sertifikācijas kārtību. 

2.7. Dzīvnieku turēšanas apstākļi atbilst attiecīgajai lauksaimniecības dzīvnieku 

sugai normatīvajos aktos noteiktajām lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgajām 

labturības prasībām. 

3. Minimālās prasības šķirnes saimniecības statusa piešķiršanai: 

3.1. Vienas šķirnes govju un telīšu vecāku par 18 mēnešiem skaits ganāmpulkā: 

3.1.1. intensīvām šķirnēm - 20 un vairāk, 

3.1.2. ekstensīvām šķirnēm – 10 un vairāk. 

3.2. Ciltskodola grupā vismaz 80% dzīvnieku pēc eksterjera novērtēti ar 7-9 

punktiem (2.pielikums). 

3.3. Audzēšanai realizē ganāmpulku izkopšanas plānā paredzēto dzīvnieku 

skaitu.  

4. Organizācijā iesniedzamie dokumenti pretendējot uz šķirnes saimniecības 

statusu: 

4.1. Ganāmpulka īpašnieka pieteikums (7.pielikums), 

4.2. Ganāmpulka raksturojums, 

4.3. Ganāmpulka izkopšanas plāns. 

5. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas rīcība:  

5.1. Komisija, mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, izvērtē saimniecības 

atbilstību 2. un 3. punktā minētajiem kritērijiem, saskaņo ganāmpulka izkopšanas 
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plānu un paziņo pieņemto lēmumu. par saimniecības apsekošanu šķirnes 

saimniecības statusa piešķiršanai.  

5.2. Šķirnes saimniecību ganāmpulkus atkārtoti izvērtē ne retāk kā reizi piecos 

gados, pieņemot lēmumu:  

5.2.1. par statusa saglabāšanu, ja ir ievēroti šī nolikuma 2. un 3. punktā  

minētie  kritēriji un darbība noris saskaņā ar  ganāmpulka izkopšanas plānu,  

5.2.2. par statusa apturēšanu, ja nav ievēroti šā nolikuma apakšpunktā 2.1, 

2.6, 2.7 minētie kritēriji.  

5.2.3. par statusa anulēšanu, ja nav ievērotas šī nolikuma 2. un 3. punktā 

noteiktās prasības.  

5.3.  Ja komisija pieņēmusi lēmumu par atteikumu piešķirt statusu, vai par 

statusa anulēšanu, saimniecība, ne ātrāk kā pēc gada, no minētā lēmuma 

pieņemšanas dienas, var atkārtoti uzsākt procedūru šķirnes dzīvnieku audzēšanas 

saimniecības statusa iegūšanai. 

6. Atestācijas izmaksas sedz atestējamā saimniecība saskaņā ar organizācijas 

apstiprinātu cenrādi 
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12. Gaļas šķirņu liellopu kontrolizaudzēšanas nolikums  

 Kontrolizaudzēšana ir veids, kā objektīvi novērtēt un salīdzināt gaļas šķirņu 

vaislas buļļu ciltsvērtību pēc pēcnācēju kvalitātes. Metodes pamatā ir vairāku vienas 

šķirnes vaislas buļļu tīršķirnes pēcnācēju turēšana un ēdināšana vienuviet, kas 

nodrošina vienādus turēšanas apstākļus un vienādu barības devu ikvienam 

dzīvniekiem. Tas garantē maksimāli objektīvu katra atsevišķa jaunbuļļa kvalitātes 

novērtējumu un ļauj aprēķināt katra kontrolizaudzēšanā izmantotā vaislas buļļa 

ciltsvērtību. 

 ATLASE. Ciltsdarba organizācijas eksperti kontrolizaudzēšanai atlasa tīršķirnes 

(100% vienas šķirnes asinība) jaunbuļļus no saimniecībām, kas ir brīvas no infekcijas 

slimībām. No katra vaislas buļļa atlasa vismaz trīs vīriešu kārtas nekastrētus 

pēcnācējus vienam kontrolizaudzēšanas periodam. 

Vienā kontrolizaudzēšanas grupā iekļauto jaunbuļļu vecuma intervāls nevar 

pārsniegt 45 dienas, svaram jābūt izlīdzinātam, tā atšķirība viena buļļa pēcnācējiem 

nevar pārsniegt 50 kg.  

Vienā kontrolizaudzēšanas grupā jābūt vismaz divu vienas šķirnes tīršķirnes 

vaislas buļļu pēcnācējiem.  

Visiem atlasītajiem jaunbuļļiem jāatbilst vismaz šķirnes optimālajiem 

rādītājiem konkrētā vecumā. 

ADAPTĀCIJAS PERIODS. Kontrolizaudzēšanai atlasītos dzīvniekus vienlaicīgi 

ievieto vienā novietnē, nosver, novērtē to atbilstību šķirnes prasībām noteiktā vecumā, 

novērtē to veselības stāvokli. 

Dzīvniekus izvieto kontrolizaudzēšanas novietnē, nodrošinot tiem vienādus 

turēšanas un ēdināšanas apstākļus, pakāpeniski pieradinot pie lopbarības un tās 

normām, kādi tiks izmantoti kontrolizaudzēšanas periodā.  

Adaptācijas perioda beigās tiek fiksēts katra dzīvnieka svars un tiek uzsākts 

kontrolizaudzēšanas periods. 

KONTROLIZAUDZĒŠANA. Kontrolizaudzēšanas periods ilgst trīs mēnešus. 

Kontrolizaudzēšanas pirmajā dienā tiek fiksēts katra grupā iekļautā dzīvnieka 

svars. Izaudzēšanas periodā reizi mēnesī dzīvniekus sver atkārtoti un rezultātus fiksē 

turpmākai datu apstrādei. Pēdējā kontrolizaudzēšanas grupas dzīvnieku svēršana notiek 

kontrolizaudzēšanas perioda pēdējā dienā. 

Dzīvniekus kontrolizaudzēšanas vietās tur nelielās 3-4 dzīvnieku grupās, kas 

sastāv no viena buļļa pēcnācējiem. Visiem tiek nodrošināta vienāda ēdināšana, 

neierobežotā daudzumā zāles lopbarība un minerālbarība, limitētā daudzumā 

spēkbarība, atbilstoši dzīvnieku vecumam un fizioloģiskajām vajadzībām. 

Kontrolizaudzēšanas periodā dzīvniekus regulāri novērtē veterinārārsts un dod 

slēdzienu, ja kāda dzīvnieka veselības stāvoklis neatbilst ticamu kontrolizaudzēšanas 

datu iegūšanai. Šāda dzīvnieka datus neizmanto kopējo datu analīzei. 

 Noslēdzoties kontrolizaudzēšanas periodam dati par dzīvniekiem tiek apkopoti 

un nosūtīti Lauksaimniecības datu centram datu apstrādei un analīzei. 

 Noslēdzot kontrolizaudzēšanu, labākie jaunbuļļi tiek piedāvāti lauksaimniekiem 

kā vaislas materiāls. 
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13. Dzīvnieku audzētāja un audzētāju organizācijas tiesības un 

pienākumi 
 

Izstrādāti saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU Nr. (ES)  

2016/1012  

 

   

1. Dzīvnieku audzētāja tiesības:  

 1.1. piedalīties audzēšanas programmas izstrādē un pilnveidošanā; 

 1.2. izmantot valsts  apmaksātos ciltsdarba pakalpojumus (dzīvnieku ierakstīšanai 

ciltsgrāmatā, dzīvnieku lineārai vērtēšanai, dzīvnieku pāru atlasei); 

 1.3. saņemt vaislas dzīvnieku  sertifikātus; 

 1.4. veikt  vaislas dzīvnieku tirdzniecību; 

1.5. piedalīties sniegumu pārbaudēs un vaislas dzīvnieku ģenētiskajā izvērtēšanā;  

 1.6. saņemt vaislas dzīvnieku ģenētiskās izvērtēšanas rezultātus; 

 1.7. kļūt par audzētāju apvienības biedru; 

 1.8. atteikties no dalības audzēšanas programmās par to rakstiski informējot 

audzētāju organizāciju. 

 

 2. Dzīvnieku audzētāja pienākumi:  

2.1. nodrošināt izvēlētās audzēšanas programmas īstenošanu; 

2.2. ievērot dzīvnieku audzēšanas likumā un normatīvajos aktos noteiktās prasības   

dzīvnieku audzēšanā un izmantošanā; 

2.3. sekmēt izvēlētās šķirnes dzīvnieku audzēšanu un pavairošanu tīršķirnē; 

2.4. izvairīties no neplānotas šķirnes dzīvnieku krustošanas. 

  

3. Audzētāju organizācijas  tiesības:   

3.1. sekot līdzi pieteikto audzēšanas programmu īstenošanai; 

3.2. brīdināt  ganāmpulka īpašnieku par neatbilstībām audzēšanas programmas 

īstenošanā; 

3.3. izslēgt dzīvnieku audzētājus no dalības audzēšanas programmā, ja pēc 

brīdinājuma izteikšanas netiek ievērotas uzņemtās saistības. 

 

4. Audzētāju organizācijas pienākumi: 

4.1. sagatavot audzēšanas programmas un iesniegt apstiprināšanai; 

4.2. izskatīt ganāmpulku īpašnieku pieteikumus par pievienošanos audzēšanas 

programmām. Neskaidrību gadījumos sazināties ar ganāmpulka īpašnieku un veikt 

precizējumus; 

4.3. pēc ganāmpulka īpašnieka pieprasījuma palīdzēt sastādīt govju apsēklošanas 

individuālos plānus, ņemot vērā pazīmes, kuras nepieciešams uzlabot; 

4.4. uz organizācijas un ganāmpulka īpašnieka vienošanās pamata, ierakstīt govis un 

vaislas buļļus ciltsgrāmatā;  

4.5. izvērtēt ganāmpulka atbilstību šķirnes saimniecības statusa piešķiršanai, vai 

pagarināšanai; 
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4.6. sagatavot un izsniegt zootehniskos sertifikātus, vaislinieku izmantošanas 

sertifikātus, izcelsmes apliecinājumus; 

4.7. nodrošināt, lai  strīdi, kas var rasties starp dzīvnieku audzētājiem un 

organizāciju tiktu izšķirti saskaņā ar sagatavoto reglamentu. 
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14. Strīda risināšana starp organizāciju un ganāmpulka īpašnieku par 

audzēšanas programmas izpildes neievērošanu 

 

1. Starp šķirnes dzīvnieku audzētājiem tiek ievēroti vienlīdzīga statusa noteikumi:  

1.1. audzēšanas programmās var piedalīties ikviens pārraudzības ganāmpulka 

īpašnieks, neatkarīgi no govju skaita, ar dzīvniekiem, kuri  pieder pie minētajā 

audzēšanas programmā iekļautas šķirnes;  

1.2. ikviens ganāmpulka īpašnieks ir tiesīgs atteikties no audzēšanas programmu 

realizēšanas. 

2. Strīdi, kas rodas starp audzētāju organizāciju un ganāmpulka īpašnieku par 

audzēšanas programmas izpildes neievērošanu, ir risināmi pārrunu ceļā, strīda 

pusēm cenšoties panākt vienošanos. 

3.  Ja strīdu starp audzētāju organizāciju un ganāmpulka īpašnieku nav iespējams 

atrisināt pārrunu ceļā, prasītāja puse iesniedz rakstveida iesniegumu, kurā norāda: 

3.1. Savu vārdu, uzvārdu, uzņēmums nosaukumu, juridisko adresi un 

kontaktinformāciju; 

3.2. Iesnieguma iesniegšanas datumu; 

3.3. Strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu. 

4. Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts.  

5. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus 

iesniegumu pamatojošus dokumentus. 

6. Atbildētājs, 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, sniedz prasītājam 

rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai 

ierosina par strīda risinājuma veidu.  

7. Ja objektīvu iemeslu dēļ 15 darbdienu dienu laikā nav iespējams sniegt atbildi uz 

prasītāja iesniegumu, atbildētājs nekavējoties rakstveidā informē par to prasītāju, 

norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma 

nepieciešamību. 

8. Ja kāda no pusēm uzskata, ka prasījums nav pamatots, vai ir gatava piedāvāt citu 

strīda risinājumu, tā rakstveidā, 15 darbdienu laikā,  par to informē otru pusi.  

9. Ja abas puses apmierina piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu. 

10. Ja puse, kura saņem rakstisku pieteikumu par vienošanās nepildi,  nesniedz atbildi 

uz iesniegumu noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka puse atsakās izpildīt vienošanās  

prasījumu. 

11. Ja kāda no pusēm atsakās izpildīt vienošanās prasījumu vai otru pusi 

neapmierina piedāvātais risinājums, puse ir tiesīga vērsties: 

11.1.  KOMPETENTĀ iestādē,  lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā; 

11.2. Tiesā 
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STRĪDU RISINĀŠANAS PROCESS 

 
 

 

 

 

Strīdu sāk risināt pārrunu ceļā starp ganāmpulka īpašnieku un audzētāju organizāciju 

 
 

 

 

 

Strīda puses nespēj pārrunu ceļā 

atrisināt situāciju 

 

  

Strīda puses vienojas pārrunu ceļā 

par atbilstošu rīcību un strīds tiek 

izbeigts 

 
 

 

 

 

Prasītāja puse iesniedz rakstveida iesniegumu. Iesniegumā norādāms: 

 

1. Vārds, uzvārds, juridiskā adrese, uzņēmums, kontaktinformācija 

2. Iesnieguma iesniegšanas datums 

3. Strīda būtība, prasība un tās pamatojums 
 
 

 

 

 

Atbildētāja puse,  15 

darbdienu laikā, sniedz 

piekrišanu pildīt prasību 

 

  

Atbildētāja puse,  15 

darbdienu laikā, sniedz 

pamatotu atteikumu  

pildīt prasību 

 

  

Nesaņemta  atbilde 

uzskatāma, kā 

atteikums pildīt 

prasību 

 

 

 

Ja atbildētājs atsakās pildīt prasību bez attaisnojoša iemesla, vai nesniedz atbildi, 

prasītājs iesniedz ziņojumu KOMPETENTĀ IESTĀDĒ 
 

 

 

 

JA NEAPMIERINA KOMPETENTĀS IESTĀDES lēmums, to pārsūdz TIESĀ 
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15. Organizāciju paškontroles sistēma 

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulas (ES) 

2016/1012 par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku 

audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo 

produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā 2. panta 5. punktu šķirnes dzīvnieku 

audzētāju ciltsdarba organizācija ir audzētāju apvienība, audzētāju organizācija vai 

publiska struktūra, kas nav kompetentās iestādes, kuru dalībvalsts kompetentā iestāde 

saskaņā ar 4. panta 3. punktu atzinusi nolūkam īstenot audzēšanas programmu ar 

tīršķirnes vaislas dzīvniekiem, kuri ierakstīti vienā vai vairākās ciltsgrāmatās, ko 

minētā apvienība, organizācija vai struktūra uztur vai izveido. 

Organizācija veic virspārraudzību, ganāmpulkos, kas veic snieguma pārbaudi, 

pārbaudot snieguma pārbaudes un gaļas liellopu izcelsmes datu ticamību. 

Virspārraudzības laikā organizācijas speciālisti pārbauda: 

- snieguma pārbaudes datu atbilstību šo noteikumu un audzēšanas programmā 

noteiktām prasībām; 

- audzēšanas programmā iesaistīto, ciltsgrāmatā ierakstāmo gaļas liellopu 

identitāti pēc DNS ģenētiskās kvalitātes. 

Ciltsgrāmata ir jebkura liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu ciltsgrāmata, datne vai 

cits datu nesējs, ko uztur šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība un kurā ir pamatdaļa un, 

ja šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība tā nolemj, viena vai vairākas papilddaļas tās 

pašas sugas dzīvniekiem, kuri neatbilst ierakstīšanai ciltsgrāmatas pamatdaļā. 

Ciltsdarba organizācija ieraksta ciltsgrāmatā tīršķirnes dzīvniekus pamatojoties 

uz to izcelsmes dokumentiem (zootehniskais sertifikāts, uzskates dokumenti, LDC 

dzīvnieku reģistrā pieejamā informācija), produktivitātes rādītājiem un speciālistu 

novērtējumu. 

Lai pārliecinātos par ciltsgrāmatā ierakstāmo datu ticamību, organizācija katru 

gadu izlases kārtībā izvēlās vairākus ciltsgrāmatā ierakstāmos dzīvniekus un noņem to 

paraugus (asinis, apmatojums vai biomateriāla (spermas) paraugs) DNS analīžu 

veikšanai un izcelsmes apstiprināšanai.  

Dzīvnieku ģenētiskajai identifikācijai tiek izmantoti nelieli DNS fragmenti, 

kurus dēvē par mikrosatelītiem. To profils katram indivīdam atšķiras, tādējādi pēc 

mikrosatelītu informācijas var unikāli identificēt jebkuru dzīvnieku. Tāpat kā citi DNS 

elementi, mikrosatelīti pēcnācējam iedzimst no tēva un mātes, tādēļ ar to palīdzību ir 

iespējams precīzi (>99% ticamība) apliecināt dzīvnieka izcelsmi. Papildu izcelsmes 

apliecināšanai dzīvnieka ģenētiskā identifikācija var noderēt arī dzīvnieka vai vaislas 

materiāla identitātes pārbaudei, gaļas produktu izcelsmes izsekošanai un pat 

noziegumu atklāšanai.  

Paraugu ņemšana un iesniegšana. 

Testēšanai derīgi šādi materiāli: 

- asinis, vismaz 5 ml (EDTA stabilizētas vakuuma stobriņā +4°C); 

- apmatojums (vismaz 50 mati ar matu saknēm tīrā plastmasas maisiņā); 

- sperma, vismaz 2 pajetes (vēlams, sasaldēta -20°C); 
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Ja zināms, ka testējamajam dzīvniekam ir dvīnis, vēlams iesniegt matus, nevis 

asinis. 

Matu paraugus var ievākt arī pats saimnieks bez veterinārārsta palīdzības. 

Matiem jābūt tīriem un sausiem, un tie jāsakārto tā, lai matu saknes būtu kopā. Matus 

vislabāk raut no astes gala, ausu galiem vai krēpēm. 

Ja vienā reizē tiek ņemti paraugi no vairākiem dzīvniekiem, jāpievērš liela 

uzmanība, lai paraugus pareizi marķētu un nesajauktu vietām.  

Asiņu un spermas paraugi jānogādā laboratorijā 2 – 3 dienu laikā pēc to 

noņemšanas no dzīvnieka vai izņemšanas no spermas bankas, pēc iespējas nodrošinot 

+4°C (spermai - zemāku) temperatūru. Matu paraugu iesniegšanai termiņa nav, un tos 

var transportēt istabas temperatūrā. 

Pārbaudāmā dzīvnieka DNS paraugu organizācija iesniedz jebkurā ES atestētā 

laboratorijā un saņem no tās apstiprinātu ģenētiskās izcelsmes sertifikātu. 

Ja izcelsmes informācija neapstiprinās, organizācija anulē ciltsgrāmatas 

ierakstu par atbilstošo dzīvnieku un veic papildus izcelsmes pārbaudi pārējiem šī 

dzīvnieka izcelsmes ganāmpulka dzīvniekiem, kas ierakstīti ciltsgrāmatā. Ja teik 

atklātas izcelsmes datu nesakritības, ganāmpulka dzīvniekiem, kas ierakstīti 

ciltsgrāmatā tiek anulēti ieraksti ciltsgrāmatā un ganāmpulks tiek izslēgts no dalības 

audzēšanas programmā. 
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P I E L I K U M I 

 

1. pielikums 

Izplatītāko šķirņu optimālās dzīvmasas prasības atkarībā no liellopu šķirnes, dzimuma 

un vecuma  
Pielikumā neminēto šķirņu optimālās dzīvsvara prasības norādītas pie šķirņu aprakstiem Audzēšanas programmā 

Vecums 
Šķirne 

Angus Herefordas Limuzīnas Šarolē 

Telītes, teles un govis 

Piedzimstot 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 

200 dienas 195 200 210 240 

365 dienas 290 300 315 345 

18 mēneši 370 380 400 460 

2 gadi 420 440 460 525 

3 gadi 440 470 475 540 

4 gadi 485 530 535 600 

5 gadi un vec. 530 570 580 650 

Bullīši, jaunbuļļi un vaislas buļļi 

Piedzimstot 27 - 32 32 - 37 37 - 42 42 - 47 

200 dienas 210 220 230 250 

365 dienas 335 350 370 395 

18 mēneši 460 500 525 560 

2 gadi 560 600 630 680 

3 gadi 715 740 780 840 

 

Minimālās dzīvmasas prasības atkarībā no liellopu šķirnes, dzimuma un vecuma 

attiecināmas uz saimniecībām, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību 

Vecums 
Šķirne 

Angus Herefordas Limuzīnas Šarolē 

Telītes, teles un govis 

Piedzimstot 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 

200 dienas 165 175 185 200 

365 dienas 250 260 275 300 

2 gadi 380 400 420 460 

3 gadi 400 430 430 490 

4 gadi 440 480 485 550 

5 gadi un vec. 480 520 525 600 

Bullīši, jaunbuļļi un vaislas buļļi 

Piedzimstot 27 - 32 32 - 37 37 - 42 42 - 47 

200 dienas 185 190 200 220 

365 dienas 290 300 315 345 

2 gadi 510 540 570 620 

3 gadi 650 670 705 790 

4 gadi 710 760 800 880 

5 gadi un vec. 770 820 900 945 
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2. pielikums 

 

GAĻAS LIELLOPU EKSTERJERA VĒRTĒŠANA 

 

GALVA  BAROJUMS   ĶERMEŅA APMATOJUMS 

1 Ragi   1 Zems    1 Gaišs 

2 Atragots  2 Mazliet zem caurmēra 2 Vidējs 

3 Tols   3 Mazliet virs vidējā  3 Tumšs 

4 Rudimentāri ragi 4 Augsts 

 

ĶERMENIS 

Krūšu platums (no priekšpuses) Šaurs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Plats 

Ķermeņa dziļums   Mazs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Plašs 

Mugurkauls    Ieliekts 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Izliekts 

Lielums    Mazs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Liels 

Kopskats              Neharmonisks 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9       Harmonisks 

 

MUSKULATŪRA 

Filejas platums   Šaurs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Plats 

Jostasvietas platums   Šauri 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Plati 

Krustu slīpums   Pacelts 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Nolaists 

Krustu garums    Īss 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Garš 

Krustu platums   Šaurs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Plats 

Augšstilbu platums   Šaurs 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Plats 

Augšstilbu piepildījums Nepiepildīti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Piepildīti 

Augšstilbu dziļums   Sekls 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Dziļš 

Augšstilbu muskuļi (sānskatā) Īsi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Gari 

 

KĀJAS 

Pakaļkājas (sānskatā)   Taisnas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9      Zobenveida 

Vēzīšu slīpums (sānskatā)  Slīps  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Stāvs 

Pakaļkājas (no aizmugures)  X-veida 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Paralēlas 

Priekškājas (no priekšpuses)  X-veida 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Paralēlas 

Kaulu kvalitāte   Smalki   1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Rupji 
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Eksterjera kļūdas 
 

Galva 

10 Gara, pārsmalcināta 

11 Plata, rupja 

12 Neraksturīga deguna spoguļa krāsa 

13 Kļūdainas pazīmes 

 

Kakls 

20 Īss 

21 Garš 

22 Resns kakls 

23 Liela ādas kroka 

 

Pleci 

30 “Spārnoti” 

31 Nenoteikti 

 

Krusti 

40 Izvirzījies krusta kauls 

41 Pacelta astes sakne 

42 Nolaidena astes sakne 

43 Šķība astes sakne 

44 Sašaurināti kaulu gali 

45 Jumtveida krusti 

46 Pazemināta gūžas locītava 

47 Paaugstināta gūžas locītava 

48 Tauku nogulsnes 

Tesmenis/pupi 

50 Zems tesmenis 

51 Lieli pupi 

52 Mazi pupi 

53 Papildpupi 

54 Nesimetrisks tesmenis 

 

 

 

 

Dzimumorgāni 

60 Neattīstīti sēklinieki 

61 Trūkstoši sēklinieki 

63 Noslīdējis prepūcijs 

 

Temperaments 

70 Nervozs 

71 Agresīvs 

 

Ceļi un lecamās locītavas 

80 Pietūkušas lecamās locītavas 

81 Satuvinātas lecamās locītavas 

82 Attālinātas lecamās locītavas 

83 Pietūkuši ceļi 

 

Nagi 

90 Plati izvērsti nagi 

91 Novirzes nagu krāsā 

92 Nagi jāapgriež 

93 Nenormāli nagi 

95 Uz iekšu vērsti nagi 

 

Kustības 

100 Īsas 

101 Šūpojošas 

102 Saistītas 

103 Klibo 

 

Mugurkauls 

110 Vāja fileja 

111 Vāja jostasvieta 

112 Nelīdzena mugura 

 

Nenovērtēts dēļ 

120 Nepareiza apzīmējuma 

121 Temperamenta 

122 Īpašnieka/dzīvnieka prombūtne 
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3. pielikums 
 

 

Minimālās pēcnācēju produktivitātes prasības vaislas tīršķirnes dzīvnieku  

(govju un buļļu) uzņemšanai CG A1 daļā 

 
 

   Dzimšanas svars, kg   Atšķiršanas svars  

                 (kor.), kg 

   Bullīši  Telītes   Bullīši         Telītes 

Šarolē  38  36   280  265 

Limuzīnas  35  32   255  245 

Herefordas  35  32   245  240 

Angus  35  32   240  230 

Sīmentāle  35  32   260  240 

Hailandes  28  24   175  160 

Galovejas šķirne 28  24   175  160 
* A1 sadaļā var pārcelt dzīvniekus arī no A2 un B sadaļas, ja izpildās augstākminētie nosacījumi, vai tiek precizēti 

izcelsmes dati 
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4. pielikums 

Vaislinieka sertifikāts 
 

Sertifikāts Nr. 530 
 

 

 

ERGO 
(vaisliniekam / vaislinieka bioproduktam / transplantējamajam embrijam – norādīt vajadzīgo) 

 

LV011111111111 
(identifikācijas numurs) 

 

Šarolē    LG01111 
(suga, šķirne, ciltsgrāmatas numurs) 

 

LATVIJA, VALMIERAS NOV., Z.S.”BALTIE” 
(izcelsme – valsts, mākslīgās apsēklošanas stacija) 

 

 Vaislinieka / vaislinieka bioprodukta / trasplantējamā embrija izmantošanai ar/bez (nevajadzīgo 

svītrot) teritoriāliem un kvantitatīviem ierobežojumiem 

 

Z.s. „Ragainie”, LV0111111 

Valmieras nov., Valmieras pag. 
(nosaukums, ganāmpulka reģistrācijas numurs, adrese) 

 

 

Izsniedzējs: šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija 

Reģ. Nr. LV 1111111111111 
 

 

Derīgs līdz:  30.03.2014.  

 

 

Atbildīgā persona: organizācijas ciltsdarba speciālists         Vārds Uzvārds 

(amats, paraksts un tā atšifrējums) 

 

 

Datums:  31.03.2013.   

 

 

 

Z. v. 
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5. pielikums 

 

PIETEIKUMS SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI 
 

šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija 

Vien. Reģ. Nr. LV11111111111 
 

 

Iesniedzējs:  
(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) 

 

 

Adrese:  

 

 

Ganāmpulka reģistrācijas Nr.:  

 

 

Lūdzu izskatīt iespēju izsniegt sertifikātu  
(suga, šķirne) 

 

 

 
(identifikācijas Nr., vārds) 

 

 

    vaislinieka            izmantošanai 

              (vaislinieka/vaislinieka bioprodukta – norādīt vajadzīgo) 

 

 

 

 

Pielikumā: 

1. Uzskaites kartītes kopija  

2. Ja vaislinieks vai tā bioprodukts iepirkts citā valstī, – izcelsmes sertifikāta 

kopija 

3. Veterinārā apliecība vai testēšanas pārskata kopija 

4. DNS sertifikāta kopija 

 

 

 

 

         (paraksts un atšifrējums) 

 

 

Datums  
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6. pielikums 

 

PIETEIKUMS SERTIFIKĀTA DERĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANAI 
 

šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija 

Vien. Reģ. Nr. LV11111111111 
 

 

Iesniedzējs   
(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums) 

 

 

Adrese:  

 

 

Ganāmpulka reģistrācijas Nr.:  
 
 

Lūdzu pagarināt sertifikāta Nr.    derīguma termiņu 

 
 

 
(suga, šķirne., identifikācijas Nr., vārds) 

 

 

    vaislinieka            izmantošanai 

        (vaislinieka/vaislinieka bioprodukta – norādīt vajadzīgo) 

 

 

 

 

Pielikumā: 

1. Uzskaites kartītes kopija 

2. Veterinārā apliecība 

 

 

 

 

 

         (paraksts un atšifrējums) 

 

 

Datums  
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7. pielikums 

 

 

I E S N I E G U M S 

šķirnes gaļas liellopu audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu 
 

 

 

šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijai 

Vien. Reģ. Nr. LV11111111111 

 

 

Iesniedzējs_________________________________________ 

       _________________________________________ 
   (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods; 

juridiskai personai – veids, nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

Iesniedzēja adrese___________________________________ 

       ___________________________________ 

       ___________________________________ 

 

 

Lūdzu izskatīt iespēju piešķirt ganāmpulkam šķirnes gaļas liellopu audzēšanas 

saimniecības statusu. 

 

 

Pielikumā: 

1. Ganāmpulka raksturojums, 

2. Ganāmpulka izkopšanas plāns, 

 

 

 

 

__________________     _____________________ 
 (datums)        (paraksts) 
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8. pielikums 

Zootehniskais sertifikāts 

 

 


