Par lauksaimniecības dzīvnieku iegādi pasākuma “Lauku saimniecību un
uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” (6.1.) un “Atbalsts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” (6.3.)
Pasākumos 6.1. un 6.3. attiecināmi izdevumi:
 vismaz 80 procenti ilgtermiņa ieguldījumu;
 ne vairāk kā 20 procenti apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas.
Plānotajiem ieguldījumiem ir jābūt tieši saistītiem ar nepārstrādātu un pārstrādātu
lauksaimniecības produktu ražošanu un jāveicina mērķu sasniegšana.
Pasākumu ietvaros ir jāsasniedz konkrētā projekta mērķi un ekonomiskie rādītāji, kas ir gan
saimniecības resursu palielinājums, gan saimniecības saražotās produkcijas realizācijas
palielinājums.
Saimniecībām, kas nodarbojas ar lopkopību un ir paredzējušas veikt ieguldījumus
lauksaimniecības dzīvnieku iegādē, lai sekmīgi attīstītos un sasniegtu ekonomisku izaugsmi, ļoti
būtiski investēt augstas kvalitātes dzīvniekos, kas ļautu kāpināt ražošanas apjomus un garantētu
saimniecības ilgtspējīgu saimniekošanu.
Ja projekta ietvaros plānots iegādāties lauksaimniecības dzīvniekus mērķu sasniegšanai, atbalsta
pretendentam ir jādefinē, kādus mērķus plānots sasniegt:
Dzīvnieku iegādei izvirzītie mērķi:
1. Papildināt esošo ganāmpulku ar augstražīgiem, šķirnes dzīvniekiem, uzlabojot dzīvnieku
ģenētisko un produktīvo vērtību, labākos pēcnācējus atstājot ganāmpulkā, veicot pārraudzību.
2. Izveidot šķirnes dzīvnieku ganāmpulku ar augstu ģenētisko kvalitāti un produktivitāti, lai sāktu
nodarboties ar ciltsdarbu, uzsākot savā ganāmpulkā selekcijas programmas īstenošanu, ar laiku
iesaistīties tīršķirnes jaundzīvnieku tirgū.
3. Iegādāties vaislas dzīvniekus pamatganāmpulka veidošanai ar mērķi tos krustot un pēcnācējus
realizēt kā nobarotus dzīvniekus kautuvēm vai gaļas pārstrādes uzņēmumiem.
4. Iegādāties dzīvniekus ar mērķi izaudzēt, realizēt, gūstot ekonomisko labumu (attiecināmi tikai kā
apgrozāmie līdzekļi).
Lai sasniegtu mērķus, veicot ilgtermiņa ieguldījumus dzīvniekos, ir atbalstāma dzīvnieku
iegāde, kuri:
 Lauksaimniecības datu centrā (LDC) reģistrēti un apzīmēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par
lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas, kā arī
lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu;
 ar zināmu izcelsmi (reģistrēta māte, tēvs), kuriem pārdevējs pircējam pierāda ar dzīvnieka
ciltskartes izdruku no LDC datu bāzes (izņemot cūkas), un kam vienas šķirņu grupas asinība
sasniedz:
- gaļas liellopiem vismaz 75 %;
- aitām, kazām – vismaz 75%;
- piena govīm – piena šķirņu krustojuma dzīvnieki, vai 100%;

 dzīvniekam ir zootehniskais sertifikāts, ko izdod šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrība, ja
dzīvnieks ir ierakstīts ciltsgrāmatas A daļā (šī prasība ir 2. mērķa sasniegšanai).
! Ieteicams, lai ganāmpulka īpašnieks saviem dzīvniekiem veiktu pārraudzību vai snieguma
pārbaudi, jo tikai tā ir iespēja sekot līdzi dzīvnieku ģenētikai un produktivitātes datiem.
Informācijai!
Plānojot dzīvnieku iegādi projekta ietvaros, ieteicams konsultēties ar speciālistiem par
konkrētas šķirnes (šķirņu krustojumu) dzīvnieku audzēšanu, piemērotību konkrētiem apstākļiem
u.c.
Ciltsdarba organizāciju kontaktinformācija atrodama LDC datu bāzē:
Dzīvnieku audzētāju kontaktinformācija:
https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/audzetaju__organizacijas/
Sniegumu pārbaudes saimniecības:
https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/skirnes_dzivnieku_audzssanas_saimniecibas/
Biedrības, kas uztur ciltsgrāmatas:
https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/biedribas_kas_uztur_ciltsgramatas/

