LATVIJAS ŠĶIRNES ZIRGU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA
Reģ.Nr.40008081480, Kalnabeites 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads

“Latvijas sporta ponija šķirnes izveidošanas programmas 2015.
- 2025.gadam” rezultāti 2015. gadā.
Latvijas sporta poniju populācijas ciltsdarba mērķi:
Latvijas sporta poniju šķirnes ciltsdarba mērķis ir audzēt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotus poniju
klases zirgus, kas ir izmantojami klasiskajiem sporta veidiem (iejādei, konkūram, trīscīņai, pajūgu braukšanai)
un bērnu apmācībai jāšanas sportā, raksturojas ar pareizu eksterjeru un nosvērtu temperamentu.

Biedrības LŠZAA pārraudzībā esošās poniju audzētāju saimniecības .
Saimniecība

Adrese

Kontaktpersona
27171712

Zemgales poniji

JAUNAUDZES, CENU PAG.,
OZOLNIEKU NOV., LV-3042
p.n. Brankas

26556076

Fiziska persona

GOLVARI, BĒRZPILS PAG.,
BALVU NOV., LV-4575 p.n.
Golvari

Fiziska persona

Rēzekne

z/s Mazveģi

MAZVEĢI, TUMES
TUKUMA NOV.

Fiziska persona

Poniju skaits un šķirne
2 ŠP, 2 Pv

26417666
PAG., 29176721

1 ŠP

6 ŠP (t.sk. sert. ērzelis Pegas)
7 PV

Beibeži, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads

4 PV ķēvītes, 1 ŽM sert.ērzelis Žirafis

Fiziska persona

Liepas, Sigulda,
novads, LV02150

5 ŠP (t.sk. sert.ērzeļi Nice Boy V.H.
Stalletje un Platons Sig-Gold) 1 Pv

Fiziska persona

Lielkažoki, Skrīveri,
Aizkraukles novads

Siguldas 29478107

1 PV ķēvīte, 1 WB sert. Ērzelis Magic
Dancer)

Uz 28.12.2015 LDC reģistrēti 11 LP, 1 ŠP, 317 Pv, 4 WA, 9 WB, 14 IV, 2 JP, 3 TN, 7 VJ šķirņu poniji.

Šobrīd poniju audzēšanā vērojamas vairākas pretrunīgas tendences:
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.

2015. gada pārraudzības datu apkopojums.
1. Kumeļu vērtēšana.
Pēc 2015 - 2025. gada izveidošanas 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;
2015. gadā novērtēto
kumeļu skaits LŠZAA

1

Vērtējums

28

Kumeļa tēvs – Platons Sig-Gold (ŠP).
2. Vaislas ērzeļu sertificēšana.
2015.gadā vaislinieka sertifikāts tika piešķirts vienam poniju ērzelim – Magic Dancer (WB) - eksterjera
vērtējums 51.2 balles, 32.2 balles par darbaspējām.
2015. gadā valsts atbalstu ciltsdarbam zirgkopības nozarē saņēma 2 pārraudzības saimniecības.

