List of breed societies and breeding operations recognised in accordance with Article 4(3) and which have at least one breeding
programme that has been approved in accordance with Article 8(3) / Apstiprinātu šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un organizāciju
saraksts
I.

Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals /
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības, kas uztur tīršķirnes vaislas dzīvnieku ciltsgrāmatas

a) Purebred breeding animals of the bovine species / Liellopu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki
To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas
kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno liellopu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas
programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent
authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in
Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

LATVIJA /
LATVIA

1

2

3

4

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība
Audzēšanas programma /
vai kompetentā iestāde /
Breeding programme
Breed society or competent
authority
Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas
Katras
Atkāpes /
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
apstiprinātā audzēšanas programma
apstiprinātās
Derogations
biedrības/kompetentās iestādes
Informācijas pieejamība tīmeklī
audzēšanas
nosaukums
par
audzēšanas
programmu(-ām)
programmas
Kontaktinformācija
ģeogrāfiskā
Name of breed covered by
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības
teritorija
approved breeding programme
atzīšanas datums
Web-access to information on
Geographical
Name of breed society /competent
breeding programme(s)
territory of each
authority
approved
Contact details
breeding
Date of recognition of breed society
programme

Animal Breeders Asociation of
Latvia /

Latvian Red Cattle/
Latvijas sarkano šķirņu grupas
govis

Latvija/
Latvia

5

Versija /
Version
(28.10.2019.)

6
Apturēšana, atsaukšana un termiņi /
Suspension, withdrawal and time
limitation

Audzēšanas
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības
programmas
atzīšanas atsaukšanas datums
apstiprināšanas Audzēšanas programmas apstiprinājuma
datums
apturēšanas vai atsaukšanas datums
(dd.mm.gggg.) Datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas
programmas apstiprinājums
Date of
approval of
Date of withdrawal of recognition as
breeding
breed society
programme
Date of suspension or withdrawal of
(dd.mm.yyyy)
approval of breeding programme
Date until the approval of breeding
programme is timely limited

30.05.2019

1

Latvijas Šķirnes dzīvnieku
audzētāju savienība
Republikas laukums 2, Rīga,
LV-1010 (10. stāvs,
21.-23. kab.)
+371 67298723
+371 29173811
+371 67298723
agpurmale@gmail.com
www www.ciltsdarbs.lv

https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosa
na/nacionala/#a7

Latvian Brown Cow/
Latvijas brūnā govs
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosa
na/nacionala/#a7

Latvija/
Latvia

Date of recognision: 08.11.2001

Holstein cattle/
Holšteinas šķirne
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosa
na/nacionala/#a7

“4” audzēšanas
programma
apdraudētai šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried
out on endangered
breed, as defined in
Article 2(24) of
Regulation (EU)
2016/1012)

21.05.2019

Latvija/
Latvia

21.05.2019

Latvija/
Latvia

06.08.2019

Beef cattle / gaļas šķirnes
liellopi:
Charolais / Šarolē šķirne
Limousin / Limuzīnas šķirne
Simmental / Sīmentāles šķirne
Hereford / Herefordas šķirne
Angus / Angus šķirne
Highland / Hailandes šķirne
Galloway / Galovejas šķirne
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosa
na/nacionala/#a7

Latvian Beef cattle Breeders
Association /
Latvijas gaļas liellopu audzētāju
asociācija
IK „Rāmava”, Valdlauči,
Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads, LV-1076
+371 67600557
+371 29415054
+371 67600557
lgla@inbox.lv
www www.lgla.lv

Beef cattle /gaļas šķirnes
liellopi:
Charolais / Šarolē šķirne
Limousin / Limuzīnas šķirne
Simmental / Sīmentāles šķirne
Hereford / Herefordas šķirne
Angus / Angus šķirne
Highland / Hailandes šķirne
Galloway / Galovejas šķirne

Latvija/
Latvia

06.08.2019

https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosa
na/nacionala/#a7

2

Date of recognision: 26.09.2002

Latvian Holstein Cattle Breeders
Association/
Biedrība Latvijas Holšteinas
šķirnes lopu audzētāju asociācija

Holstein cattle/
Holšteinas šķirne
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosa
na/nacionala/#a7

Latvija/
Latvia

21.05.2019

Rīgas iela 38, Valmiera,
LV-4201
+371 64222707
+371 20008747
+371 64222707
lha@valm.lv
www www.holsteingovis.lv
Date of recognision: 21.05.2003

Breed’s conservation association
“The Blue Cow”/
Šķirnes saglabāšanas apvienība
“Zilā govs”
Lielā iela 2, 209. telpa,
Jelgava, LV-3001
+371 26429717
biedriba.zilagovs@inbox.lv
www zilagovs.itf.llu.lv
Date of recognision: 29.04.2004

Latvian Blue cow/
Latvijas zilā govs
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosa
na/nacionala/#a7

Latvija/
Latvia

“4” audzēšanas
programma
apdraudētai šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried
out on endangered
breed, as defined in
Article 2(24) of
Regulation (EU)
2016/1012)

03.10.2019

2019 - 2029

3

b) Purebred breeding animals of the porcine species / Cūku sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki
Latvija/
Latvia

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās
iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno cūku sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā
minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent
authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the porcine species as referred to in
Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

1
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība
vai kompetentā iestāde /
Breed society or competent
authority
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
biedrības/kompetentās iestādes
nosaukums
Kontaktinformācija
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības
atzīšanas datums
Name of breed society /competent
authority
Contact details
Date of recognition of breed society

Pig Breeding Centre /
Cūku ciltsdarba centrs
Republikas laukums 2, 515.
kab. Rīga, LV-1010
+371 29431908
+371 29338370
centrs@ccc.lv
www www.ccc.lv
Date of recognision: 15.05.2001

2

3

4

Audzēšanas programma /
Breeding programme
Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas
Katras
apstiprinātā audzēšanas programma
apstiprinātās
Informācijas pieejamība tīmeklī par
audzēšanas
audzēšanas programmu(-ām)
programmas
ģeogrāfiskā
Name of breed covered by approved
teritorija
breeding programme
Web-access to information on breeding
Geographical
programme(s)
territory of each
approved
breeding
programme

Latvian White /Latvijas baltā
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naci
onala/#a7

Latvija/
Latvia

Landrace /Landrases
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naci
onala/#a7

Latvija/
Latvia

Atkāpes /
Derogations

“4” audzēšanas
programma
apdraudētai šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried out
on endangered breed,
as defined in Article
2(24) of Regulation
(EU) 2016/1012)

5

Versija /
Version
(28.10.2019.)

6

Apturēšana, atsaukšana un
termiņi /
Suspension, withdrawal and
time limitation
Audzēšanas
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
programmas
biedrības atzīšanas
apstiprināšanas
atsaukšanas datums
datums
Audzēšanas programmas
(dd.mm.gggg.)
apstiprinājuma apturēšanas
vai atsaukšanas datums
Date of approval
Datums, līdz kuram ir spēkā
of breeding
audzēšanas programmas
programme
apstiprinājums
(dd.mm.yyyy)
Date of withdrawal of
recognition as breed society
Date of suspension or
withdrawal of approval of
breeding programme
Date until the approval of
breeding programme is
timely limited

24.05.2019

24.05.2019

4

Yorkshire /Jorkšīras
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naci
onala/#a7

Duroc /Djurokas
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naci
onala/#a7

Pig Breeding Organization
„Agrosels” /
Šķirnes dzīvnieku audzēšanas
organizācija „Agrosels”

Landrace /Landrases

Acones iela10, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV-2130
+371 29111015
agrosels@parks.lv
www Date of recognision: 15.05.2001

https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naci
onala/#a7

https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naci
onala/#a7

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Pietrain/Pjetrenas

5

c) Purebred breeding animals of the ovine species / Aitu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki
Latvija/
Latvia

To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās
iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno aitu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā
minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent
authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the ovine species as referred to in Article
7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

1
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība
vai kompetentā iestāde /
Breed society or competent
authority
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
biedrības/kompetentās iestādes
nosaukums
Kontaktinformācija
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības
atzīšanas datums
Name of breed society /competent
authority
Contact details
Date of recognition of breed society

Latvian Sheep Breeders
Association /
Latvijas aitu audzētāju asociācija
„Klimpas”, Jeru pagasts,
Rūjienas novads, p/n Endzele,
LV-4234
Biroja adrese: Republikas
laukums 2, 502. kab, Rīga,
LV-1010
+371 29161602
+371 28300081

2

3

4

Audzēšanas programma /
Breeding programme
Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas
apstiprinātā audzēšanas programma
Informācijas pieejamība tīmeklī par
audzēšanas programmu(-ām)
Name of breed covered by approved
breeding programme
Web-access to information on breeding
programme(s)

Latvian darkheaded sheep/Latvijas
tumšgalve
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Katras
apstiprinātās
audzēšanas
programmas
ģeogrāfiskā
teritorija
Geographical
territory of
each approved
breeding
programme

Latvija/
Latvia

Latvian darkheaded sheep (Old type)
/Latvijas tumšgalve (vecā tipa)
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Atkāpes /
Derogations

Latvija/
Latvia

5

Versija /
Version
(28.10.2019.)

6

Apturēšana, atsaukšana un
termiņi /
Suspension, withdrawal and
time limitation
Audzēšanas
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
programmas
biedrības atzīšanas
apstiprināšanas
atsaukšanas datums
datums
Audzēšanas programmas
(dd.mm.gggg.) apstiprinājuma apturēšanas
vai atsaukšanas datums
Date of
Datums, līdz kuram ir spēkā
approval of
audzēšanas programmas
breeding
apstiprinājums
programme
(dd.mm.yyyy)
Date of withdrawal of
recognition as breed society
Date of suspension or
withdrawal of approval of
breeding programme
Date until the approval of
breeding programme is
timely limited

24.05.2019
“4” audzēšanas
programma
apdraudētai šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried out
on endangered breed,
as defined in Article
2(24) of Regulation
(EU) 2016/1012)

24.05.2019

6

info@laaa.lv
www www.latvijasaita.lv

German Merino local/Vācijas merino
vietējā

Date of recognision: 12.07.2001

Romanov/ Romanovas

https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Suffolk/ Sufolkas
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Dorper / Dorperas
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Oxford Down/ Oksforddaunas
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Texel/ Tekselas
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Il-de-France / Il-de-France
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Charollais /Šarolē
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/naciona
la/#a7

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

Latvija/
Latvia

24.05.2019

7

d) Purebred breeding animals of the caprine species / Kazu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki
To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas
kompetentās iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno kazu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas
programmas, saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. punktā
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent
authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the caprine species as referred to in
Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

Latvija/
Latvia

1
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība
vai kompetentā iestāde /
Breed society or competent
authority
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
biedrības/kompetentās iestādes
nosaukums
Kontaktinformācija
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības
atzīšanas datums
Name of breed society /competent
authority
Contact details
Date of recognition of breed society

Latvian Goat Breeders Society/
Latvijas kazkopības biedrība
„Bērzi”, Vandzene,
Vandzenes pagasts, Talsu
novads, LV-3281
+371 29136187

2

3

piliena@inbox.lv
Date of recognision: 03.07.2006

5

6

Audzēšanas programma /
Breeding programme

Apturēšana, atsaukšana un termiņi
/
Suspension, withdrawal and time
limitation
Nosaukums šķirnei, uz ko attiecas
Katras
Atkāpes / Derogations
Audzēšanas
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
apstiprinātā audzēšanas programma
apstiprinātās
programmas
biedrības atzīšanas atsaukšanas
Informācijas pieejamība tīmeklī par
audzēšanas
apstiprināšanas
datums
audzēšanas programmu(-ām)
programmas
datums
Audzēšanas programmas
ģeogrāfiskā
(dd.mm.gggg.)
apstiprinājuma apturēšanas vai
Name of breed covered by approved
teritorija
atsaukšanas datums
breeding programme
Date of
Datums, līdz kuram ir spēkā
Web-access to information on
Geographical
approval of
audzēšanas programmas
breeding programme(s)
territory of
breeding
apstiprinājums
each approved
programme
breeding
(dd.mm.yyyy) Date of withdrawal of recognition
programme
as breed society
Date of suspension or withdrawal
of approval of breeding
programme
Date until the approval of
breeding programme is timely
limited

Latvian native goat (Old type)
/Latvijas vietējā kaza (vecā tipa)
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/
nacionala/#a7

Latvija/
Latvia

www www.latkaza.lv

4

Versija /
Version
(28.10.2019.)

Latvian native Goat / Latvijas
vietējā kaza
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/
nacionala/#a7

Latvija/
Latvia

“4” audzēšanas
programma apdraudētai
šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried out on
endangered breed, as
defined in Article 2(24)
of Regulation (EU)
2016/1012)

31.10.2019

19.12.2019

8

Boer Goat / Būru kaza
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/
nacionala/#a7

Anglo Nubian Goat / Anglo
Nūbijas kaza
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/
nacionala/#a7

Latvija/
Latvia

31.10.2019

Latvija/
Latvia

19.12.2019

Latvija/
Latvia

19.12.2019

Saanen Goat / Zānes kaza
https://www.ldc.gov.lv/lv/likumdosana/
nacionala/#a7

9

e) Purebred breeding animals of the equine species / Zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieki
To šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu atzinušas kompetentās
iestādes, un to kompetento iestāžu, kuras īsteno zirgu sugu tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzēšanas programmas, saraksts, kā minēts
Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. un 3. Punktā
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities
carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the equine species as referred to in Article 7(1) and (3)
of Regulation (EU) 2016/1012

Latvija/
Latvia

1
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
biedrība vai kompetentā iestāde /
Breed society or competent
authority
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
biedrības/kompetentās iestādes
nosaukums
Kontaktinformācija
Šķirnes dzīvnieku audzētāju
biedrības atzīšanas datums
Name of breed society
/competent authority
Contact details
Date of recognition of breed
society

Latvian Horse Breeder
Society /
Latvijas Zirgaudzētāju
biedrība
Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1010

2

3

4

5

6

Audzēšanas programma /
Breeding programme
Nosaukums šķirnei, uz ko
Katras
attiecas apstiprinātā
apstiprinātās
audzēšanas programma
audzēšanas
Informācijas pieejamība
programmas
tīmeklī par audzēšanas
ģeogrāfiskā
programmu(-ām)
teritorija
Name of breed covered by Geographica
approved breeding
l territory of
programme
each
Web-access to
approved
information on breeding
breeding
programme(s)
programme

Latvian Warmblood
horse (riding-type) /
Latvijas siltasiņu šķirne
(braucamā tipa)
https://www.ldc.gov.lv/lv/l
ikumdosana/nacionala/#a7

Latvija/
Latvia

Atkāpes / Derogations

“4” audzēšanas programma
apdraudētai šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried out on
endangered breed, as
defined in Article 2(24) of
Regulation (EU)
2016/1012)

Audzēšanas
Šķirnes izcelsmes
programmas
ciltsgrāmata
apstiprināšanas
Šķirnes dzīvnieku
datums
audzētāju
(dd.mm.gggg.) biedrības/kompetentās
iestādes nosaukums
Date of
Kontaktinformācija
approval of
breeding
Breeding book of the
programme
origin of the breed
(dd.mm.yyyy) Name of breed society/
competent authority
Contact details

06.06.2019

Latvian Warmblood
horse (riding-type) /
Latvijas siltasiņu šķirne
(braucamā tipa)

Versija /
Version
(28.10.2019.)

7
Apturēšana, atsaukšana
un termiņi /
Suspension, withdrawal
and time limitation
Šķirnes dzīvnieku
audzētāju biedrības
atzīšanas atsaukšanas
datums
Audzēšanas programmas
apstiprinājuma
apturēšanas vai
atsaukšanas datums
Datums, līdz kuram ir
spēkā audzēšanas
programmas
apstiprinājums
Date of withdrawal of
recognition as breed
society
Date of suspension or
withdrawal of approval
of breeding programme
Date until the approval
of breeding programme
is timely limited

2019-2029

10

+371 67027488
+371 26788849
+371 67027488
latvzb@inbox.lv
www www.lzb.lv
UELN 428-001
Date of recognision: 15.05.2001

Latvian Warmblood
horse (sport-type) /
Latvijas siltasiņu šķirne
(sporta tipa)
https://www.ldc.gov.lv/lv/l
ikumdosana/nacionala/#a7

Society „Latvian Horse
Breeders Association”/
Biedrība „Latvijas šķirnes
zirgu audzētāju asociācija”

Latvian Ardennes horse
/ Latvijas ardenis
https://www.ldc.gov.lv/lv/l
ikumdosana/nacionala/#a7

Kalnabeites 8, Siguldas
pagasts, Siguldas novads,
LV-2150
+371 67971022
+371 28388360
+371 29552446
+371 67971022
lszaa@lszaa.lv
www www.lszaa.lv

Latgale Trotter horse /
Latgales rikšotājs
https://www.ldc.gov.lv/lv/l
ikumdosana/nacionala/#a7

UELN 428-001
Date of recognision: 29.04.2004

Latvian Warmblood
horse (riding-type) /
Latvijas siltasiņu šķirne
(braucamā tipa)
https://www.ldc.gov.lv/lv/l
ikumdosana/nacionala/#a7
Latvian Warmblood
horse (sport-type) /
Latvijas siltasiņu šķirne
(sporta tipa)
https://www.ldc.gov.lv/lv/l
ikumdosana/nacionala/#a7

Latvija/
Latvia

Latvija/
Latvia

Latvija/
Latvia

Latvija/
Latvia

Latvija/
Latvia

06.06.2019

“4” audzēšanas programma
apdraudētai šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried out on
endangered breed, as
defined in Article 2(24) of
Regulation (EU)
2016/1012)
“4” audzēšanas programma
apdraudētai šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried out on
endangered breed, as
defined in Article 2(24) of
Regulation (EU)
2016/1012)
“4” audzēšanas programma
apdraudētai šķirnei/
„4“ (for breeding
program carried out on
endangered breed, as
defined in Article 2(24) of
Regulation (EU)
2016/1012)

Latvian Warmblood
horse (sport-type) /
Latvijas siltasiņu šķirne
(sporta tipa)

06.06.2019

Latvian Ardennes
horse / Latvijas ardenis

24.05.2019

Latgale Trotter horse /
Latgales rikšotājs

2019-2029

06.06.2019

Latvian Warmblood
horse (riding-type) /
Latvijas siltasiņu šķirne
(braucamā tipa)

2019-2029

06.06.2019

Latvian Warmblood
horse (sport-type) /
Latvijas siltasiņu šķirne
(sporta tipa)

2019-2029
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II. Breeding operations maintaining breeding registers for hybrid breeding pigs /
Krustojuma cūku audzētāju organizācijas, kuras uztur krustojuma vaislas cūku ciltsreģistrus
Latvija/
Latvia

1

To krustojuma cūku audzētāju organizāciju saraksts, kuras īsteno krustojuma vaislas cūku
audzēšanas programmas (23) un kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1012 4. panta 3. punktu
atzinušas kompetentās iestādes, kā minēts Regulas (ES) 2016/1012 7. panta 1. Punktā
List of breeding operations carrying out breeding programmes on hybrid breeding pigs as
referred to in Article 7(1) of Regulation (EU) 2016/1012 recognised by the competent
authorities in accordance with Article 4(3)

2

Krustojuma cūku audzētāju
organizācija/ Breeding operation
Krustojuma cūku audzētāju
organizācijas nosaukums
Kontaktinformācija
Krustojuma cūku audzētāju
organizācijas atzīšanas datums
Name of breeding operation
Contact details
Date of recognition of breeding
operation

Republikas laukums 2, 515.
kab. Rīga, LV-1010
+371 29431908
+371 29338370
centrs@ccc.lv
www www.ccc.lv
Date of recognision: 15.05.2001

4
5

6

Audzēšanas programma /
Breeding programme
Nosaukums šķirnei(-ēm), līnijai(-ām) vai
līniju krustojumam(-iem), uz ko attiecas
apstiprinātā(-s) audzēšanas programma(-s)
Informācijas pieejamība tīmeklī par
audzēšanas programmu(-ām)
Name of the breed(s), line(s) or cross(es)
covered by the approved breeding
programme(s)/
Web-access to information on breeding
programme(s)
Šķirnes vai tīršķirnes
līnijas nosaukums
Name of breed or
purebred line

Pig Breeding Centre /
Cūku ciltsdarba centrs

3

Latvian White /
Latvijas baltā
Landrace /
Landrases
Yorkshire /
Jorkšīras
Pietrain/
Pjetrenas

Katras apstiprinātās
audzēšanas
programmas
ģeogrāfiskā teritorija
Geographical
territory of each
approved breeding
programme

Audzēšanas
programmas
apstiprināšanas datums
(dd.mm.gggg.)
Date of approval of
breeding programme
(dd.mm.yyyy)

Līniju krustojuma
nosaukums
Name of cross

Latvija/
Latvia

Versija /
Version
(28.10.2019.)

7
Apturēšana, atsaukšana un termiņi /
Suspension, withdrawal and time
limitation
Krustojuma cūku audzētāju organizācijas
atzīšanas atsaukšanas datums.
Audzēšanas programmas apstiprinājuma
apturēšanas vai atsaukšanas datums.
Datums, līdz kuram ir spēkā audzēšanas
programmas apstiprinājums.
Date of withdrawal of recognition as
breeding operation
Date of suspension or withdrawal of
approval of breeding programme
Date until the approval of breeding
programme is timely limited

24.05.2019

12

Pig Breeding Organization
„Agrosels” /
Šķirnes dzīvnieku audzēšanas
organizācija „Agrosels”

https://www.ldc.gov.lv
/lv/likumdosana/nacio
nala/#a7

Acones iela10, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV-2130
+371 29111015
agrosels@parks.lv
www Date of recognision: 15.05.2001
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