
Iesniegums par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju 
biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu 

un audzēšanas programmas apstiprināšanu 

1. Juridiskās personas nosaukums

2. Reģistrācijas Nr.

3. Juridiskā adrese

4. Faktiskā adrese
(ja atšķiras no juridiskās adreses)

5. Kontaktpersona

6. Tālruņa numurs

7. E-pasta adrese

Biedrība vai organizācija atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumu 

Nr. 796 "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku 

audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas 

kārtība" 1.1.1. apakšpunktam lūdz (nepieciešamo atzīmēt ar X): 

biedrības vai organizācijas atzīšanu 

audzēšanas programmas apstiprināšanu 

audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšanu 

Nr. p. k. 
Iesniedzamie dokumenti saskaņā ar regulas Nr. 2016/1012 

I pielikuma 1. daļas prasībām 
Nepieciešamo 
atzīmēt ar X 

1. Kvalificētu darbinieku saraksts atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 
I pielikuma 1. daļas A sadaļas 2. punktam un informācija atbilstoši 
3. un 5. punktam

2. To tīršķirnes vaislas dzīvnieku audzētāju saraksts, kas piedalās 
audzēšanas programmā, – atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 
I pielikuma 1. daļas B sadaļas 1. punkta "a" apakšpunktam un 
vaislas dzīvnieku skaits attiecīgās audzēšanas programmas 
īstenošanai ģeogrāfiskajā teritorijā – atbilstoši regulas 
Nr. 2016/1012 I pielikuma 1. daļas A sadaļas 4. punktam 

3. Dokuments, kurā iekļauta informācija atbilstoši regulas 
Nr. 2016/1012 I pielikuma 1. daļas B sadaļas 1. punkta 
"b" apakšpunktam un 2. punktam 



Prasības saskaņā ar regulas Nr. 2016/1012 I pielikuma 2. un 3. daļu 

Audzēšanas programmas nosaukums 

Audzēšanas programmas mērķis (atbilstošo atzīmēt ar X): 

1) attiecībā uz tīršķirnes vaislas liellopiem, cūkām, aitām, kazām un zirgiem:

šķirnes uzlabošana 

šķirnes saglabāšana 

jaunas šķirnes radīšana 

šķirnes atjaunošana 

2) attiecībā uz krustojuma vaislas cūkām:

šķirnes, līnijas vai krustojuma uzlabošana 

jaunas šķirnes, līnijas vai krustojuma radīšana 

Nr. 
p. k. 

Audzēšanas programmas veids 
Nepieciešamo 
atzīmēt ar X 

1. Šķirnes liellopu, cūku, aitu, kazu vai krustojuma cūku audzēšanas 
programma izstrādāta atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 I pielikuma 
2. daļai

2. Šķirnes zirgu audzēšanas programma izstrādāta atbilstoši regulas 
Nr. 2016/1012 I pielikuma 2. un 3. daļai 

3. Apstiprinātas audzēšanas programmas grozījumu iesniegšana 
atbilstoši regulas Nr. 2016/1012 9. pantam 

(iesniedzējs) (amats) (paraksts) 

(aizpildīšanas 
datums) 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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