ATZINUMS par atbilstību: Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 796
“Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī
audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”
Organizācijas nosaukums:
Ciltsdarba programmas nosaukums:
Organizāciju/ programmas atbilstību vērtē pēc šādiem kritērijiem:

1.1. Iesniegums
1.2. Speciālisti
1.3. Atestācijas
nolikums
1.4. Vienošanās
1.5. Telpas un iekārtas
1.6. Suga, šķirne, līnija
1.7. Paškontrole
1.8. Vairāku biedrību
vai organizāciju
darbība

☐ audzēšanas programmu var īstenot divas vai vairākas biedrības
vai organizācijas, rakstiski par to vienojoties

2.1. Reģistrācija
2.2. Pieredze
2.3. Pārskats

2.4. Reglaments

2.5. Dalībnieku skaits
3.

3.1. Audzēšanas programma

1. Iesniedzamie dokumenti
☐ biedrības vai organizācijas atzīšana
☐ audzēšanas programmas apstiprināšana
☐ audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšana
☐ saraksts ar atbilstošas kvalifikācijas ciltsdarba speciālistiem
☐ ir izstrādāts šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību
atestācijas nolikums (nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem)
☐ saimniecību saraksts, kurās veikta atestācija saskaņā ar
nolikumu
☐ saimniecību saraksts, ar kurām noslēgta vienošanās un kurās
plānots īstenot audzēšanas programmu
☐ audzēšanas programmas īstenošanai atbilstošu telpu un iekārtu
esamība un raksturojums
☐ audzēšanas programmas dzīvnieku sugas, šķirnes, līnijas
raksturojums
☐ biedrībai vai organizācijai ir izstrādāta darbības paškontroles
metodika

2. Darbības izvērtējums
☐ biedrība vai organizācija ir reģistrēta LDC
☐ biedrība vai organizācija vismaz vienu gadu ir darbojusies
attiecīgās sugas šķirnes/ līnijas vai krustojuma izkopšanas jomā
☐ biedrībai vai organizācijai ir pārskats, kurā apkopota iepriekšējās
darbības pieredze, kas saistīta ar ciltsdarbu un ciltsdarba
pakalpojumiem
Biedrībai vai organizācijai jābūt pieņemtam reglamentam:
☐ ar ko reglamentē strīdu izšķiršanu ar audzētājiem
☐ ar ko nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret audzētājiem
☐ ar ko nosaka tiesības un pienākumus dzīvnieku audzētājiem
☐ kas neliedz audzētājiem īstenot brīvu izvēli attiecībā uz savu
vaislas dzīvnieku selekciju un ciltsdarbu
☐ jābūt pietiekamam skaitam audzētāju, kas piedalās audzēšanas
programmās
Audzēšanas programmas izvērtējums
☐ šķirnes saglabāšana
☐ šķirnes, līnijas vai
3.1.1. noteikts ciltsdarba
krustojuma uzlabošana
virsmērķis
☐ jaunas šķirnes, līnijas vai
(iespējami vairāki mērķi):
krustojuma radīšana
☐ šķirnes atjaunošana
3.1.2. noteikti detalizēti selekcijas un audzēšanas mērķi
3.1.3. noteikti ciltsdarba uzdevumi
3.1.4. vaislas dzīvnieku raksturojums, tostarp būtiskākās pazīmes
un nosaukums -tīršķirnes dzīvniekiem, vai šķirnes, līnijas vai
krustojuma raksturojums nosaukums – krustojuma vaislas cūkām
3.1.5. iekļauta informācija par ģeogrāfisko teritoriju, kurā to
plānots īstenot
3.1.6. norādīts noteikts vaislas dzīvnieku skaits audzēšanas
programmas realizācijai
3.1.7. norādīta identifikācijas sistēma ar individuāliem
identifikācijas numuriem
3.1.8. norādīta izcelsmes reģistrācijas sistēma
3.1.9. norādīta ciltsvērtības noteikšanas sistēma

+/-

Piezīmes, skaidrojumi

☐ ja ciltsgrāmatā pamatdaļa
ir iedalīta klasēs, vai
izveidotas papilddaļas, tad
aprakstīti ciltsgrāmatas
3.1.10. noteikta ciltsgrāmatas vai
iedalīšanas noteikumi
ciltsreģistra kārtošanas metodika:
☐ noteikti kritēriji vai
procedūras dzīvnieku
ierakstīšanai
3.1.11. noteikta vienota vaislas dzīvnieku ciltsreģistra kārtošana
3.1.12. zirgiem noteikta vienota ciltsgrāmatas un/ vai
filiālciltsgrāmatas kārtošana
☐ norādīta snieguma
pārbaudes dokumentēšanas
kārtība
☐ norādīta informācija par
vaislas dzīvnieku ģenētiskās
3.1.13. noteikta snieguma
izvērtēšanas un attiecīgā
pārbaudes sistēma
gadījumā – genomiskās
izvērtēšanas sistēmām
☐ norādīta snieguma
pārbaudes paziņošanas
kārtība
3.1.14. noteikti vaislas dzīvnieku izlases principi un atlasē lietotie
kritēriji
3.1.15. noteikta dzīvnieku zootehniskā sertifikāta un izcelsmes
apliecinājuma izsniegšanas kārtība un izstrādāta zootehniskā
sertifikāta un izcelsmes apliecinājuma veidlapa
3.1.16. noteiktas vienotas prasības vaislinieku un vaislas materiāla
sertifikācijai
3.1.17. jāspēj veikt kontrolpārbaudes vaislas dzīvnieku ģenētiskās
izcelsmes dokumentēšanai
3.1.18. noteikta vienota ciltsvērtības noteikšanas kārtība
3.1.19. jābūt pietiekami lielai vaislas dzīvnieku populācijai
ģeogrāfiskajā teritorijā, kurā paredzēts īstenot audzēšanas
programmu
4. Atkārtotas vērtēšanas pieteikums
4.1.1. pilnveidotu audzēšanas programmu
4.1.2. pilnveidotu nolikumu par šķirnes dzīvnieku audzēšanas
4.1. Audzēšanas programmas
saimniecību atestāciju
termiņam beidzoties vai veicot
grozījumus audzēšanas
4.1.3. pārskatu par darbību iepriekšējā periodā
programmā, organizācija
4.1.4. šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstu, kurās
iesniedz:
veic ciltsdarbu
4.1.5. ģenētisko resursu dzīvnieku sarakstu
4.2. Saņēmusi šo noteikumu 4. punktā minētos dokumentus, komisija atkārtoti vērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu 1., 2., un 3. punktā
minētajiem kritērijiem.
4.3. Ja organizācija audzēšanas programmas darbības laikā pilnveido audzēšanas programmu vai izdara tajā grozījumus, tā minētos
grozījumus iesniedz komisijai. Komisija izvērtē iesniegto grozījumu atbilstību šo noteikumu 1., 2., un 3. punktā minētajiem kritērijiem.

