
 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS ZILĀS GOVJU ŠĶIRNES 

AUDZĒŠANAS PROGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

2016-2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELGAVA 2015  



2 

 

SATURS 
 

IEVADS ............................................................................................................................... 3 

1. AUDZĒŠANAS PROGRAMMAS MĒRĶIS .............................................................. 4 

2. ŠĶIRNES NOSAUKUMS ........................................................................................... 4 

3. ŠĶIRNES RAKSTUROJUMS ..................................................................................... 4 

3.1. Latvijas zilās govju šķirnes vispārējais raksturojums ............................................... 4 

3.2. Šķirnes dzīvnieku produktīvo un reproduktīvo īpašību raksturojums ...................... 5 

3.3. Latvijas zilās šķirnes genotipiskais raksturojums ..................................................... 7 

4. PROGRAMMAS REALIZĀCIJAS ĢEOGRĀFISKĀ TERITORIJA ........................ 8 

5. DZĪVNIEKU IDENTIFICĒŠANAS SISTĒMA .......................................................... 8 

6. CILTSGRĀMATAS KĀRTOŠANAS NOTEIKUMI ................................................. 9 

6.1. Latvijas zilās šķirnes dzīvnieku izcelsmes reģistrācijas sistēma ............................... 9 

6.2. Ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi .......................................................................... 9 

6.3. Zootehniskā sertifikāta vai izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas   nosacījumi ..... 11 

7. SELEKCIJAS UN AUDZĒŠANAS MĒRĶI ............................................................. 11 

7.1. Audzēšanas (selekcijas) mērķi un uzdevumi .......................................................... 11 

7.2. Vaislas dzīvnieku atlases kritēriji ............................................................................ 12 

7.2.1. Vaislas buļļu vecāku prasības ........................................................................... 12 

8. SNIEGUMA PĀRBAUDE ......................................................................................... 13 

9. LATVIJAS ZILĀS ŠĶIRNES ĢENĒTISKO RESURSU SAGLABĀŠANAS 

PROGRAMMA ................................................................................................................. 14 

9.1. Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu dzīvnieku atbilstības prasības .................. 14 

9.2. Pasākumi Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanai un attīstībai ......... 15 

9.3. LZ ģenētisko resursu saglabāšanas programmas darba organizācija ...................... 17 

10. INBRĪDINGA NOVĒRŠANAS UN ŠĶIRNES KONSOLIDĀCIJAS PASĀKUMI 

  ................................................................................................................................. 17 

10.1. Buļļu sastāva spektra paplašināšana ...................................................................... 17 

10.2. Šķirnes genoma restaurācija .................................................................................. 18 

11. ŠĶIRNES SAGLABĀŠANAS DARBA ORGANIZĀCIJA.................................. 18 

12. PAMATOJUMS ŠĶIRNES SAGLABĀŠANAS FINANŠU ATBALSTAM ....... 20 

PIELIKUMI ....................................................................................................................... 22 

 

 



3 

 

I E V A D S  

 

Pirmskara Latvijā oficiāli reģistrētā Latvijas zilo govju šķirne ir saglabājusies, 

pateicoties šo govju spējai pielāgoties pieticīgajiem piejūras smilšaino augšņu ēdināšanas 

apstākļiem, savdabīgajai apmatojuma krāsai un pateicoties šo govju audzētāju 

entuziasmam. Galvenā īpatnība šīm govīm ir viņu savdabīgā gaiši zilganā apmatojuma 

krāsa. Apmatojuma zilo krāsu nosaka gēns, ko uzskatām par dominantu attiecībā uz 

sarkano apmatojuma krāsu. Tas bieži izpaužas jau pirmajā krustojuma paaudzē 

krustojumos ar neradniecīgu šķirņu govīm, kad krustojuma dzīvnieki ir zilganā krāsā. 

Latvijas zilās govis izceļas ar ilgmūžību un stabilu piena produktivitāti ilgstošā laika 

periodā, labu tauku un olbaltuma saturu pienā. Govīm ir laba veselība, līdz šim nav zināms 

neviens saslimšanas gadījums ar leikozi. Dzīvnieki ir pieticīgi un spēj sasniegt pietiekoši 

augstu ražību arī trūcīgākos ēdināšanas un turēšanas apstākļos.     

  Padomju varas gados Latvijas zilās govis bija gandrīz izzudušas, pateicoties 

sistēmas veiktajai šķirņu pakļaujošajai krustošanai, pārejot uz vienu - Latvijas brūno govju 

šķirni. Latvijas zilā saglabājās personiskajās palīgsaimniecībās, kurās atražošanai bieži 

izmantoja vietējos, pašaudzētos, tai skaitā arī zilas apmatojuma krāsas buļļus un zilā gēna 

dominantajam (domājams) raksturam, kura ietekmē tika iegūti zilas apmatojuma krāsas 

dzīvnieki pat pēc vairākām paaudzēm. Latvijas zilās govju šķirnes atjaunošana sākta 20. 

gadsimta 90-to gadu vidū.         

Veiksmīgas programmas realizācijas rezultātā saglabāsies līdz šim izveidotās 

Latvijas zilās govju šķirnes ģenētiskie resursi ar to raksturīgajām iezīmēm, kurus varēs 

izmantot par pamata bāzi esošo dzīvnieku īpašību pilnveidošanā, galvenokārt saglabājot 

vērtīgākās saimnieciski derīgās īpašības turpmākajās paaudzēs. 
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1 .  A U D Z Ē Š A N A S  P R O G R A M M A S  M Ē R Ķ I S  
 

Latvijas zilās šķirnes govju programmas mērķis ir iespējami pilnīgāk saglabāt 

Latvijā vēl sastopamo zilo govju genofondu, kā vērtīgu gēnu rezervi Latvijā audzējamo 

govju populāciju izkopšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.  

 

 

2 .  Š Ķ I R N E S  N O S A U K U M S  
 

Latvijas zilā govs. Papildus šķirnes apzīmējums LZ. 

 

 

3 .  Š Ķ I R N E S  R A K S T U R O J U M S  
 

Latvijas zilās govis izplatītas visā Latvijas teritorijā, bet vislielākā šo govju 

koncentrācija ir Kurzemē, īpaši piejūras novados. Lielākā daļa dzīvnieku atrodas nelielos- 

līdz 25 govīm-ganāmpulkos. Gandrīz 80% ganāmpulku, kuros tur LZ govis, šo dzīvnieku 

skaits nepārsniedz 3. Tas rada problēmas dzīvnieku potenciālās ražības objektīvai 

novērtēšanai , jo nelielo ganāmpulku īpašnieki praktiski nelieto intensīvās ēdināšanas 

metodes maksimālai ražības paaugstināšanai. 

 

 

3.1. Latvijas zilās govju šķirnes vispārējais raksturojums 

3.1.tabula 

 

Rādītāji Apraksts 

1. Atrašanās vieta Latvijas Republikas visa teritorija.  

Iespējama atsevišķu īpatņu atrašanās tuvējos 

pierobežas reģionos kaimiņvalstīs. 

2. Datu iegūšanas avoti Latvijas lauksaimniecības datu centra informācija no  

liellopu reģistra, 

govju snieguma pārbaudes, vai pārraudzības rezultātu 

pārskata 

3.Lokālais nosaukums    

un sinonīmi 

Latvijas zilā  

šķirnes apzīmējums – LZ 

4. LZ ĢR iekļauto dzīvnieku 

skaits atbilstoši nosacījumiem 

Uz 30.09.2018 gadu-316 dzīvnieki. 

Populācijas raksturojums 

5. Populācijas lielums 24.11.2015 - 965 sievišķie dzīvnieki; 

24.01.2019.-  sievišķie dzīvnieki 

6. Kopējais vaislinieču skaits Stabils. 
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7. Kopējais vaislinieku skaits, 

ko izmanto dzīvnieku 

ataudzēšanai 

MAS 15 vaislas buļļu bioprodukts  

Dabīgā lecināšanā 3 buļļi. 

8. Šķirnes izcelšanās No Latvijas vietējo govju populācijas, sporadiski 

iekrustojot Latvijas brūnās u.c šķirņu asinis. 

Audzējamās populācijas īpatņu fenotipiskais raksturojums 

9. Krāsa No salnas un sirmi zilas līdz izteikti vienlaidus zilai 

vai tumši zilai apmatojuma krasai. Var būt brūnu 

matiņu piejaukums. Pieļaujama gaišāka galvas, sejas 

un deniņu daļa. Tumši pelēks līdz melnam deguna 

spogulim. Šķirnei raksturīga pelēka mēle. 

10. Ragi Balti ar tumšiem līdz melniem galiem, izteikti 

vainaga veidā uz priekšu. 

11. Vispārējais apraksts Neliela līdz vidēja auguma govis ar sausu 

konstitūciju, pagarinātu galvas formu 

12. Pieaugušu govju: 

      krustu augstums, cm 

       dzīvmasa, kg  

 

130 

480 

13. Ražība Atkarībā no ēdināšanas apstākļiem 3000-6000 kg 

laktācijā, atsevišķiem dzīvniekiem virs 8000 kg, piena 

tauku saturs 4,26%, olbaltuma saturs 3,35%. 

Citas raksturojošās īpašības 

14. Dzīvnieku pielietojums Izmanto galvenokārt piena ražošanai.  

Unikālā zilā apmatojuma krāsa piesaista lauku tūristu 

uzmanību. 

Izteikto mātes īpašību un pietiekamas produktivitātes 

dēļ diezgan bieži izmanto kā zīdītājgovis. 

15. Šķirnei raksturīgās iezīmes 

     15.1 Rezistence 

     15.2. Adaptēšanās spējas 

 

Nav konstatēti saslimšanas gadījumi ar leikozi. 

Ir piemērojušās pieticīgajai barības bāzei, ko 

nodrošina piejūras smilšainās augsnes. 

 

 

3.2. Šķirnes dzīvnieku produktīvo un reproduktīvo īpašību raksturojums 

 

Govju laba piena ražība un iegūtā piena laba kvalitāte ir noteicošais apstāklis. Tāpēc 

Latvijas zilo govju saglabāšana ir saskaņojama ar to izlasi pēc izslaukuma, piena proteīna 

un tauku satura, piena proteīna vēlamajām frakcijām, labām tesmeņa formām un 

piemērotības mehanizētai slaukšanai, atbilstības vēlamajai dzīvmasai, funkcionālās 

efektivitātes un regulāras auglības prasībām, spējas labi izmantot rupjo barību un sasniegt 

augstu mūža ražību. Latvijas zilā kā ekstensīva šķirne ražību kāpina lēni, reālo snieguma 

iespēju parādot tikai 3., vai pat 4.laktācijā, toties spēj to saglabāt ilgstošā laktēšanas 
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periodā. Nereti ganāmpulkos sastopamas astotās un augstāku laktāciju govis ar  ražības 

rādītājiem virs šķirnes vidējā. 

 

3.2. tabula  

Latvijā audzējamo govju ražības raksturojums 2010.-2014.gadā, pēc pārraudzības 

datiem (slēgtās laktācijas) 

 

 

Šķirne 

2014.gads 2018.gads +/- 

Skaits Izsl. 

kg 

Olb. 

kg 

Skaits Izsl. 

kg 

Olb. 

kg 

Skaits Izsl. 

kg 

Olb. 

kg 

Latvijas Brūnā 48276 5493 3,36 38698 6129 3,34 -9578 636 -0.02 

t.sk   

LBĢR(2013.g.) 
158 4350 3,38 123 5015 3,35 -35 665 -0.03 

Vācijas Sarkanā 

-AN 
192 6189 3,38 408 6232 3,35 216 43 -0.03 

Dānijas Sarkanā 944 5632 3,39 2321 6400 3,38 1377 768 -0.01 

Holšteinas MR 32876 6724 3,22 42007 7537 3,25 9131 813 0.03 

Zviedrijas SR 655 6182 3,38 808 6451 3,35 153 269 -0.04 

Holšteinas SR 1794 6097 3,26 6401 6565 3,29 4771 468 0.03 

Latvijas Zilā 514 4666 3.37 439 5002 3.35 -75 336 -0.02 

Republikā 

vidēji 
121971 5987 3.31 125685 6993 3.34 3714 1006 0.03 

         

3.3.tabula 

Noslēgto laktāciju vidējā standartražība  (2018) 

                 

Šķirne 

breed 

Laktācija 

lactation 

Laktāciju 

skaits / No. 

of lactation 

Izslaukums, 

kg 

milk yield 

Tauki 

fat 

Olbaltumvielas 

protein 

T+O 

kg 

fat+protein 

sšs(x1000) 

somatic 

cell count 

EKP, 

kg 

LZ 

1 64 4447 4.32 192.4 3.33 148.4 340.8 179 4600 

2 52 5086 4.22 215.0 3.32 169.0 384.0 191 5193 

3+ 176 5511 4.25 234.6 3.36 185.1 419.8 286 5663 

KOPĀ 292 5202 4.26 221.9 3.35 174.2 369.1 249 5346 

 

 

Zilās govis tur ne tikai to īpatnējās apmatojuma krāsas dēļ, būtiskākais ir no tām 

iegūt  daudz un labas kvalitātes pienu. Salīdzinot ar Latvijas brūnajām (3.2.tabula), zilās 

govis atpaliek ražībā. Šeit jārēķinās ar vairākiem apstākļiem. Lielākā daļa LZ dzīvnieku 

atrodas nelielos ganāmpulkos, kuros objektīvu un subjektīvu apstākļu dēļ nav nodrošināta 

optimāla turēšana un ēdināšana, kas neapšaubāmi ietekmē iegūtās produkcijas apjomu.  
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3.4. tabula  

Ilgmūžība un atražošanas rādītāji 

                                                                                                

 

Šķirne 

2013.gads 

Vecums mēn. 

1. reiz 

apsēklojot 

Grūsnība no 

1. apsēklojuma    % 

Atnešanās 

vecums mēn. 

Vidējais 

lakt. skaits 

Latvijas Brūnā 18 52.8 28.3 5.6 

t.sk    LBĢR 16.3 64.8 26.9 5.8 

Vācijas Sarkanā 

AN 18.2 54.8 28.1 4.1 

Dānijas Sarkanā 17.5 52.4 27.6 3.8 

Holšteinas MR 16.8 44.3 27.1 4.7 

Zviedrijas SR 17 47.9 27.1 5 

Holšteinas SR 16.9 51 26.9 4.1 

Latvijas Zilā 20 59.2 28 5.4 

Republikā 

vidēji 17.6 - 27.5 - 

 

     Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu govis ir relatīvi lēnaudzīgas, kas palielina 

pirmās apsēklošanas vecumu, bet sasniedz lielu mūža ilgumu, vidēji 5.4 laktācijas. Diemžēl 

liela daļa govju tiek brāķēta nevis veselības problēmu, bet konkrētajai ekonomiskajai 

situācijai nepietiekamas ražības dēļ. 

LZ uzrāda labu rādītāju par grūsnības iestāšanos no 1. apsēklojuma, kas liecina par 

labām atražošanas spējām (3.4. tabula). 

 

 

3.3.Latvijas zilās šķirnes genotipiskais raksturojums 

 

Kopš šķirnes atjaunošanas sākuma izveidotas vairākas Latvijas zilo buļļu līnijas. 

Tās ir : 

1. Zilā Valmierieša ar dēlu Bufalo Užavietis. Uz doto brīdi līnijā nav neviena 

turpinātāja-buļļa.  

2. Lietuviešu- veidota izmantojot Lietuvas pelēkās šķirnes bulli Erelis. Pašreiz 

līniju turpina MAS esošie buļļi Aizups 85253, no tā iegūtie dēli Pipars 32146, 

Karlos 32195, Lord Fon Aizups 32221, Vīnets 85016 un tā dēls Kripatiņš 

32182, S. Klauss, kuram ir ļoti augsts HM asinības%, kā arī Ereļa izcelsmes  

vaislinieki Rolviks 32134 un Volle 32146 no LZ govīm un LP šķirnes ierobežoti 

izmantojamais Šemis 80060. Neradnieciskāku līniju veidošanai izmantojami 

buļļi Džiburs 32174, kura tēvs ir Šemis un māte LP buļļa Rolis meita un 

Dzintars32175, kura tēva tēvs ir LP bullis Elisonas. 
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3. Potrimpa- veidota no LB buļļa Lofs Potrimps, kurš tika izmantots LZ 

atjaunošanai, jo šī buļļa pēcnācējiem reizēm bijusi LZ līdzīga apmatojuma 

krāsa. Pieļaujams, ka bullim priekštečos bijuši LZ šķirnes dzīvnieki. No Lofa 

Potrimpa iegūts vaislas bullis Saksis. Pašreiz līniju turpina viņa dēls Samts 

32105 un tā dēls Dinārs 32179. 

4. Magnuma līnija- varētu veidoties no LZ buļļa Dzilnis 85013, kurš, lai gan ir HS 

Milāna Magnuma dēls, devis daudzus pēctečus ar šķirnei tipisku apmatojuma 

krāsu un uzlabotu eksterjeru. 

5. Tiroles pelēko- veidotas, izmantojot Tiroles pelēkos vaislas buļļus laikā, kad 

radniecīgās vaislinieku izcelsmes dēļ radās problēmas ar strauju inbrīdinga 

paaugstināšanos šķirnē. Līnijā darbojās divi viena tēva Demilus 85009 vaislas 

buļļi Rinaldo, Zorro. Tā kā TP buļļu izmantošana ievērojami mainīja pēcteču 

eksterjera tipu, padarot tos līdzīgus gaļas tipa dzīvniekiem, šīs līnijas buļļu 

atražošana nav lietderīga. 

 

Populācijas izdzīvošanas iespējas. 

Ieilgušās krustojuma (kompozīto) buļļu izmantošanas dēļ lielākā problēma ir LZ 

asinības % krasa samazināšanās zem 50% atražotajos LZ šķirnes dzīvniekos, liela 

neradniecisku šķirņu dažādība pēcnācējos un tā rezultāts- zilās apmatojuma krāsas zudums 

LZ vecāku pēcnācējiem (4. pielikums). Bīstamība šķirnes izdzīvošanai joprojām ir 

dzīvnieku tuvradniecība. Šādos apstākļos ir visai svarīgi rūpīgi plānot pāru atlasi un rast 

iespēju sagādāt neradniecīgus un augstas LZ asinības un kvalitātes vaisliniekus.  

Nelielā LZ šķirnes dzīvnieku skaita un šaurā izlases loka dēļ ir problēma efektīvi 

izlasīt vaisliniekus, nerunājot par to pilnvērtīgu izaudzēšanu, pietiekoši ticamu 

novērtējumu pēc pēctečiem.  

 

 

4 .  P R O G R A M M A S  R E A L I Z Ā C I J A S  

Ģ E O G R Ā F I S K Ā  T E R I T O R I J A  
 

Latvijas zilo govju audzēšanas programma tiek realizēta visā Latvijas teritorijā. 

 

 

5 .  D Z Ī V N I E K U  I D E N T I F I C Ē Š A N A S  S I S T Ē M A  
 

Latvijas zilās šķirnes dzīvnieku apzīmēšana notiek normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā. Identifikācijas sistēma ietver sekojošus elementus: krotālijas, lai identificētu 

dzīvniekus individuāli, elektronisku datu bāzi, pases eksportējamiem dzīvniekiem 

(pārējiem pēc ganāmpulka īpašnieka izvēles), individuālus reģistrus katrā saimniecībā. 

Mūsu valstī identifikācijas sistēmu nodrošina Lauksaimniecības datu centrs 

(turpmāk Datu centrs), atbilstoši Eiropas Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) 

Nr. 911/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1760/2000 attiecībā 
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uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem, regula Nr. 911/2004. Elektroniskās 

sistēmas uzturēšanai izveidota elektroniskā datu bāze. 

Liellopu apzīmēšanai izmanto divpusējas, elastīgas, vienreiz izmantojamas 

dzeltenas krāsas plastikāta krotālijas, kuru augstums - 45 mm, platums - 55 mm, rakstu 

zīmju minimālais augstums - 5 mm un uz kurām neizdzēšami uzdrukāts dzīvnieka 

identitātes numurs un svītru kods. Datu centra piešķirtais identitātes numurs sastāv no 14 

zīmēm. Katru liellopu apzīmē ar divām krotālijām, kas satur identisku informāciju. 

Novietnes reģistru veido un rakstiski vai datorizēti uztur dzīvnieku turētājs. 

Novietnes dzīvnieku reģistrs atrodas pie turētāja, un to glabā vismaz trīs gadus pēc pēdējā 

reģistrētā dzīvnieka pārvietošanas vai likvidēšanas. 

 

 

6 .  C I L T S G R Ā M A T A S  K Ā R T O Š A N A S  

N O T E I K U M I  
 

6.1. Latvijas zilās šķirnes dzīvnieku izcelsmes reģistrācijas sistēma 

 

Latvijas zilās šķirnes  dzīvnieku  izcelsmes reģistrācijas sistēma ietver sekojošus 

elementus: sertificēts vaislinieks, sertificēts vaislas materiāls, mākslīgās apsēklošanas vai 

dabīgās aplecināšanas reģistrācija, jaundzimušo reģistrācija, elektroniska datu bāze, 

dzīvnieka ciltskartīte, izcelsmes sertifikāts.  

Latvijas zilās šķirnes dzīvnieku  izcelsmes reģistrācijas sistēmu nodrošina 

Lauksaimniecības Datu centrs. 

Datu centra datu bāzē reģistrē  tos mākslīgās apsēklošanas, vai dabīgās 

aplecināšanas notikumus, kas veikti izmantojot sertificētus vaisliniekus, vai sertificētu 

vaislas materiālu. Jaundzimušajiem dzīvniekiem izcelšanās datus no tēva puses reģistrē, ja 

pēcnācējs iegūts no sertificēta vaislinieka vai tā vaislas materiāla. 

Ņemot vērā populācijas nelielo apjomu un tuvradniecības iespējas turpmākajā 

atražošanas gaitā, būtu vēlams norādīt izcelsmi tēva pusē, ja dzīvnieka tēvs ir nesertificēts 

bullis ar LZ izcelsmi. 

 

 

6.2. Ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi 

 

Ciltsgrāmata ir informācijas krājums par dzīvnieku izcelšanos, produktivitāti un 

ciltsvērtību. Šāda informācija nepieciešama, lai veiktu selekcijas rezultātu apkopošanu un 

analīzi. Pamatojoties uz šiem datiem, tiek noteikti turpmākie selekcijas kritēriji, to 

sasniegšanas iespējas un selekcijas programmas izstrādāšana. Ciltsgrāmatas kārtošanas un 

uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi. Pamatojoties uz šiem 

noteikumiem, ciltsgrāmatai ir divas daļas - galvenā daļa „A” un papildus daļa „B”. 

Galvenā daļa ir sadalīta  grupās - “A1’’  ‘’A2” un „A3”. Govis un vaisliniekus 

ciltsgrāmatā ieraksta pēc ganāmpulka īpašnieka rakstiska pieteikuma un attiecīgas 

pārraudzības datu pārbaudes. Galvenie kritēriji dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā 
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norādīti normatīvajos aktos. Papildus kritēriji dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā norādīti 

šajā programmā. 

Latvijas zilās šķirnes ciltsgrāmatu  kārto biedrība „Šķirnes saglabāšanas apvienība 

„Zilā govs””. 

Ciltsgrāmatā uzņem LZ šķirnes dzīvniekus, sākot no 12 mēnešu vecuma.  

Latvijas zilās šķirnes dzīvnieki, kuriem ir šķirnei atbilstoša izcelšanās vismaz divās 

priekšteču paaudzēs, tiek uzņemti Ciltsgrāmatas A daļā.  

A3 daļā uzņem dzīvniekus bez ražības prasībām, vadoties uz LDC reģistrētajiem 

izcelšanās datiem, vai paternitātes testu rezultātiem, ja tas ir nepieciešams.  

A1 un A2 daļā uzņem dzīvniekus, kuri pēc izcelsmes atbilst A3 sadaļai, bet kuru 

ražība atbilst 1. tabulā noteiktajiem kritērijiem. 

 

                                                                                                6.2.1.tabula 

Minimālās ražības prasības Latvijas zilās šķirnes govju uzņemšanai ciltsgrāmatā 

 

Laktācija A1 A2 A3 B 

Iz
sl

au
k
u
m

s,
 k

g
 

P
ie

n
a 

ta
u
k
u
 u

n
 

o
lb

al
tu

m
a 

su
m

m
a,

 k
g

 

Iz
sl

au
k
u
m

s,
 k

g
 

P
ie

n
a 

ta
u
k
u
 u

n
 

o
lb

al
tu

m
a 

su
m

m
a,

 k
g

 

Iz
sl

au
k
u
m

s,
 k

g
 

P
ie

n
a 

ta
u
k
u
 u

n
 

o
lb

al
tu

m
a 

su
m

m
a,

 k
g

 

Iz
sl

au
k
u
m

s,
 k

g
 

P
ie

n
a 

ta
u
k
u
 u

n
 

o
lb

al
tu

m
a 

su
m

m
a,

 k
g

 

1. 5500 400 4000 300 0 0 0 0 

2. 6000 430 4500 340 0 0 0 0 

3. un 

vecākas 

6500 460 5000 370 0 0 0 0 

 

Govs ražību līdz 3. laktācijai (ieskaitot) vērtē par pēdējo noslēgto laktāciju 

ierakstīšanas brīdī. Govīm, kurām ir vairāk nekā trīs laktācijas izmanto laktāciju ar 

augstāko ražību, sākot ar trešo un turpmākajām laktācijām, izņemot pirmo un otro.  

B daļā uzņem dzīvniekus kuri cēlušies no piena šķirņu govīm un kuriem viens, vai 

abi vecāki ir ar šķirnei atbilstošu izcelšanos un apzīmēti ar ciltsmarku LZ.  

B daļā uzņem Latvijas zilās šķirnes dzīvniekus un XP šķirnes dzīvniekus, kuriem ir 

šķirnei atbilstoša krāsa, kuriem vismaz viens no vecākiem ir apzīmēts ar ciltsmarku LZ. 

B daļā kā zilā gēna nesējus uzņem dzīvniekus, kuri šķirnei neatbilstošas krāsas dēļ 

apzīmēti ar XP, bet kuriem abi vecāki ir LZ šķirnes dzīvnieki. 

B daļā var uzņemt LZ šķirnei atbilstošus dzīvniekus, ja to tēvs ir nesertificēts LZ 

šķirnes bullis ar LZ izcelsmi atbilstošu A3 sadaļai. Vēlams pievienot buļļa paternitātes 

testu. 

Atbilstoši „Dzīvnieku audzēšanas regulas 2016/1012” nosacījumiem, LZ šķirnei 

atbilstoši dzīvnieki ar nezināmu izcelsmi ierakstāmi ciltsgrāmatas B daļā. 
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Ciltsgrāmatā ierakstāmi visi vaislinieki, pirms uzsāk to lietošanu mākslīgajā 

apsēklošanā, vai dabiskajā lecināšanā. 

Ciltsgrāmatā netiek uzņemti šķirnei atbilstošas krāsas dzīvnieki, ja to izcelsmē 

sastopami gaļas šķirņu priekšteči.  

 

 

6.3. Zootehniskā sertifikāta vai izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas   nosacījumi 

     

Latvijas zilās šķirnes vaislinieku un vaislas materiāla sertifikātus izsniedz biedrība 

„Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs””  Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Vaislas lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks nodrošina ar zootehnisko sertifikātu 

pārdošanai paredzētu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu un embriju. 

Zootehniskais sertifikāts (10. pielikums) izsniedzams dzīvniekiem, kuri iekļauti 

ciltsgrāmatas A sadaļā. Pēc dzīvnieka īpašnieka pieprasījuma Ciltsgrāmatas B sadaļā 

iekļautajiem dzīvniekiem var tikt izsniegts Izcelsmes apliecinājums. 

Zootehniskā sertifikāta, vai Izcelsmes apliecinājuma (12. pielikums) saņemšanai 

dzīvnieka īpašnieks iesniedz atbilstoša formāta pieteikumu un dzīvnieka DNS testa 

rezultātus, kas apliecina dzīvnieka izcelsmes atbilstību LDC datiem. Organizācija izskata 

iesniegumu (7. pielikums) un izsniedz, vai atsaka minētā dokumenta izsniegšanu 30 dienu 

laikā no pieteikuma saņemšanas brīža.    

 

 

7 .  S E L E K C I J A S  U N  A U D Z Ē Š A N A S  M Ē R Ķ I  
 

7.1. Audzēšanas (selekcijas) mērķi un uzdevumi 

 

Audzēšanas mērķi:  

 

7.1.1. Latvijas zilās šķirnes asinības konsolidēšana, izmantojot atkrustošanu ar 

iespējami augstākas Latvijas zilās šķirnes asinības īpatņiem; 

7.1.2. Inbrīdinga ierobežošana, realizējot individuālu pāru atlasi visas populācijas 

mērogā, ko plāno un dabā kontrolē biedrības ciltsdarba speciālisti. 

 

Organizatoriskie uzdevumi: (darbs ar cilvēkiem, kuri veic selekcijas pasākumus): 

 

7.2.1. Latvijas zilās šķirnes dzīvnieku skaita maksimāla saglabāšana; 

7.2.2. Pilnvērtīga jaunlopu izaudzēšana, nodrošinot vaislas jaunlopu atbilstību 

dzīvmasas standarta prasībām visos izaudzēšanas posmos (1. pielikums); 

7.2.3. Audzētāju izglītošanas pasākumi dzīvnieku ēdināšanā, turēšanā un labturībā 

dzīvnieku produktivitātes un saimniecību rentabilitātes paaugstināšanai. 
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7.2. Vaislas dzīvnieku atlases kritēriji 

 

Latvijas zilās šķirnes vaislas dzīvnieks ir jebkurš dzīvnieks, kurš apzīmēts ar 

ciltsmarku LZ, sasniedzis attiecīgo vaislas vecumu un tiek atražots ar LZ šķirnes 

audzēšanas programmā apstiprinātiem vaislas buļļiem. 

Ņemot vērā populācijas nelielo apjomu, nepieciešamību maksimāli mazināt tuvradniecību 

šķirnē, tai pašā laikā maksimāli palielinot LZ asinību LZ dzīvniekos atbilstoši audzēšanas 

programmai, noteiktas prasības LZ iegūstamo buļļu vecākiem. 

 

7.2.1. Vaislas buļļu vecāku prasības 

       

Lai veiktu šķirnes konsolidāciju, nepieciešams iegūt jaunbuļļus ar pēc iespējas 

augstāku LZ asinību. Speciālo pārojumu rezultātā iegūtie jaunbuļļi, kuru vecāki atbilst 

minētajām prasībām, ir iekļaujami izmantojamo buļļu sastāvā turpmākai izmantošanai 

LZĢR saglabāšanai. 

 

 

7.2.1.1.Vispārējās prasības 

 

Vaislas buļļa tēvam un mātei jābūt ierakstītiem Latvijas zilo govju ciltsgrāmatas A 

daļā.  

Vaislinieka sertifikāta saņemšanai buļļa īpašnieks iesniedz rakstveida pieteikumu 

biedrībai „Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs””, kuram pievieno dzīvnieka 

ciltskartīti, DNS testu rezultātus bullim, kuri apliecina izcelsmes datu atbilstību un 

veterināro izmeklējumu rezuttātus atbilstoši noteiktajām prasībām. 

Biedrība iesniegumu izskata un izsniedz, vai atsaka vaislinieka sertifikāta 

izsniegšanu 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.  

 

 

7.2.1.2.. Buļļu mātes 

 

Buļļu mātes ir govis, kuras atbilst LZĢR saglabāšanas atbilstības prasībām. 

Prasības buļļu mātēm: 

1. Izcelsme. Buļļu māšu kategorijā ieskaitāmas govis ar LZ asinību virs 60%, kuru 

izcelsmē neuzrādās vairāk kā viena neradnieciska šķirne otrajā priekšteču 

paaudzē (HM, HS, LB, vai tās izcelsmes šķirnes), kas izmantojamas šķirnes 

turpmākai atražošanai.  Pieļaujama LB šķirnes buļļa Lofs Potrimps, LP šķirnes 

un ar nezināmu izcelsmi XX apzīmētu priekšteču  klātbūtne, ja no tiem iegūtais 

pēcnācējs apzīmēts kā LZ šķirnes pārstāvis. 

2. Apmatojuma krāsa. Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zila. Pieļaujama gaišāka 

galvas, galvas sejas un deniņu daļas apmatojuma krāsa. Deguna spogulis pelēks 

līdz melnam. Balti ragi ar tumšiem līdz melniem ragu galiem. Ragi vainaga 

veidā izliekti uz priekšu,  pelēka mēle;    
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*buļļu māšu sastāvā atsevišķos gadījumos var iekļaut arī dzīvniekus ar pelēku, 

gaiši pelēku, salnu, melnu apmatojuma krāsu, ja tie pēc asinības un izcelsmes ir 

īpaši nozīmīgi šķirnes turpmākai atražošanai.  

3. Ražība. Vaislai ataudzējamo jaunbuļļu mātes uzrāda ražību vismaz šķirnes 

vidējā līmenī( skat. 7.1. tabulu). Atsevišķos gadījumos bullim ar šķirnei īpaši 

vērtīgu izcelsmi, šī prasība netiek piemērota. 

 

7.1. tabula 

Minimālās produktivitātes prasības buļļu mātēm 

 

Laktācija 

Produktivitāte 

Izslaukums, kg Tauku sat. % Olbalt. sat. % 
Piena tauku un 

olbalt. summa kg 

Augstākā  5000 4.2 3.2 384 

 

4. Izaudzēšanas kvalitāte. Buļļu māšu dzīvmasa atbilst šķirnei noteiktajām - 

vēlamajām dzīvmasas prasībām attiecīgajā vecumā (1.pielikums).  

5. Eksterjers. Ķermeņa uzbūve ar šķirnei tipisku, spēcīgu kaulu uzbūvi, eksterjers 

bez nozīmīgiem trūkumiem.  

Izcelsmes ziņā īpaši vērtīgām LZ buļļu mātēm netiek piemērotas apmatojuma 

krāsas un snieguma pārbaudes vai piena pārraudzības prasības. Nepieciešams 

sertificēta vērtēšanas eksperta eksterjera vērtējums un apstiprinājums, ka 

dzīvniekam nav būtisku, šķirnes turpmāko attīstību iespaidojošu eksterjera 

kļūdu. 

 

7.2.1.3. Prasības buļļu tēviem: 

 

Buļļu tēvi ir Latvijas zilās šķirnes buļļi, kas atbilst LZĢR prasībām un izmantojami 

šķirnes turpmākajai atražošanai. Buļļu atbilstības prasības norādītas audzēšanas 

programmas 9.2 punktā. 

 

.  

8 .  S N I E G U M A  P Ā R B A U D E  
 

Slaucamo govju snieguma pārbaude  ganāmpulkos tiek veikta atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem. Govju ražības, eksterjera un veselības datu uzskaiti un novērtēšanu 

veic atbilstoši ICAR un valsts normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
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9 .  L A T V I J A S  Z I L Ā S  Š Ķ I R N E S  Ģ E N Ē T I S K O  

R E S U R S U  S A G L A B Ā Š A N A S  P R O G R A M M A  
 

Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanas programma (LZĢR)  ir 

pasākumu komplekss, kurš ietver LZ dzīvnieku saglabāšanas, izvērtēšanas un atražošanas  

vadību, koordinēšanu un sadarbību ar LZ dzīvnieku īpašniekiem turpmākai šķirnes 

saglabāšanai un attīstībai.  

Ģenētisko resursu saglabāšanas programmu atbilstoši audzēšanas programmai 

organizē, vada un koordinē biedrība „Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs””. 

Ģenētisko resursu saglabāšanas programmas dalībnieks var būt jebkurš Latvijas 

zilās šķirnes dzīvnieku audzētājs, kura dzīvnieks atbilst LZĢR programmas prasībām un 

kurš noslēdzis rakstisku vienošanos (7. pielikums) ar biedrību „Šķirnes saglabāšanas 

apvienība „Zilā govs””.                 

                                                                                                                                        

9.1. Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu dzīvnieku atbilstības prasības 

 

Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu sastāvā var tikt iekļauti 550 dzīvnieki: 

slaucamas govis, atražošanai audzējamās teles, kas dzimušas līdz dotā kalendārā gada 

31.martam un  atražošanai ataudzējamie, vai izmantojamie buļļi, kuri atbilst sekojošām 

prasībām: 

9.1.1. Šķirne 

Latvijas zilo govju ĢR saglabāšanas programmā iekļauj šķirnei atbilstošas 

apmatojuma krāsas dzīvniekus (2.1. tabula), kas VA LDC apzīmēti ar ciltsmarku LZ- 

Latvijas zilā. Izņēmuma gadījumā ĢR saglabāšanas programmā var tikt uzņemti LZ 

izcelsmes dzīvnieki ar augstu LZ asinību (75% un vairāk), vai produktivitāti, kas 

ievērojami pārsniedz šķirnes vidējo, bet šķirnei netipisku apmatojuma krāsu. 

 

9.1.2. Izcelsme 

9.1.2.1. LZĢR no jauna iekļaujamo dzīvnieku LZ asinība ir vismaz 50%. Tai skaitā 

pieļaujama Lietuvas pelēkās šķirnes, kā līdzīga zilā gēna nesējas asiņu pieliešana, bet ne 

vairāk, kā 50% no kopējā asinības %. Ņemot vērā problēmas ar vaislinieku izvēli, 

gadījumos, kad LZ asinība ir zemāka par 50%, tiek vērtēta dzīvnieka izcelsmes atbilstība 

izsniegtajam sēklošanas plānam. 

9.1.2.2. LZĢR iekļaujamo dzīvnieku mātes ir LZ šķirnes dzīvnieki. 

9.1.2.3. LZĢR saglabāšanas programmā var uzņemt LZ šķirnei raksturīgās 

apmatojuma krāsas dzīvniekus, apzīmētus ar LZ, kuri cēlušies no mātēm ar LZ izcelsmi, 

kuras kādu iemeslu dēļ LDC apzīmētas ar ciltsmarku XP. 

9.1.2.4. Uz sertificēta vērtēšanas eksperta slēdziena pamata LZĢR saglabāšanas 

programmā var iekļaut šķirnei atbilstoša apmatojuma krāsas un tipa dzīvniekus ar 

nepierādītu (nezināmu) izcelsmi XX, ja tie LDC ierakstīti ar ciltsmarku LZ un to pēcnācējus 

no LZĢR programmā apstiprinātajiem vaislas buļļiem. 

9.1.2.5. LZĢR saglabāšanas programmā netiek iekļauti dzīvnieki, kuru izcelsmē 

redzami gaļas šķirņu priekšteči. 
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9.1.3. Pakļautība snieguma pārbaudei 

LZ šķirnes dzīvnieks, kas kandidē uz LZĢR programmā saglabājamā dzīvnieka 

statusu veic slaucamo govju snieguma pārbaudi. Tā kā saglabājamo dzīvnieku skaits ir 

neliels, netiek noteiktas minimālās produktivitātes prasības dzīvnieka uzņemšanai LZĢR 

sastāvā. 

 

9.1.4. Atražošana 

LZĢR programmā tiek iekļauti dzīvnieki, kuri sēkloti ar LZ audzēšanas programmā 

iekļautajiem vaislas buļļiem (5.pielikums). Gadījumā, ja sēklojums bijis neveiksmīgs 

pirmās divas sēklošanas reizes, īpašnieks ir tiesīgs sēklot LZĢR govi pēc saviem ieskatiem, 

turpmākajās laktācijās atgriežoties pie LZ šķirnes atražošanas. Ja dzīvnieks vairākas reizes 

pēc kārtas nav izmantojams šķirnes atražošanai, biedrībai ir tiesības šādu dzīvnieku brāķēt 

no ĢR sastāva. 

ĢR programmā netiek iekļauti tuvu inbridēti dzīvnieki(1-2;2-1;2-2), izņemot 

pasūtījuma sēklojumus šķirnes atjaunošanas interesēs. 

 

9.1.5. LZĢR saglabāšanas programmā pēc īpašnieka vēlēšanās iekļaujami sertificētie 

vaislas buļļi un ataudzējamie jaunbuļļi. 

 

 

9.2.Pasākumi Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu saglabāšanai un attīstībai 

 

Visi vaislas buļļi, kurus izmanto pēcnācēju iegūšanai, tiek sertificēti Ministru 

kabineta noteiktajā kārībā. 

 

9.2.1. Vaislas buļļu izmantošana 

LZ šķirnes ĢR saglabāšanai izmantojami vaislas buļļi, kuri ierakstīti Ciltsgrāmatā 

un kuru izmantošanu apstiprinājusi audzētāju organizācija (5. pielikums). 

Buļļu pārbaude un dzīvnieku vērtēšana notiek pēc vispārējiem principiem, kādi 

norādīti spēkā esošā piena šķirņu govju Ciltsdarba likumā.  

Vaislas buļļu sertifikāciju veic biedrība „Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā 

govs””. 

 

9.2.2. Vaislas buļļu iegūšana un izaudzēšana 

 No Latvijas zilās šķirnes vaislas buļļu līnijām pēc iespējas gadā jāiegūst vismaz divi 

dažādāku līniju buļļi, kuri atbilst Latvijas zilās šķirnes audzēšanas  programmas 

nosacījumiem. 

  

9.2.2.1. Izvērtēšanas prasības vaislas jaunbullim: 

Izcelsme- Šķirnes atražošanai un konsolidācijai iegūstami un sagatavojami 

iekļaušanai MAS tīklā jaunbuļļi no sekojošiem apritē esošajiem vaislas buļļiem: 

 Aizups 85253; 
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 Dzilnis 85013; 

 Vīnets 85016; 

 Samts 32105; 

 Pipars 32146; 

 Volle 32141; 

 Rolviks 32134; 

 Dinārs 32179; 

 Karlos 32195; 

 Kripatiņš 32182; 

 Lord Fon Aizups 32221; 

 Džiburs 32174; 

 Dzintars 32175, to pēcnācējiem un LZ šķirnes govīm ar maksimāli augstu 

LZ asinību. 

 

Apmatojuma krāsa - apmatojuma krāsai jābūt vienlaidus sirmi zilai līdz izteikti 

zilai. Pieļaujama gaišāka galvas, galvas sejas un deniņu daļas apmatojuma krāsa. Deguna 

spogulis pelēks līdz melnam. Balti ragi ar tumšiem līdz melniem ragu galiem. Ragi vainaga 

veidā izliekti uz priekšu. Vaislai ataudzējamo jaunbuļļu sastāvā var iekļaut arī dzīvniekus 

ar pelēku, gaiši pelēku apmatojuma krāsu, ja tie pēc izcelsmes ir īpaši nozīmīgi šķirnes 

turpmākai atražošanai. 

Izaudzēšanas kvalitāte - dzīvniekiem, kuru dzīvmasa atbilst šķirnei noteiktajām 

vēlamajām dzīvmasas prasībām attiecīgajā vecumā (1.pielikums).  

 

Īpaša vērība pievēršama Zilā Valmierieša līnijas atjaunošanai izmantojot 

izmantošanā esošo vaislas bulli Volle , kura māte ir Bufalo meita un vēl ganāmpulkos 

esošās dažas Bufalo meitas un bulli Dinārs, kuram augsta LZ asinība un Bufalo sastopams 

abās vecāku pusēs. 

 

9.2.3. Vaislas buļļu sertifikācijas noteikumi 

         Visi Latvijas zilās šķirnes vaislas buļļi, kurus izmanto pēcnācēju iegūšanai, tiek 

sertificēti Ministru kabineta noteiktajā kārībā. Latvijas zilās šķirnes buļļa Vaislinieka 

sertifikātu izsniedz biedrība „Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs””. 

 

        Vaislas bullim, vaislinieka sertifikāta saņemšanai, jāatbilst audzēšanas programmas 

9.1. un  9.2.punkta prasībām. Buļļa asinība vismaz 50% LZ. 

        Vaislinieka sertifikāta saņemšanai buļļa īpašnieks iesniedz sekojošus dokumentus: 

1. Īpašnieka rakstisks iesniegums; 

2. DNS testa rezultāti par izcelsmes atbilstību pirmdokumentiem; 

3. Zootehniskais sertifikāts; 

4. Buļļa ciltskartīte ar sertificēta piena šķirņu vērtēšanas eksperta veiktu eksterjera 

vērtējumu; 

5. Veterināro izmeklējumu rezultāti atbilstoši noteiktajām prasībām. 

Vaislas bullim sertifikātu izsniedz uz 10 gadiem ar iespēju to pagarināt. 
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9.3. LZ ģenētisko resursu saglabāšanas programmas darba organizācija 

 

9.3.1. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, kas organizē Latvijas zilās šķirnes 

saglabāšanas programmu: 

9.3.1.1. katru gadu sastāda individuālo govju apsēklošanas plānu, ko nodod 

ganāmpulka īpašniekam izpildīšanai, 

9.3.1.2. informē LZ govju īpašniekus, kuru govis izmantojamas šķirnes  atražošanai 

un jaunbuļļu iegūšanai, 

9.3.1.3. gadījumos, kad dzīvnieku skaits pārsniedz limitu, izvērtē dzīvnieku 

iekļaušanu LZĢR sastāvā atbilstoši noteiktajām prioritātēm (6. pielikums) 

9.3.1.4. iesaka Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijām nepieciešamos 

bullīšus spermas ražošanai līdz 1000 devām no viena buļļa, 

9.3.1.5. abas iepriekš minētās organizācijas kopā izvērtē saražoto un izlietoto 

bioprodukta daudzumu un pieņem lēmumu par konkrētā bioprodukta daudzuma 

saglabāšanu, palielināšanu vai samazināšanu. 

 

9.3.2. Ganāmpulka īpašnieks: 

9.3.2.1. govis, kuras reģistrētas LZĢR programmā, apsēklo ar šķirnes dzīvnieku 

audzētāju organizācijas norādītiem buļļiem, kas atrodas attiecīgā gada govju apsēklošanas 

plānā, 

9.3.2.2. govju īpašniekiem, kuru dzīvnieki iekļauti šķirnes atražošanas plānā 

jaunbuļļu iegūšanai, pēc bullīša piedzimšanas, 1 nedēļas laikā tas jāpaziņo šķirnes 

dzīvnieku audzētāju organizācijai, kura pieņem lēmumu par konkrētā buļļa turēšanu 

audzēšanai LZĢR programmas realizācijas vajadzībām 

 

 

1 0 .  I N B R Ī D I N G A  N O V Ē R Š A N A S  U N  

Š Ķ I R N E S  K O N S O L I D Ā C I J A S  P A S Ā K U M I  
 

10.1. Buļļu sastāva spektra paplašināšana 

 

        Populācijas tālākai atjaunošanai, kā pamat metodi lieto atkrustošanu ar buļļiem, 

kuriem ir iespējami lielāka LZ asinība (asinības %).   

Inbrīdingu uz izcilākajiem vaisliniekiem plānots lietot apzināti, lai saglabātu 

populācijā izcila priekšteča vēlamos gēnus.  

  Īpašos gadījumos, kad nav iespējams izvairīties no ļoti tuva inbrīdinga (I-II, II-I, II-

II) vai tuva inbrīdinga (I-III, III-I,II-III, III-II, III-III) pieļaujama šķirni uzlabojošā 

krustošana vai „asiņu pieliešana”, izmantojot t.s. “kompozitos” vaisliniekus, ar tai sekojošu 

atkrustošanu un „audzēšanu sevī”. 
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10.2. Šķirnes genoma restaurācija 

 

Pārāk ilglaicīga kompozīto buļļu izmantošana veicinājusi LZ asinības % 

ievērojamu samazināšanos un neradniecīgu šķirņu asinību kvantitatīvu un kvalitatīvu 

pieaugumu (4. pielikums). Sekas tam ir zilās apmatojuma krāsas, kas ir galvenais šķirnes 

marķieris, zaudēšana LZ šķirnes vecāku pēcnācējiem. 

Lai atjaunotu Latvijas zilās genofondu, ceļā uz šķirnes populācijas konsolidāciju 

jārealizē kompozito dzīvnieku pēcteču tālāku atkrustošana ar Latvijas zilās asinis vairāk 

saturošiem īpatņiem, atražošanā maksimāli izmantojot govis, kuras cēlušās no senajām, 

vēsturiskajām govju ģimenēm ģenētiskās daudzveidības paplašināšanai šķirnē. 

Vienlaikus  jākontrolē saimnieciski derīgo īpašību attīstība, tendences un dinamika. 

Veicot šķirnes konsolidācijas pasākumu un atkrustošanu sevī, uzmanība 

pievēršama inbrīdinga līmeņa noturēšanai mērena (FX ir robežās līdz 3%) inbrīdinga līmenī.  

 

 

1 1 .  Š Ķ I R N E S  S A G L A B Ā Š A N A S  D A R B A  

O R G A N I Z Ā C I J A  
       

        Dzīvnieku audzēšanas saimniecība – ganāmpulki, kuros atrodas dzīvnieki, kas 

atbilst šķirnes prasībām, ir reģistrēti atbilstoši noteiktajai kārtībai, kuros tiek veikts šķirnes 

ģenētisko resursu saglabāšanas darbs saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto šķirnes 

saglabāšanas programmu. Lai  ganāmpulka dzīvnieki tiktu iekļauti šķirnes saglabāšanas 

programmā:  

- tiem jāveic snieguma pārbaude un jābūt reģistrētiem atbilstoši noteiktajai 

kārtībai,             

- dzīvnieku īpašniekiem jāiesniedz pieteikums šķirnes dzīvnieku audzētāju 

organizācijā par dzīvnieka izvērtēšanu iekļaušanai ĢR sastāvā 

(2. pielikums) un sertificēta vērtēšanas eksperta parakstīts atzinums par 

dzīvnieka genotipisko un fenotipisko atbilstību ĢR saglabāšanas 

programmas prasībām (3. pielikums). 

       Pēc dzīvnieka iekļaušanas šķirnes saglabāšanas programmā, dzīvnieka īpašniekam 

jāpilda visi ciltsdarba organizācijas ieteikumi šķirnes dzīvnieku: 

- audzēšanā - ievērojot un nodrošinot  normatīvos   dokumentos noteikto 

kārtību, 

- saglabāšanā – šķirnes dzīvnieku audzēšanas organizācijai priekšlaicīgi dara 

zināmu informāciju par dzīvnieku brāķēšanu un pārvietošanu uz citiem 

ganāmpulkiem, 

- pavairošanā - strādā pēc individuāla govju apsēklošanas plāna, izmantojot 

tikai šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas norādītos vaislas buļļus. 

Piedzimstot bullītim no govs, kura atzīta par izmantojamu jaunu vaislas 

buļļu iegūšanai, jāpaziņo šķirnes audzētāju organizācijai par piedzimušo 

bulli nedēļas laikā no tā dzimšanas dienas. 

 



19 

 

         Dzīvnieku īpašniekam nepildot šķirnes saglabāšanas programmas prasības, 

dzīvnieki tiek izslēgti no šīs programmas. 

 

Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības : 

BŠSA „Zilā govs” atbalsta šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību veidošanu. 

Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības (AS) ir būtisks organizatorisks elements 

apvienības darbā, kas mobilizē saimniekošanas un ganāmpulka audzēšanas jautājumu 

sakārtošanu.  

AS var veidot katrā audzēšanas reģionā (Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē), 

jo visos šajos reģionos audzē Latvijas zilās govis. AS galvenais uzdevums ir atražot un 

realizēt augstas kvalitātes Latvijas zilās šķirnes vaislas dzīvniekus.  

Latvijas zilās šķirnes audzēšanas saimniecības statusu piešķir saimniecībām, kas atbilst 

sekojošām prasībām: 

1. Saimniecības ganāmpulkā ir vismaz 20%  Latvijas zilās šķirnes dzīvnieki, ar ne 

mazāk kā 50% LZ asinību un ne mazāk kā  5  LZ šķirnes dzīvnieki; 

2. Ganāmpulka Latvijas zilās šķirnes govju vidējais izslaukums ir vismaz 4500 kg; 

3. 3. Saimniecības ganāmpulka dzīvniekiem ir noteikta asinība; 

4. Saimniecības Latvijas zilo govju produktivitāte un apsaimniekošanas rīcība 

atbilst Biedrības „Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs”” un saimniecības 

savstarpēji saskaņotajam ganāmpulka izkopšanas plānam; 

Ja saimniecība atbilst šīm prasībām, tās īpašnieks tālāk rīkojas saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 

Ciltsdarba organizācijas - šķirnes saglabāšanas kompleksa darba veikšanā kopīgi 

strādā vairākas organizācijas – šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija, ciltslietu un 

mākslīgās apsēklošanas stacijas un Lauksaimniecības datu centrs – LDC: 

 

Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija: 

- organizē un administrē šķirnes dzīvnieku saglabāšanas darbu atbilstoši 

apstiprinātai  programmai; 

- izvērtē pieteiktos dzīvniekus šķirnes atbilstībai un sniedz atzinumu par 

dzīvnieku iekļaušanu vai neiekļaušanu šķirnes saglabāšanas programmā; 

- kārto uzskaiti par šķirnes saglabāšanas programmā iekļautajiem 

dzīvniekiem, 

- izstrādā un nosaka govju individuālo apsēklošanas plānu; 

- plāno jaunbuļļu iegūšanu ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijām; 

- sniedz informāciju ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijām par 

konkrētu jauno buļļu iepirkšanu mākslīgās apsēklošanas vajadzībām; 

- iesniedz LDC sarakstu par šķirnes saglabāšanas programmā iekļautajiem 

dzīvniekiem; 

- nepieciešamības gadījumā izstrādā  papildinājumus vai izmaiņas šķirnes 

ģenētisko resursu saglabāšanas programmā; 
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- izsniedz Zootehnisko sertifikātu vai Izcelsmes apliecinājumu  atbilstoši 

noteiktajām prasībām; 

- nosaka prasības vaislas buļļu izaudzēšanai un sertificēšanai, veic vaislas 

buļļu sertificēšanu; 

- nosaka prasības un veic Latvijas zilās šķirnes dzīvnieku ierakstīšanu 

ciltsgrāmatā; 

- organizē ciltsvērtības noteikšanas pasākumus, izsoles un līdzdalību 

lauksaimniecības dzīvnieku izstādēs; 

- pārstāv LZ šķirnes dzīvnieku audzētāju intereses audzēšanas un ciltsdarba 

jomā Latvijā un ārvalstīs.  

 

Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas pēc ciltsdarba organizācijas 

norādījuma: 

- nodrošina bioprodukta saražošanu līdz noteiktam daudzumam par kuru 

vienojas ar  ciltsdarba organizāciju; 

- veic jaunbuļļu pārbaudi; 

- nodrošina dzīvnieku īpašnieku pieprasījumu ar nepieciešamo buļļu 

bioproduktu.  

 

Lauksaimniecības datu centrs: 

- pēc saņemtās informācijas, no ciltsdarba organizācijas, par šķirnes 

dzīvnieku saglabāšanas programmā iekļautajiem dzīvniekiem, kopējā datu 

bāzē nodrošina atsevišķa reģistra izveidošanu; 

- sagatavo nepieciešamo informāciju pēc ciltsdarba organizācijas  

pieprasījuma par LZĢR saglabāšanas ganāmpulkiem un to dzīvniekiem. 

 

  Zemkopības ministrija: 

- koordinē šķirnes saglabāšanas darbu valstī. 

 

   

1 2 .  P A M A T O J U M S  Š Ķ I R N E S  

S A G L A B Ā Š A N A S  F I N A N Š U  A T B A L S T A M  

 

Vietējo šķirņu ģenētisko resursu saglabāšanas pamatnosacījums ir šķirnes 

saglabāšana ar tikai tai raksturīgajām pazīmēm.  Dzīvnieki, kas iekļauti šķirnes 

saglabāšanas programmā ne vienmēr ir lielākie piena ražotāji, to galvenais uzdevums ir būt 

tipiskiem šķirnes pārstāvjiem.  

Tāpēc ganāmpulku īpašniekiem, kuru dzīvnieki iekļauti šķirnes saglabāšanas 

programmā, ir jāsaņem piemaksa par ieguldīto darbu valstiski nozīmīgu šķirņu dzīvnieku 

audzēšanā un saglabāšanā. No šādiem dzīvniekiem saražotās produkcijas vērtībai kopā  

atbalstu jābūt līdzvērtīgai intensīvi ražojošu dzīvnieku produktivitātes vērtībai. 
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Vietējās šķirnes dzīvnieku saglabāšanā papildus darbu veic arī ciltsdarba 

organizācija, kārtojot atsevišķus uzskaites, dzīvnieku izlases, pavairošanas, vērtēšanas un 

speciālu pārojumu veidošanas jautājumus.  

      Rezultātā šādā papildus ieguldītā darbā, ko veic ciltsdarba organizācija, rodas 

zināmi izdevumi. Šādu izdevumu segšanai šķirnes dzīvnieku saglabāšanas programmas 

ietvaros jābūt paredzētam finansiālam atbalstam no valsts puses.  

     Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijas iepērk īpaši nozīmīgus vaislas buļļus 

šķirnes saglabāšanas mērķu realizēšanai. Šādi vaislas buļļi izmantojami galvenokārt tikai 

saglabāšanas programmas iekļauto dzīvnieku pavairošanai, kas kopumā ir neliels dzīvnieku 

skaits. Taču buļļu iepirkšana, izaudzēšana un spermas ražošana nelielā apjomā sastāda 

ievērojamas izmaksas, kuras jākompensē no šķirnes dzīvnieku saglabāšanas programmas 

uzturēšanas līdzekļiem. 
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P I E L I K U M I  
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1.pielikums 

Vaislas jaunlopu vēlamās dzīvmasas 

 

Vecums, 

mēn. 

Dzīvmasa, kg 

tele bullis 

0 28 35 

12 280 330 

18 380 450 

24 460 X 
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2. pielikums 

PIETEIKUMS 

dzīvnieku iekļaušanai Latvijas zilās šķirnes govju saglabāšanas programmā 

 

 

Īpašnieka vārds, uzvārds  _____________________________________ 

 

Ganāmpulka nosaukums     ______________________ LV ____________ 

 

Pilna adrese                     _____________________________________ 

 

Telefons                          _____________________________________ 

Npk Vārds Identitātes 

Nr 

Npk Vārds Identitātes 

Nr 

      

      

      

 

Datums       Paraksts 
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3. pielikums 

Pieteikums šķirnes saglabāšanas apvienībai „Zilā govs” 

 

 Piesaku Latvijas zilās šķirnes ģenētiskajām rezervēm saglabājamo dzīvnieku un 

lūdzu iekļaut to Lauku atbalsta dienestam iesniedzamā sarakstā atbalsta maksājumu 

saņemšanai. 

Audzētājs                    

Personas kods      Ganāmpulka reģ. Nr.            

Saimniecības adrese          LV    

Par piesakāmo dzīvnieku sniedzu sekojošas ziņas: 

 

1. Vārds, dzimums (s vai v)  

2. Identifikācijas numurs  

3. valsts ciltsgrāmatas numurs  

4. Dzimšanas datums  

5. Tēvs (vārds, identifikācijas Nr., VCG Nr., 

dzimšanas dat., apmatojuma krāsa) 

 

6. Māte (vārds, identifikācijas Nr., VCG Nr., 

dzimšanas dat., apmatojuma krāsa) 

 

7. Tēva tēvs (vārds, identifikācijas Nr., VCG Nr., 

dzimšanas dat., apmatojuma krāsa) 

 

8. Tēva māte (vārds, identifikācijas Nr., VCG Nr., 

dzimšanas dat., apmatojuma krāsa) 

 

9. Mātes tēvs (vārds, identifikācijas Nr.,  

VCG Nr., dzimšanas dat., apmatojuma krāsa) 

 

10. Mātes māte (vārds, identifikācijas Nr.,  

VCG Nr., dzimšanas dat., apmatojuma krāsa) 

 

11. Apmatojuma krāsa  

12. Pirmā laktācija (atnešanās datums, slaukšanas 

dienas, izslaukums, tauku un proteīna saturs) 

 

13. Dzīvmasa (pirmo reizi atnesoties, kg)  

 

Apņemos ģenētiskajos resursos iekļauto dzīvnieku izmantot Latvijas zilās govju šķirnes 

populācijas atražošanai saskaņā ar šķirnes audzēšanas programmu 

 

                                                                                                                                     

                (datums)              (paraksts)                                                                                                 

Dzīvnieku vērtēšanas eksperta slēdziens par dzīvnieka atbilstību:      

             

             

             

Sertificēts eksperts            

                                      (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., izdošanas datums) 

 

                                                        

            (datums)           (paraksts) 
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4. pielikums  

LZ asinību sastāvs pa šķirnēm 

 

Šķirne 
Dzīvnieku 

skaits 
% Min Max Skaits ar max 

HM 253 86,9 6,25 66,99 1 

LB 185 63,6 6,25 54,51 1 

LP 111 38,1 6,25 40,63 1 

XX 105 36,1 6,25 37,5 2 

HS 87 29,9 6,25 20,51 2 

TP 69 23,7 12,5 54,0 1 

DS 46 15,8 6,25 40,63 1 

AN 22 7,6 6,25 26,57 1 

SV 13 4,5 6,25 14,06 1 

ZS 8 2,8 6,25 21,86 1 

AL 4 1,4 6,25 20,32 1 

NS 1 0,3  16,40 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

                                                                                                                5. pielikums 

Latvijas zilās šķirnes vaislā izmantojamie buļļi 

 

Šķirne un 

vvaislas 

buļļi 

Izcelsme Asinība 

MAS 

piedāvā 

(2018) 

Latvijas zilie 

LIETUVIEŠA LĪNIJA 

Aizups 

Lietuvietis 

85253 

T. Gaujars 85253 

M. Ciprese LZ 

LZ 75.00% HM 12.50% LP 12.50% 

K 

Pipars 

32146 

T. Aizups 85253 

M. Prīmula LZ 

LZ 72.66% HM 21.09% LP 6.25% 

S 

Sultāns 

32220 

T. Pipars 32146 

M. Selga LZ 

LZ 63.85% HM 21.09% LB 15.06% Dabīga 

lec. 

Kurmis 

LV0488725

10191 

T. Pipars 32146 

M. Kreimene LZ 

LZ 70.71% HM 19.04% HS 10.25% Vaislas 

darbība 

ganāmp. 

Nr 2772 

Karlos 

32195 

T. Aizups 85253 

M. Roja LZ 

LZ 64.06% HM 20.32% LP 9.37% LB 

6.25% S 

Lord Fon 

Aizups 

32221 

T. Aizups 85253 

M. Lauce LZ 

LZ 60.94% LP 32.81% HM 6.25% 

S 

S.Klauss 

32030 

T. Tenis 85014 

M. Kārsa HM 

HM 60.94% LZ 32.81% LB 6.25% 

S 

Vīnets 

Lietuvietis 

85015 

T. Jumis 85369 

M. Vīne HM 

HM 50.00% LZ 37.50% LB 6.25% LP 

6.25% 

K 

Kripatiņš 

32182 

T. Vīnets 85016 

M. Krītiņa LZ 

LZ 53.66% HM 29.69% LB 8.84% LP 

7.81% S 

Rolviks 

32134 

T. Elisonas LP 

M. Dimanta LZ 

LP 42.19% LZ 40.63% HM 17.18% 

K 

Volle 

32141 

T. Elisonas LP 

M. Vīne LZ 

LZ 43.75% LP 40.63% HM 15.62% 

L 

Dzintars 

32175 

T. Darbonis 32116 

M. Dzilna LZ 

LZ 39.85% LP 20.31% AN 17.97% 

LB 14.06% HM 7.81% K 

Džiburs 

32174 

T. Šemis LP 

M. Dzērve LZ 

LP 60.94% HM 14.06% LB 12.89% 

LZ 12.11% K 

POTRIMPA LĪNIJA 

Samts 

32105 

T. Saksis 85007 

M. Silga LZ 

LZ 52.25% LB 32.13% HM 15.62% 

S 

Dinārs 

32179 

T. Samts 32105 

M. Dīcija LZ LZ 76.12% LB 16.07% HM 7.81% L 

MAGNUMA(HS) LĪNIJA 

Dzilnis  

85013 

T. Milāns Magnums 

HS 

LZ 46.88% HM 29.69% HS 23.43% 

K 
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M. Zilupe LZ 

TIROLES PELĒKO LĪNIJA 

Rinaldo 

Tirolietis 

85015 

T. Demilus TP 

M. Rīga LZ 

TP 50.00% LB 25.00% LZ 25.00% 

K 

Lietuvas pelēkie 

Šemis 

80060 

T. Šamas LP 

M. LT1466291 

LP 100.00% 

S 

Rolis 

80023 

T. Riešutelis LP 

M. LT1837165 

HM 56.25% LP 43.75% 

S 

Kopā   19 

       Paskaidrojumi: K – Kurzemes CMAS; S – Siguldas CMAS; L-Latgales CMAS 
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6. pielikums 

LZ ģenētisko resursu dzīvnieku atzīšanā nosakāmās prioritātes 

 

 Pazīme Pazīmes raksturojums Punkti 

 

 

 

1. 

 

 

 

Apmatojuma krāsa 

Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai 5 

Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai, bet 

gaišāka galvas ( sejas un deniņu daļas ) 

apmatojuma krāsa 

4 

Vienlaidus sirmi zila līdz izteikti zilai, bet 

sastopami brūni matiņi 
1 

2. Deguna spogulis un mēle Pelēks līdz melnam. 3 

3. Ragi 
Balti ar tumšiem līdz melniem ragu galiem, 

vainaga veidā izliekti uz priekšu 
3 

4. LZ asinība 
100% 5 

50 – 99% 4 

5. Atražoti LZ pēcteči 

5 un vairāk 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

6. Līdzdalība VCG Uzņemta 5 

7. Dzīvnieku audzē 

Šķirnes audzēšanas saimniecībā, 

noskaidrotā ģimenē 
5 

Šķirnes audzēšanas saimniecībā, ģimene 

nav noskaidrota 
4 

8. EKP 
200% no šķirnes vidējā 5 

100 - 199% no šķirnes vidējā 4 

9. Proteīna saturs pienā Virs šķirnes vidējā 5 

10. Dzīvmasa  24 mēn. vecumā 460 kg un vairāk 5 

 

Pretendentus (sievišķos īpatņus, pēc 1.atnešanās un kuriem māte ir LZ) iekļaušanai 

ģenētisko resursu kopā izvērtē pēc atzīšanas prioritātes punktu (APP) skaita un labākie 

dzīvnieki resursu nozīmē ir tie dzīvnieki, kuri ir saņēmuši lielāko šo punktu skaitu. 

Ciltsgrāmatā uzņemtos LZ vaisliniekus ieskaita ģenētiskos resursos ārpus kārtas. 
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7. pielikums 

                                 Biedrība  

                         Šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs”                     
             

 

Vienošanās Nr.  

Par sadarbību ģenētisko resursu saglabāšanā 

 

Noslēgta 2018. gada . septembrī.   

Biedrība Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs”, tās valdes pārstāvja Daigas 

Šimkevicas personā (turpmāk – Apvienība), no vienas puses un Latvijas zilās šķirnes ģenētisko 

resursu dzīvnieku audzētāja  

saimniecība………………………………………………………………………………………….

adrese……………………………………………...........................................……………................

tālrunis…………………………………………………epasts....…………………………………... 

tās pārstāvja…………………………………………………………………………………………. 

personas kods vai reģ. Nr ................................................................................................................... 

personā (vienošanās tekstā turpmāk – Saimniecība) no otras puses, noslēdz šo vienošanos par 

sekojošo. 

1. Apvienība apņemas apsekot saimniecības Latvijas zilās šķirnes ģenētisko resursu 

dzīvniekus, to atražošanas un ekspluatācijas apstākļu atbilstību ģenētisko resursu tālākai 

saglabāšanai un konsultēt saimniecības speciālistus resursu saglabāšanas jautājumos. 

2. Par dzīvniekiem, kuri atbilst ģenētisko resursu saglabāšanas nosacījumiem, Apvienība 

sagatavos priekšlikumus mērķtiecīgai pāru atlasei un vaislas jaunlopu racionālai izaudzēšanai, 

izsniegs Saimniecībai attiecīgos apliecinājumus (izbrāķēšanai, atbalsta maksājumu saņemšanai 

u.c.). 

3. Apvienība informēs Saimniecības speciālistus par kopējo situāciju Latvijas zilās šķirnes 

populācijas saglabāšanā un tālākajā izkopšanā, par vaislas buļļu atražošanas un ciltsvērtēšanas 

rezultātiem. 

4. Saimniecība apņemas iesniegt Apvienībai apsekojamo dzīvnieku sarakstu un iemaksāt 

apvienības kontā biedrības sapulces noteikto apmaksu kārtējā gadā par katru apsekojamo 

resursu dzīvnieku. 

5. Saimniecība atļauj Apvienības speciālistiem izmantot saimniecības dzīvnieku pārraudzības 

un ganāmpulku un dzīvnieku reģistra datus Lauksaimniecības datu centra datu bāzē, lai 

analizētu Latvijas zilās šķirnes populācijas ģenētisko resursu stāvokli un prognozētu 

populācijas attīstības tendences.  

6. Dzīvnieka īpašnieks piekrīt viņa personas datu saglabāšanai un izmantošanai biedrības 

darba nodrošināšanai. 

7. Vienošanās viens eksemplārs glabājas Apvienībā, otrs – Saimniecībā. 

 

Apvienības pārstāvis      Saimniecības pārstāvis   

  

……………………………… D. Šimkevica                 ……………………………………...........               

 (paraksts)          (paraksts)                      (vārds, uzvārds)                            

                          z.v.                                                                                  z.v.   

Z i G o  



Biedrība 

Šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs” 
             

 

IESNIEGUMS ŠĶIRNES LIELLOPU ZOOTEHNISKĀ SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI 
 

_ _ _ _ _  g .  _ _ _ .    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Paskaidrojumi:  
Pieteikumu aizpilda dzīvnieka īpašnieks vai sertificēts pārraugs un norāda  adresi uz kuru nosūtāmi sertifikāti. 

Pārdodamam vaislas bullim pievieno informāciju par izcelšanos (DNS testa kopija  par   TĒVA un MĀTES atbilstību). 

Biedrība Šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs”, pēc pieteikuma saņemšanas un naudas pārskaitījuma saņemšanas (cenrādis mājaslapā), mēneša laikā sagatavo  

sertifikātus un nosūta  uz norādīto adresi. 

 

                                                 Pieteikuma aizpildītāja vārds, uzvārds____________________________________                             __________________paraksts

Saimniecība:_______________________________________________________ 

Īpašnieka vārds, uzvārds :_____________________________________________ 
NORĀDĪT SERTIFIKĀTA VALODU 

(  atzīmēt ar  V  )   

Saņemšanas 

datums: 

Ganāmpulka reģistrācijas  Nr.  _________________________________________ 

Uzņēmuma reģistrācijas Nr.___________________________________________ 

Juridiskā adrese: ____________________________________________________ 

LATVIEŠU 

 

 

ANGĻU 

e- pasts _________________________telefons  ________________________ 

Dati par dzīvnieku Tēvs Māte Vaislas darbība: 

 

Buļļa vārds, CG Nr. 

vai ident. nr. ar kuru 

apsēkl. tele vai govs 

 

Nr.p.

k. 

 

Vārds 

 

Ident. nr. 

 

Šķirne 
 

tele, 

govs, 

bullis 

 

Vārds 

CG 

vai 

Ident. 

nr 

 
Vārds 

 
Ident. nr. 

CG 

vai 

dzimšanas 

dati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
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8. pielikums 



9. pielikums 

 

                                 Biedrība  

                         Šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs”                     
             

 

IESNIEGUMS VAISLINIEKU UN TO BIOPRODUKTA  

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI 

 
 

2 0 _ _  g a d a _____________  

 

 

Īpašnieka Vārds, Uzvārds_____________________ personas kods_______________ 

 

Iesniedzēja organizācija: ________________________________________________ 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  ______________________________________ 

 

Ganāmpulka reģistrācijas Nr.: ______________ 

 

Adrese:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

E -  pasta adrese: ____________________________      

                                                           

                                                

Lūdzu izskatīt iespēju 
 izsniegt 

sertifikātu par vaislinieka izmantošanu 
 pagarināt 

                                           ( vajadzīgo atzīmēt ar  √ ) 

 

Vaislinieka vārds:  _____________________________ 

Identitātes numurs_____________________________ 

Vaislinieka CG Nr. ____________________________ 

Sertifikāta Nr.       _____________________________ 

 

Izmantošanai ganāmpulkā: _______________________________________________ 

                                                            (saimniecības nosaukums, ganāmpulka reģ. nr) 

Pielikumā: 

1. Izcelsmes sertifikāta kopija 

2. Veterinārās apliecības kopija 

3. Izcelšanās (DNS tests, ar atbilstību TĒVAM un MĀTEI)  

 

                                                                                                        

Telefona numurs ________________________   Īpašnieka paraksts: 

 
                          
 

Z i G o  



  

 

 

 

 

 

 
 

ZOOTEHNISKAIS SERTIFIKĀTS NR.  
 

 

                                                                                                                            
(dzīvnieka vārds) 

●Dzīvnieka dati:  

Identitātes Nr.:   

Šķirne: 

Dzimums: 

Dzimšanas datums:   

Ciltsgrāmatas Nr.: 

Ciltsgrāmatas daļa: 

Audzētājs (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts):   

 

Īpašnieks (vārds, uzvārds, adrese, e-pasts):  

 

●Priekšteču izcelšanās dati: 

MĀTE (M)   

Identitātes nr.:     

Ciltsgrāmatas Nr.: 

Ciltsgrāmatas daļa:  

MĀTES MĀTE (MM) 

Identitātes nr.:     

Ciltsgrāmatas Nr.: 

Ciltsgrāmatas daļa: 

MĀTES TĒVS (MT) 

Identitātes nr.:     

Ciltsgrāmatas Nr.: 

Ciltsgrāmatas daļa: 

TĒVS (T) 

Identitātes nr.:     

Ciltsgrāmatas Nr.: 

Ciltsgrāmatas daļa: 

TĒVA MĀTE (TM) 

Identitātes nr.:     

Ciltsgrāmatas Nr.: 

Ciltsgrāmatas daļa: 

TĒVA TĒVS (TT) 

Identitātes nr.:     

Ciltsgrāmatas Nr.: 

Ciltsgrāmatas daļa: 

●Snieguma pārbaudes rezultāti. 

 

●Jaunākie ģenētiskās izvērtēšanas rezultāti pēdējoreiz iegūti ______________(datums) 

●Ar audzēšanas programmu saistītie dzīvnieka ģenētiskie defekti un ģenētiskās 

īpatnības: 

 

●Izsniedzējs: 

                 Biedrība šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs”                   
(juridiskais nosaukums) 

 

●Izsniegšanas datums un vieta:         
(datums, vieta) 

 

Atbildīgā persona:           
 (amats, paraksts un tā atšifrējums) 

  

 

Biedrība  

Šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs”               
Z i G o  

10. pielikums 



  

 

 

 

 

 

 
 

IZCELSMES APLIECINĀJUMS NR.  
 

 

                                                                                                                            
(dzīvnieka vārds) 

 

●Dzīvnieka dati:  

Identitātes Nr.:    

Suga: 

Šķirne: 

Dzimums: 

Dzimšanas datums:   

Audzētājs:

 

●Priekšteču izcelšanās dati: 
MĀTE (M)   

Identitātes nr.    

Suga   

Šķirne 

Dzimšanas datums  

Ciltsgrāmatas Nr. 

MĀTES MĀTE (MM) 

Identitātes nr.   

Suga   

Šķirne 

Dzimšanas datums  

Ciltsgrāmatas Nr. 

 

MĀTES TĒVS (MT) 

Identitātes nr.   

Suga   

Šķirne 

Dzimšanas datums  

Ciltsgrāmatas Nr. 

TĒVS (T) 

Identitātes nr.    

Suga   

Šķirne 

Dzimšanas datums  

Ciltsgrāmatas Nr. 

TĒVA MĀTE (TM) 

Identitātes Nr.    

Suga   

Šķirne 

Dzimšanas datums  

Ciltsgrāmatas Nr. 

TĒVA TĒVS (TT) 

Identitātes Nr.    

Suga   

Šķirne 

Dzimšanas datums 

Ciltsgrāmatas Nr. 

 

 

●Izsniedzējs: 

 Biedrība šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs” LV40008069774  
(juridiskais nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs) 

 

 

●Izsniegšanas datums un vieta:         
(datums, vieta) 

 

Atbildīgā persona:           
 (amats, paraksts un tā atšifrējums) 

 

 

  

Biedrība  

Šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs”               Z i G o  

11. pielikums 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS NR.  
 

 

 

                                                                                                                            
(vaisliniekam, vaislinieka bioproduktam) 

 

Identitātes Nr.     

Suga      

Ciltsgrāmatas Nr.   

Šķirne      

 

                                     
(izcelsme -  valsts, saimniecība) 

 

Vaislinieka/vaislinieka bioprodukta izmantos bez teritoriāliem ierobežojumiem: 

 

             
(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) 

 

Izsniedzējs: 

 

 Biedrība šķirnes saglabāšanas apvienība „Zilā govs”LV40008069774  
(juridiskais nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs) 

 

Derīgs līdz: 

 

 

 Datums: 

 

 

Atbildīgā persona:           
 (amats, paraksts un tā atšifrējums) 
 

 

 
 

 

                               Biedrība  

                           Šķirnes saglabāšanas apvienība “Zilā govs”                Z i G o  

12. pielikums 


