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MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 64 “KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEŠĶIR VALSTS ATBALSTU VAISLAS LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU 
IERAKSTĪŠANAI CILTSGRĀMATĀ, KĀ ARĪ TO ĢENĒTISKĀS KVALITĀTES NOTEIKŠANAI UN PRODUKTIVITĀTES DATU IZVĒRTĒŠANAI” 

Konspekts 2013. gadā 
 

2013. gada 14. martā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 64 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas 
lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai” (5.03.2013. MK 
noteikumi Nr. 126). Saskaņā ar šiem grozījumiem 2013. gadā valsts atbalsts par vaislas dzīvnieku sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās 
kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu ir Ls 13 837 156 apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt komersanti, biedrības, nodibinājumi vai 
kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām. 
Šajās tabulās ir sniegta informācija par galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Jāņem vērā, ka tāpat kā iepriekš ciltsdarba maksājumiem varēs 
pieteikties caur šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām. Šo organizāciju sarakstu var atrast Lauksaimniecības datu centra mājaslapā www.ldc.gov.lv 
sadaļā Ciltsdarba organizācijas. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, organizācijām Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz sniegto pakalpojumu plānotās 
izdevumu tāmes (līdz 2013. gada 30. martam). Pēc tam organizācijas, kad būs saņēmušas apstiprinājumu tāmēm, slēgs līgumu ar lauksaimnieku 
(šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecībām vai pārraudzības ganāmpulka īpašniekiem par vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu). Līgumā 
būs noteikts termiņš, kādā lauksaimnieks iesniedz organizācijai MK noteikumu prasībām atbilstošus vaislas dzīvnieku sarakstus, kuros norādīti to 
produktivitātes dati, lai noteiktu vaislas dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus. Tabulās norādīts termiņš, kad organizācijām 
noteiktie dzīvnieku saraksti jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā.  
Atbalstu izmaksās, nepārsniedzot katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniegs piešķirto finansējuma apmēru, 
LAD veiks norēķinus, proporcionāli samazinot noteikto atbalsta apmēru par vienu dzīvnieku. 
Pilnīgu informāciju par pārējiem nosacījumiem var gūt, iepazīstoties ar minēto MK noteikumu pilnu tekstu, kā arī Lauku atbalsta dienesta reģionālajās 
pārvaldēs un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv. 
 

���� Šie noteikumi stājās spēkā 2013. gada 15. martā. 

PIENSAIMNIECĪBAS NOZARĒ 

Par ko? Cik un kādi nosacījumi? Kad? 

Par pārraudzībā esošu piena 
šķirnes slaucamo govi (izņemot 

gaļas šķirnes, gaļas šķirņu 
krustojumu, piena-gaļas šķirņu 

krustojumu un nezināmas 
izcelsmes dzīvnieku) 

• Vienreizējs maksājums – Ls 98 (t. sk. 
administratīvās izmaksas Ls 0,50) par 
pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo 
govi (tai skaitā pirmpieni), kurai pēdējās 
noslēgtās standarta laktācijas (240-305 
dienas) izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kg; 

• Vienreizējs maksājums – Ls 118 (t. sk. 
administratīvās izmaksas Ls 0,50) par 
pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo 
govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta 
laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir 
vismaz 7000 kg 

Atbalstu piešķir, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2013. 
gada 1. martā ir vairāk nekā 5 slaucamas govis un piena šķirņu 
slaucamajai govij pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir 
izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei noslēgtas standarta 
laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles 
rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā) saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par govju pārraudzību. 
Atbalstam iekļauj visas pārraudzības ganāmpulkā esošās Latvijas 
brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamās govis, kurām atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par valsts un ES lauku attīstības atbalsta 
piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai ir izsniegts 
atzinums par atbilstību minēto šķirņu prasībām. 

Tāmes termiņš: 
2013. gada 30. marts 
Saraksta termiņš: 
2013. gada 1. maijs 
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CŪKKOPĪBAS NOZARĒ 

Par ko? Cik un kādi nosacījumi? Kad? 

Par vecvecāku un vecvecvecāku 
sivēnmāti, kas atražo vaislas 

jauncūkas 

Vienreizējs maksājums – Ls 130 (t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90). 
Maksāts tiek 
• ne vairāk kā par 60% no katrā šķirnes saimniecībā esošajām vaislas sivēnmātēm (pēc stāvokļa 2013. gada 1. 

martā); 
• ne vairāk kā par 40% no katrā pārraudzības ganāmpulkā esošajām vaislas sivēnmātēm, ja: 

− pārraudzības ganāmpulkā ir vairāk nekā 9 vaislas sivēnmātes (pēc stāvokļa 2013. gada 1. martā); 
− iepriekšējā pārraudzības gadā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji pārraudzības 

ganāmpulkā ir 8,5 sivēni; 
• ja datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku 
apzīmēšanu un 2012. gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku 
pārraudzību (to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu). 

Atbalstam iekļauj visas pārraudzības ganāmpulkā esošās Latvijas baltās šķirnes sivēnmātes, kurām atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par valsts un ES lauku attīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai ir 
izsniegts atzinums par vaislas sivēnmātes atbilstību Latvijas baltajai šķirnei. 

Tāmes termiņš: 
2013. gada 30. marts 
Pārskata termiņš: 
2013. gada 1. maijs 

GAĻAS LIELLOPU AUDZĒŠANAS NOZARĒ 

Par ko? Cik un kādi nosacījumi? Kad? 
Par šķirnes saimniecībā 

pārraudzībā esošu gaļas šķirņu 
ciltsgrāmatā ierakstītu tīršķirnes 

zīdītājgovi 

Vienreizējs maksājums – Ls 135 (t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90), 
ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2013. gada 1. jūlijā ir vairāk nekā 5 zīdītājgovis vai 
teles, kas vecākas par 18 mēnešiem 

Par zīdītājgovju pārraudzības 
ganāmpulkā esošu gaļas šķirņu 

tīršķirnes zīdītājgovi un teli, kas 
vecāka par 18 mēnešiem 

Vienreizējs maksājums – Ls 99 (t. sk. administratīvās 
izmaksas Ls 0,90) 
par dzīvnieku, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 
87,5% vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu 
dzīvnieku krustojums 

Par zīdītājgovju pārraudzības 
ganāmpulkā esošu vismaz otrās 

pakāpes krustojuma gaļas šķirņu 
zīdītājgovi un teli, kas vecāka par 

18 mēnešiem 

Vienreizējs maksājums – Ls 61 (t. sk. administratīvās 
izmaksas Ls 0,90) 
par dzīvnieku, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena 
šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kuram gaļas 
šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75% 

Atbalstu var saņemt, ja 
• šķirnes saimniecībā vai pārraudzības 

ganāmpulkā pēc stāvokļa 2013. gada 1. jūlijā ir 
vairāk nekā 5 zīdītājgovis vai teles, kas vecākas 
par 18 mēnešiem; 

• par pārraudzībā esošajām govīm ganāmpulka 
īpašnieks datu centrā ir iesniedzis normatīvajos 
aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteikto 
informāciju vaislas dzīvnieku ģenētiskās 
kvalitātes noteikšanai 

Tāmes termiņš: 
2013. gada 30. marts 
Saraksta termiņš: 
2013. gada 1. 
septembris 
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KAZKOPĪBAS NOZARĒ 

Par ko? Cik un kādi nosacījumi? Kad? 

Par pārraudzībā esošu piena 
šķirņu slaucamo kazu (izņemot 

gaļas šķirnes, gaļas šķirņu 
krustojumu un nezināmas 

izcelsmes dzīvnieku) 

Vienreizējs maksājums – Ls 42 (t. sk. administratīvās izmaksas Ls 0,90), ja: 
• pēdējās noslēgtās laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kg; 
• pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei noslēgtās laktācijas dati nav 

nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par kazu pārraudzību). 

Pārraudzības dati pēc stāvokļa 2012. gada 1. augustā 

Tāmes termiņš: 
2013. gada 30. marts 
Saraksta termiņš: 
2013. gada 1. 
septembris 

AITKOPĪBAS NOZARĒ 

Par ko? Cik un kādi nosacījumi? Kad? 
Par šķirnes saimniecībā esošu 

vaislas aitu māti 
Par pārraudzības ganāmpulkā 

esošu vaislas aitu māti 
Par vaislas aitu māšu skrepi 

genotipa noteikšanu un izcelsmes 
noteikšanu ar DNS analīzi 

Atbalstu saņem, ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2013. gada 1. jūlijā ir vairāk nekā 
29 vaislas aitu mātes 

Tāmes termiņš: 
2013. gada 30. marts 
Pārskata termiņš: 
2013. gada 1. 
septembris 

ZIRGKKOPĪBAS NOZARĒ 

Par ko? Cik un kādi nosacījumi? Kad? 

Par tīršķirnes vaislas ķēvi 
pārraudzības ganāmpulkā 

Atbalstu saņem, lai pārraudzības ganāmpulkā (pēc stāvokļa 2013. gada 1. augustā) noteiktu ģenētisko kvalitāti un 
novērtētu pēc pēcnācējiem tīršķirnes vaislas ķēvi un ciltsgrāmatā ierakstītu tīršķirnes vaislas ķēvi 

Tāmes termiņš: 
2013. gada 30. marts 
Pārskata termiņš: 
2013. gada 1. 
oktobris 

 


