1.pielikums
Vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju
organizācijas, kas īsteno audzēšanas programmu, atzīšanas
un tās audzēšanas programmas apstiprināšanas
komisijas nolikumam
Metodika atbilstības kritēriju izvērtēšanai Organizācijai
Organizācijas nosaukums:
Organizāciju /programmas atbilstību vērtē pēc šādiem kritērijiem:

+/-

Piezīmes, skaidrojumi

Iesniedzamie dokumenti
Iesniegums
Darbības
izvērtējums
Audzēšanas
programma
Pārskats
Speciālisti
Audzētavas

2.
Ciltsgrāmatas
kārtošana

3.
Ciltsrakstu
izsniegšana

1

☐ organizācijas atzīšana
☐ Audzēšanas programmas apstiprināšana
☐ Audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšana
Ir reģistrēta LDC
Vismaz vienu gadu ir darbojusies šķirnes izkopšanas jomā
Par iepriekšējās darbības pieredzi attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzēšana
Saraksts ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem
Saraksts ar vaislas dzīvnnieku skaitu, kurā plānots īstenot audzēšnas
programmu
Prasības
Atbilst audzēšanas programmā noteiktajām
2.1. Prasības
sugas un šķirnes prasībām
ciltsgrāmatā
ierakstāmajiem
Ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši
dzīvniekiem
normatīvajiem aktiem
2.2. Ciltsgrāmatā ieraksti veikti hronoloģiskā secībā atbilstoši dzīvnieka
reģistrācijas datumam
2.3. Ciltsgrāmatas pamatdaļā ierakstīti tīršķirnes dzīvnieki, kur izcelsme
ir zināma 3 paaudzēs, un abi vecāki ir vienas šķirnes dzīvnieki vai
radniecīgas šķirnes dzīvnieki
2.4. Ciltsgrāmatas reģistrā ierakstīti dzīvnieki, kas neatbilst pēc iepriekš
minētā 2.3. punkta prasībām
3.1. izsniegti par katru metienā dzimušu tīršķirnes dzīvnieku
3.2. izsniegti no 8 nedēļu vecuma
3.3. ciltsrakstos norādīta vismaz sekojoša informācija ciltsrakstu numurs,
atbildīgā persona, dzīvnieka īpašnieka vai audzētāja vārds, uzvārds
dzimšanas datums
dzimums
3.4. ciltsrakstos
vārds
norādīta sekojoša
šķirne un krāsa
informācija par
izcelšanās – informācija par priekštečiem
dzīvnieku
vismaz 3 paaudzēs
dzīvnieka identitātes (mikroshēmas) numurs

4.
Reģistra
apliecības
izsniegšana

4.1. dzīvniekiem, kas ierakstīti ciltsgrāmatas reģistrā

5.
Organizācijas
audzēšanas
programma

5.1. selekcionējamās šķirnes vaislas dzīvnieku apraksts un definīcija
5.2. norādītas radnieciskās šķirnes
5.3. noteikti programmas mērķi
5.4. noteikti programmas uzdevumi
5.5. dzīvnieka eksterjera vērtēšanas kārtība
5.6. dzīvnieka darbaspēju vērtēšanas kārtība
5.7. noteikti vaislas dzīvnieka vērtēšanas kritēriji un atlases kārtība
5.8. noteikti vaislas materiāla vērtēšanas kritēriji un atlases kārtība
5.9. noteiktas prasības dzīvnieku izmantošanai vaislai (gada laikā nav
vairāk kā viens mazuļu metiens1)
5.10. dzīvnieku pārošanas reģistrācijas veidlapa
5.11. dzīvnieku metiena reģistrācijas veidlapa
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