Snieguma pārbaudes saimniecības
Publicēts: 31.01.2022.

Dzīvnieku audzētāju organizācijas, kas uzņem dzīvniekus ciltsgrāmatā
Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība
Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija
Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija
Šķirnes saglabāšanas apvienība "Zilā govs"
Latvijas aitu audzētāju asociācija
Latvijas kazkopības biedrība
Cūku ciltsdarba centrs
Šķirnes dzīvnieku audzēšanas organizācija “Agrosels”
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība
Biedrība Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija

Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība



Latvijas Sarkano šķirņu, Holšteinas šķirnu un saglabājamo šķirņu govju audzēšanas programmu ganāmpulku saraksts uz

01.11.2022 



Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas programmas īstenojošo ganāmpulku saraksts_uz 01.11.2022 



Gaļas liellopu šķirnes saimniecību saraksts uz 01.03.2022. 



Ganāmpulki, kas realizē audzēšanas programmu piena govju šķirnēm uz 27.04.2022. 

Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija



Holšteinas šķirnes govju audzēšanas programmas īstenojošo ganāmpulku saraksts uz 03.11.2022. 

Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija

ն

Šķirnes saimniecības uz 01.03.2022 

ն

Snieguma saimniecības uz 31.01.2022. 

Šķirnes saglabāšanas apvienība "Zilā govs"



Šķirnes saimniecību saraksts uz 01.10.2022. 

Latvijas aitu audzētāju asociācija

ն

Šķirnes aitu audzētāju saraksts uz 01.01.2022 

ն

Latvijas tumšgalves šķirnes vecā tipa aitu audzētāju saraksts uz 01.01.2022 

Latvijas kazkopības biedrība

Ʌ

Snieguma pārbaudes saimniecības uz 01.08.2022 

Cūku ciltsdarba centrs

Ʌ

Saimniecības, kas īsteno audzēšanas programmu_uz 25.09.2022 

Agrosels



Šķirnes cūku saimniecību saraksts uz 14.01.2021 

Ʌ

Saimniecības, kas īsteno audzēšanas programmu_uz 25.09.2022 

Latvijas Zirgaudzētāju biedrība



Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa audzētāju saimniecības uz 24.02.2022 



Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes sporta tipa audzētāju saimniecības uz 24.02.2022 

Biedrība Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija

Ʌ

Saimniecības ar Latvijas ardeņu zirgu šķirnes zirgiem uz 01.03.2022. 

Ʌ

Saimniecības ar Latgales rikšotāju zirgu šķirnes zirgiem uz 01.03.2022. 

Ʌ

Saimniecības ar Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa zirgiem uz 15.08.2022. 

Ʌ

Saimniecības ar Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes sporta tipa zirgiem uz 15.08.2022. 

Biedrība Latvijas Zvēraudzētāju asociācija

Ʌ

Saimniecības, kas īsteno audzēšanas programmu uz 01.07.2022 

Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija

ն

Staltbrieži: saimniecības, kas īsteno audzēšanas programmu uz 01.07.2022 

ն

Dambrieži: saimniecības, kas īsteno audzēšanas programmu uz 01.07.2022 

Biedrība Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija

Ʌ

Snieguma pārbaudes saimniecības uz 25.02.2022 

Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība "Trusis un citi"

Ʌ

Snieguma pārbaudes saimniecības uz 01.04.2022 

https://www.ldc.gov.lv/lv/snieguma-parbaudes-saimniecibas

