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Protokola Nr. 17/03 

Nolikums par ciltsdarba programmai atbilstošu briežu audzēšanas 

saimniecību atestāciju 

1. Uz ciltsdarba programmai atbilstošu briežu saimniecības statusu (turpmāk tekstā – ciltsdarba 

saimniecība) var pretendēt saimniecība, kurā ir ne mazāk par 20 vaislas govīm. 

2. Pretendents iesniedz biedrībā „Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju 

asociācija” (turpmāk – asociācija) pieteikumu (skatīt 1. pielikumu), ja apsekošana notiek pirmo 

reizi. Atkārtotās plānotās apsekošanas laiku saimniecības statusa pagarināšanai BLSDAA 

saskaņo ar saimniecības vadību. 

3. Asociācija mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža apseko ganāmpulku, novietni un 

sastāda apsekošanas aktu.  

4. Saimniecības apsekošanai asociācija izveido komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  1. asociācijas valdes priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona; 

Komisijas locekļi:  2. sertificēts vērtētājs – vetārsts; 

3. asociācijas biroja vai valdes pārstāvis; 

4. ZM Lauksaimniecības departamenta pārstāvis; 

5. Lauksaimniecības datu centra pārstāvis. 

5. Komisija ir darboties spējīga trīs cilvēku sastāvā, obligāti piedaloties tās priekšsēdētājam. 

6. Saimniecības atestācija notiek saskaņā ar ciltsdarba saimniecību atestācijas kritērijiem (skatīt 2. 

pielikumu). 

7. Komisija par apsekošanas gaitu sastāda protokolu (skatīt 3. pielikumu) par lēmuma pieņemšanu. 

8. Lai iegūtu ciltsdarba saimniecības statusu, atestācijā jāiegūst 80 un vairāk punktu. Saimniecības, 

kas uz statusu pretendē pirmo reizi, vai novērtētas ar 70-79 punktiem un to galvenie trūkumi nav 

saistīti ar dzīvnieku kvalitātes vērtējumu, var iegūt kandidātsaimniecības statusu.  

9. Par pieņemto lēmumu komisija divu nedēļu laikā no apsekošanas dienas, rakstiski (elektroniski) 

paziņo ganāmpulka īpašniekam.  

10. Negatīva lēmuma gadījumā pāratestācija iespējama ne agrāk kā pēc trim mēnešiem. 

11. Pamatojoties uz atzīšanas aktu, komisija piešķir ciltsdarba saimniecības statusu. Ne retāk 

kā reizi 5 gados apseko saimniecības un sastāda apsekošanas aktu. 
12. Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, komisija lemj par saimniecības statusa saglabāšanu vai 

anulēšanu. 

13. Atestācijas izmaksas sedz atestējamā saimniecība saskaņā ar asociācijas apstiprinātu cenrādi. 
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