
Poniju ciltsdarba programmas rezultāti 2014. gadā.  

  

Ciltsdarbu zirgkopībā Latvijā koordinē un vada divas šķirnes zirgu audzētāju organizācijas – Latvijas šķirnes 

zirgu audzētāju asociācija (LŠZAA) un Latvijas zirgaudzētāju biedrība (LZB).   

  

Ciltsdarba svarīga sastāvdaļa ir zirgu vērtēšana – gan pēc eksterjera, gan darbaspējām, tādejādi pēc 
pēcnācēju vērtēšanas rezultātiem nosakot viņu vecāku ciltsvērtību. Vaislas ķēves un ērzeļa kvalitāti 
nosaka nevis viņu pašu rādītāji, bet gan pēcnācēju vērtējumu rezultāti.   

Pastāvīgas populācijas – Latvijas sporta ponija - izkopšanas mērķi  

• Veicināt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotas poniju klases auguma zirgu populācijas 

veidošanos;  

• Izveidot universālu bērnu un jauniešu sportam un draivingam piemērotu poniju klases zirgu 

populāciju, kas ar laiku varētu pretendēt uz šķirnes statusu un būtu konkurētspējīga ar citu maza 

auguma zirgu šķirnēm;  

• Izkopt populācijai – Latvijas sporta ponija - raksturīgas iezīmes – nelielu augumu (111-148 cm skaustā), 

labas darbaspējas, izturību, labdabīgu raksturu un līdzsvarotu temperamentu;  

Biedrības LŠZAA pārraudzībā esošās poniju audzētāju saimniecības.  

  

Saimniecība  Adrese  Kontaktpersona  Poniju skaits un šķirne  

Zemgales poniji  

JAUNAUDZES, CENU PAG., 

OZOLNIEKU NOV., LV-3042 

p.n. Brankas  

27171712  

  2 ŠP, 2 Pv  

Fiziska persona 

 

GOLVARI, BĒRZPILS PAG., 

BALVU NOV., LV-4575 p.n. 

Golvari  

26556076  

  
1 ŠP  

  

Fiziska persona 

 
 Rēzekne  

26417666  
6 ŠP (t.sk. sert. ērzelis Pegas)  

z/s Mazveģi  

   

MAZVEĢI, TUMES PAG., 

TUKUMA NOV.  

29176721  
7 PV  

Fiziska persona 

   
Beibeži, Vecumnieku pagasts, 

Vecumnieku novads  
 4 PV ķēvītes, 1 ŽM sert.ērzelis Žirafis   

Fiziska persona 

   

Liepas, Sigulda, Siguldas 

novads, LV02150  

29478107  5 ŠP (t.sk. sert.ērzeļi Nice Boy V.H.  

Stalletje un Platons Sig-Gold)  1 Pv  

  

Uz 31.12.2014 LDC reģistrēti 12 LP, 153 ŠP, 301 Pv, 4 WA, 8 WB, 15 IV, 2 JP, 3 TN, 6 VJ šķirņu poniji.  
  
Šobrīd poniju audzēšanā vērojamas vairākas pretrunīgas tendences:  

http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/pegas-%C5%A1p-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/pegas-%C5%A1p-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/pegas-%C5%A1p-detail
http://lwhorse.lv/Horses/Card.aspx?id=47616
http://lwhorse.lv/Horses/Card.aspx?id=47616
http://lwhorse.lv/Horses/Card.aspx?id=47616
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/nice-boy-v-h-stalletje-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/platons-sig-gold-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/platons-sig-gold-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/platons-sig-gold-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/platons-sig-gold-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/platons-sig-gold-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/platons-sig-gold-detail
http://www.lszaa.lv/index.php/sertificetie-erzeli-2/platons-sig-gold-detail


1) samazinās Šetlandes poniju audzēšanas apjomi sakarā ar A klases poniju ierobežotajām izmantošanas 

iespējām to mazā auguma dēļ. Lielākā tīršķirnes Šetlandes poniju audzētava “Malteni” ir pārtraukusi 

darbību un izpārdevusi daļu vaislas ķēvju.   

2) Poniju sports kļūst arvien izplatītāks, un tas rada pieprasījumu pēc lielajiem – C, D – klases ponijiem. Tomēr 

programmas ietvaros iegūtie Latvijas sporta poniji vēl ir pārāk jauni, lai būtu gatavi sacensībām, tāpēc poniji 

sportam tiek vai nu importēti vai izmanto esošās poniju populācijas pārstāvjus. Pašreizējais poniju sporta 

līmenis Latvijā nerada nepieciešamību pēc kvalitatīvākiem ponijiem ar labākām darba spējām, sacensībās 

var piedalīties jebkurš sagatavots, pietiekami liels ponijs, neatkarīgi no izcelsmes.   

3) Par spīti augošajam pieprasījumam pēc sporta ponijiem, to audzēšanai ir atbilstošu vaislas ērzeļu deficīts.   

  

2014. gada pārraudzības datu apkopojums.  

1. Kumeļu vērtēšana.  

Pēc 2009 - 2014. gada ciltsdarba programmas nosacījumiem kumeļam vērtē četras pazīmes: a. 

izcelšanās;  

b. eksterjers, ķermeņa proporcijas;  

c. gaitu kvalitāte;  

d. kopējais iespaids;  

katru pazīmi vērtē 10 punktu sistēmā. Maksimālais iegūstamo punktu skaits ir 40 punkti;  

2014. gadā novērtēto 

kumeļu skaits LŠZAA  

1  

Vērtējums  23  

Kumeļa tēvs – Nice – Boy V. H. Stalletje ŠP (NL814732).  

2. Jaunzirgu vērtēšana.  

Tās veic eksterjera vērtēšanas un darbaspēju testēšanas rezultātā. Vērtēšanu veic sertificēti vērtēšanas 

eksperti. Katrs dzīvnieks tiek novērtēts pēc eksterjera septiņām pazīmēm un viņa gaitas kvalitātes soļos, 

rikšos, lēkšos un lēciena tehnikā. Katru pazīmi vērtē 10 punktu sistēmā. Maksimālais iegūstamo punktu 

skaits sporta tipa jaunzirgiem ir 70 punkti par eksterjeru un 40 punkti par darbaspējām. Braucamā tipa 

jaunzirgu darbaspējas vērtē pēc 4 rādītājiem – soļu, rikšu gaitas kvalitāte, vadāmība. Maksimāli 

iegūstamais punktu skaits – 40.   

Iegūtie rezultāti tiek apkopoti un iesniegti šķirnes zirgu audzēšanas organizācijā, kas veido datu bāzi 

katram šķirnes zirgam.   

2014. gadā pārbaudīto 

jaunzirgu skaits LŠZAA - 1  

Eksterjers  Darbaspējas  

Vērtējums   50.0  28.0  

  



Jaunzirga tēvs – Pieter Van De Bloemenstraat PO (NAS000165).  

2014. gadā valsts atbalstu ciltsdarbam zirgkopības nozarē saņēma 1 pārraudzības saimniecība.  

  


