
Atklāta vēstule Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdei un biedriem 

 

Pēdējo gadu laikā no Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas (LŠZAA) valdes 

neesam sajutuši pastāvīgu un atbildīgu interesi par zirgaudzētāju darbu, Latvijas 

šķirnes zirgiem, vēlmi tos popularizēt gan Latvijā, gan ārzemēs. 

 

Biedrības pamatu veido tās biedri, bet valdes uzdevums ir apzināt viņu intereses, 

apciemot staļļus, uzklausīt vajadzības, lai pēc tam ar savu darbību palīdzētu 

zirgaudzētājiem sekmēt un attīstīt Latvijas šķirnes zirgu audzēšanu un popularizēšanu. 

Taču LŠZAA valde rīkojas, kā uzskata par pareizu, neveltot savu darbību 

svarīgākajiem organizācijas mērķiem un zirgaudzētāju atbalstam. Valde, piemēram, 

biedriem nezinot, izstrādā saglabāšanas programmu Latvijas ardeņu šķirnei, kuru vēl 

pirms neilga laika valdes priekšsēdētājs Guntis Rozītis nosauca par neeksistējošu! 

 

Par zemāk minētajām problēmām un vajadzībām biedrībā tiek runāts gadiem ilgi, 

tomēr risinājumus neredzam. 

 

 Ērzeļu spermas banka. Izcilu Latvijas šķirnes zirgu līniju ērzeļi aiziet nebūtībā, 

tiek pārdoti uz ārvalstīm, bet Latvijā joprojām nav radīta iespēja savākt un 

saglabāt vaislas materiālu spermas bankā. Tā mēs zaudējam vērtīgu genofondu. 

 

 Zirgu skates, darba pārbaudes. Šie pasākumi nepieciešami mūsu zirgu 

parādīšanai, popularizēšanai, piesaistot arī kaimiņvalstu interesentus. 

Nepieciešams izstrādāt motivācijas programmu zirgu vešanai uz šādiem 

pasākumiem. 

 

 Regulāra saimniecību apsekošana, rekomendāciju sniegšana. 

 

 Sarakstu izveide ar visiem genofonda programmas zirgiem, kā arī ar tiem, kuri 

nav programmā, lai vajadzības gadījumā varētu sazināties ar šo zirgu 

īpašniekiem.  

 

 Braucamā tipa, genofonda un sporta zirgu atšķirību noteikšana, attiecīgi 

pārveidojot datubāzes. 

 

 Regulāras genofonda un sporta zirgu audzētāju sapulces. 

 

 Reāla genofonda zirgu modernizācijas, attīstības un popularizēšanas plāna 

izveide. 

 

 Plāna izveide gados jaunāku cilvēku iesaistei un izglītošanai zirgu audzēšanā. 

Biedrībai atrast iespēju organizēt izglītojošus seminārus zirgu audzētājiem.  

 

 Pārskatīt genofondu atzinumu maksu. Vai tiešām viena A4 lapa, kurai katru 

gadu tiek mainīts tikai datums, izmaksā EUR 14 par vienu zirgu? 

 

 Uzlabot biedrības finanšu caurskatāmību tās budžeta un naudas plūsmas 

izdevumu sadaļā, izvērtēt tēriņu pamatotību un iespējas tos optimizēt.  

 



 

Mēs vēlamies organizāciju, kas strādā tās biedru un Latvijas šķirnes zirgu labā. 

Izvērtējot LŠZAA valdes darbību, uzskatām to par neapmierinošu, tāpēc 

ierosinām pilnībā nomainīt tās sastāvu, lai pāršķirtu jaunu lappusi zirgaudzēšanai 

un Latvijas šķirnes zirgu popularizēšanai. 
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