
Darbu organizēšana
lopkopības produkcijas
ražošanā un realizēšanā.

PREZENTĀCIJU IZVEIDOJA JOLANTA DUNCĪTE
PAMATOJOTIES UZ MODULĀRO PROGRAMMU



Moduļa mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas organizēt produkcijas ieguvi, pirmapstrādi, 
uzglabāšanu un komunikāciju ar lopkopības produkcijas realizācijas
partneriem.



Moduļa uzdevumi:

 Sastādīt lopkopības produkcijas ražošanas un realizācijas plānu.

 Organoleptiski novērēt lopkopības produkciju.

 Novērtēt lopkopības produkcijas pirmapstrādi un uzglabāšanu.

 Komunicēt ar preču piegādātājiem un lopkopības produkcijas realizācijas
partneriem.

 Sastādīt veicamo darbu plānu lopkopības produkcijas fasēšanai un marķēšanai.



Ganāmpulka ražība un atražošana.

Ganāmpulka dabīga atražošana ir jābalsta uz ekonomiski pamatotu ražošanas
procesu kompleksu:

• pareizu govju ēdināšanu;

• meklēšanās novērošanu ;

• mākslīgās apsēklošana organizāciju;

• grūsnības kontroli ;

• veterināro uzraudzību;

• pareizu dzemdību procesu vadīšanu;

• telīšu pareiza izaudzēšana un apsēklošana optimālā vecumā. 



Atražošanas rādītāju analīze saimniecībā

Jebkurā piensaimniecībā ir jāanalizē sekojoši atražošanas rādītāji:

 Starp atnešanās intervāls (SAI). Tas ir periods no govs atslaukšanās brīža līdz
nākošās laktācijas sākumam. SAI periods ir variabls. To ietekmē vairāki faktori kā: 
servisa periods (SP), govs ražība, laktācijas dienu skaits, govs cietstāves periods. 
Ideāls govs produktīvais gada cikls

• Par ideālu starp atnešanās periodu uzskata, ja tas ir 365 – 415 dienas. Tas nozīmē, 
ka servisa periods nepārsniedz 65 dienas (govs tiek mākslīgi apsēklota līdz 65 
laktācijas dienai un tai pēc 30 dienām ir konstatēta grūsnība). Lai to sasniegtu 
govīm pēc dzemdībām negatīvais enerģijas balansam ir jāizlīdzinās 14 – 18 
laktācijas dienā. Govju mākslīgo apsēklošanu veic 42 – 45 laktācijas dienā, ja ir 
izteiktas govju meklēšanās pazīmes. Ir konstatēts, ja vidējais SAI lielums visam 
ganāmpulkam ir 415 dienas, ganāmpulka vidējais piena izslaukums gadā ir 
~8000kg. Optimālu SAI ganāmpulkā var iegūt, ja mazāk ražīgās govis ātrāk 
pārvieto uz ciet stāvošo dzīvnieku grupu, tādejādi samazinot atsevišķiem 
dzīvniekiem laktācijas dienu skaitu. 





 Servisa periods (SP) (periods no govs atslaukšanās brīža līdz
apsēklošanai, pēc kuras ir grūsnība. Vēlamais servisperiods ir 42-90 
dienas.

• Pagarināta servisa perioda cēloņi ir dažādi atkarībā no pieļautajām
nepilnībām dzīvnieku kopšanā, ēdināšanā, turēšanā un saimniecības
apsaimniekošanā;

• Bieži servisa periodu pagarina veiktie dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas 
atkārtojumi, kuru cēlonis ir nepareizi noteikta dzīvnieku meklēšanās, vai ja 
mākslīgā apsēklošana veikta endometrīta(dzemdes gļotādas iekaisums) 
gadījumā.



 Sievišķo dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas reižu skaits piensaimniecības 
ganāmpulkā: telītēm, pirmpienēm un vecāku laktāciju govīm.

• Ja piensaimniecība ievēro labu dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas
un kopšanas praksi, kā arī dzīvnieku novietnē ir nodrošināts labs 
mikroklimats, tad telīšu mākslīgā apsēklošana saimniecībā variē
1,1 – 1,3 reizes, bet slaucamo govju 1,3 – 1,6 reizes. 

• Ja mākslīgās apsēklošanas reižu skaits ir augstāks par iepriekš
minēto, tad saimniecībā ir novērojamas apsaimniekošanas
problēmas, kuras saistītas ar dzīvnieku ēdināšanu, novietnes
tīrību, dzīvnieku veselību un darbinieku darba kvalitāti .

• Ja ganāmpulkā augstāks vidējais izslaukums- lielāka vērība
jāpiegriež dzīvnieku meklēšanās novērošanai.

• Augstražīgie dzīvnieki meklējas īsāku laika periodu un nav tik
izteiktas meklēšanās pazīmes.



 Telīšu apsēklošanas vecums tās pirmo reizi
apsēklojot.

• Lai sasniegtu vēlamos rādītājus piensaimniecībā telītes nedrīkst 
slimot ar gremošanas trakta slimībām (caureju). Tām zīdīšanas 
periodā nedrīkst izbarot pienu, kurš iegūts no govīm, kuras slimas 
ar mastītu (tesmeņa) iekaisumu. Piena tipa govju optimālais 
apsēklošanas vecums 14 – 16 mēneši, kura laikā telītēm ir 
jāsasniedz noteikts sakusta augstums un dzīvsvars. Piemēram, 
Latvijas brūnās (LB) šķirnes telītēm 14 – 16 mēnešu vecumā 
dzīvsvaram jābūt 310 – 330kg, turpretī Holšteinfrīzes melnraibo 
telīšu dzīvsvars šajā laika periodā ir 400 – 440kg.  



Ķermeņa kondīcijas vērtējums vaislas telītēm.

Ķermeņa kondīcijai jābūt 3–3,25 ķermeņa kondīcijas punktiem 
5punktu vērtēšanas skalā, skausta augstumam jābūt 1,30–1,32 m. 
Gadījumos, kad vaislas telītēm ir novirzes no standarta augšanas 
rādītājiem saimniekiem nebūs iespēja sasniegt prognozētos ražības 
rādītājus. 



 Pirmpieņu atnešanās vecums.

• Piensaimniecībām ir jāplāno lai grūsnās telītes pirmo reizi atnestos 
24–26 mēnešu vecumā.

• Telīšu atnešanās šajā saimniecībām dod vislielāko ekonomisko 
efektu, jo tad var savlaicīgi atražot savu ganāmpulku, no telītēm var 
iegūt visaugstākos piena izslaukumus, ja tās ir pareizi izaudzētas, 
tām ir pietiekami liels dzīvsvars un attīstīts ķermenis, lai 
dzemdības noritētu bez problēmām.

• Gadījumos, kad telītes pirmo reizi atnesas pēc 26 mēnešu vecuma 
tās saimniecībai rada ekonomiskos zaudējumus, kuri saistīti ar 
papildus izmaksām par patērēto barību, darbaspēku un nelietderīgi 
izmantotu dzīvnieku novietni, kā arī ar ganāmpulka novecošanos. 



 Savlaicīga grūsnības pārbaude un gaidāmās
atnešanās plānošana.

 Grūsnību nosaka govi vai teli izmeklējot rektāli :

telei grūsnību var noteikt sākot ar 45 grūsnības dienu ;

govij grūsnību var noteikt sākot ar 60 dienu.

 Grūsnību nosaka ar sonogrāfu.

 Grūsnību var noteikt gan piena , gan asins paraugā:



Grūsnības noteikšana pienā vai asinīs.

Kādā grūsnības periodā var izmantot šo metodi?

• no 28.dienas pēc pēdējās apsēklošanas vai aplecināšanas .

• Ja ātrāk –iespējams viltus negrūsns rezultāts līdz atnešanās brīdim.

• Optimāli ap 32.dienu un pēc 74.dienas -(laikā no 39. līdz 67.dienai ir
samazināts PAG līmenis) 

• ne ātrāk kā 60 dienas pēc pēdējās atnešanās .Ja to neievēro –iespējams
viltus grūsns rezultāts, jo asinīs/pienā var būt PAG no iepriekšējās
grūsnības

• Grūsnības laikā PAG līmenis nedaudz svārstās, taču to līmenis
„nenokritīs” zemāk par grūsnības noteikšanas robežu jeb t.s. „cut-off”



Cietstāves periods.

• Optimāls cietstāves periods ir 45–60 dienas.

• Govis cietstāves periodā ir vissmagākās, bet nagu izmērs nemainās. Tātad svars uz katru kāju 
pieaug. Govis palielinās arī ķermeņa izmēros, tādēļ ir nepieciešamas lielākas guļvietas.

• Ievērojamas izmaiņas notiek tesmeņa audos, gan pārtraucot piena sekrēciju pēc cietlaišanas, gan 
atkal atjaunojoties pienu ražojošam epitēlijam un palielinoties tesmeņa audiem apjomā. Tas rada 
paaugstinātu risku saslimt ar mastītu.

• Govij notiek lielas pārmaiņas hormonālajā darbībā un imūnsistēmā .

• Trīs nedēļas pirms atnešanās izmainās spēja uzņemt barības sausnu, respektīvi, samazinās spēja 
apēst. Ēstgriba samazinās par 30%. Turklāt līdz trim nedēļām pēc atnešanās ēstgriba ir tikai 65% no 
maksimālās. Šie fakti ir jāņem vērā, sastādot govs ēdienkarti.

• Govīm mainās sociālais rangs un uzvedība. Cietstāves agrīnā periodā tām ir lielākais svars laktācijā, 
bet īsi pirms atnešanās un īpaši pēc tās govis zaudē vairākus desmitus kilogramu svara un līdz ar to 
arī statusu rangā. Turklāt tās ir daudz spēka zaudējušas dzemdību procesa laikā. Īpaši jutīgas ir 
pirmpienes, tāpēc atsevišķa pirmpieņu grupa ir ļoti vēlama.



Cietstāves periods.
• Izmaiņas spurekļa gļotādā. Tās ir saistītas ar barības līdzekļu maiņu. Rupjā lopbarība samazina 

spurekļa bārkstiņu apjomu un spēju uzsūkt barības līdzekļus, toties ir veselīga spureklim un palīdz 
sadziedēt čūlas, kas radušās laktācijas laikā, ēdot lielāku daudzumu spēkbarības. Tieši propionskābei 
un sviestskābei ir noteicošā loma spurekļa bārkstiņu attīstības veicināšanā. Propionskābe rodas, 
izēdinot cieti saturošus barības līdzekļus, respektīvi, graudu barību. Jāņem arī vērā, ka laiks, lai 
spurekļa bārkstiņas iegūtu nepieciešamos izmērus un sasniegtu maksimālo barības vielu uzsūkšanas 
spēju, ir četras piecas nedēļas.

• Jānodrošina nemainīga ķermeņa kondīcija. Govij svara pieaugums saistīts tikai ar augļa attīstību. 
Starp citu, auglis pēdējā grūsnības mēnesī pieaug par pusi no sava svara.

• Trīs nedēļas pirms gaidāmās atnešanās barības devā sāk iekļaut graudu barību 0,5–1% no ķermeņa 
svara.





Lopkopības produkcijas ražošana un tās
pieprasījums tirgū.
L/s produktu globālais tirgus no citiem atšķiras ar specifiskiem un neprognozējamiem

faktoriem.

Piena un citu lauksaimniecības produktu ražošanas intensifikācijas procesi ir cieši saistīti
ar tautsaimniecības attīstību, veidojot vienu no vairākām tautsaimniecības attīstības
dimensijām.

Piena un piena produktu kopējais pieprasījums ir salīdzinoši stabils ar nelielu, lineāra
rakstura izaugsmes tendenci .

Viens no svarīgākajiem faktoriem produkcijas pieprasījumam tirgū ir kvalitātes rādītāji.

.





Lopkopības produkcijas ražošanas plans.

1. Lopkopības produkcijas ražošanas plānu sastāda kadam 
noteiktam laika periodam.

2. Plānā jāiekļauj paredzētā produkcijas saražošana.

3. Jāplāno paredzētā realizācija.

4. Ja ir nolemts saimniecību palielināt, tad jānorāda kā tas tikts
darīts, vai ataudzējot ,vai iepērkot dzīvniekus.



Pārbaudes uzdevumi:

• Aprēķināt dotajiem dzīvniekiem servisperiodu, starpatnešanās intervālu,cietstāves
dienu skaitu, slaukšanas dienu skaitu.

• Izdarīt secinājumus par dzīvnieku turēšanas ,ēdināšanas apstākļiem un apsēklošanas
rezultātiem.

Npk. Govs
vārds

Atneš. 
datums

Sēkloša
na 1x

Sēkloša
na 2x

Sēkloša
na 3x

Cietl. 
datums

Atneš. 
datums

1. Bunža 21.03.19 02.05.19 23.05.19 05.01.20 07.03.20

2. Asta 05.04.19 28.06.19 31.01.20 10.04.20

3. Saiga 28.11.18 10.01.19 31.01.19 20.04.19 01.11.19 30.01.20

4. Roma 01.01.19 12.02.19 18.10.19 20.11.19



Sastādīt lopkopības produkcijas ražošanas plānu
vienam gadam zīdītājgovju ganāmpulkā.

• Ganāmpulkā ir 50 Šarolē zīdītājgovis , 2 vaislas buļli, 10 teles vecākas par 1 gadu .

• Paredzams ,ka atnesīsies 50 govis martā un aprīlī, un šā gada teļi tiks pārdoti.

• Teļi tiks realizēti caur iz.soļu namu ar vidējo svaru 280 kg. un vidējā cena 2,60 eiro/kg.

• No telēm ,kas vecākas par gadu, 5 tiks pārdotas vaislai – vidējā cena par teli 1300 eiro par teli.

• 5 govis paredzētas brāķēt un realizēt gaļā . Govju vid. Svars 700 kg un gaļas realizācijas cena
1,30 eiro/kg .



Lopkopības produkcijas
pirmapstrādes un 
uzglabāšanas noteikumi.

PIENA IEGUVE UN PIRMAPSTRĀDE



Kvalitatīva piena ražošanas pamatprincipi tajā 
skaitā dzīvnieku veselība, pareiza slaukšana un 
higiēnas ievērošana. Pievēršot lielu uzmanību 
profilaksei, iespējams ne tikai ietaupīt līdzekļus 
ārstēšanai, bet arī palielināt ieņēmumus, jo 
pieaugs izslaukums uz uzlabosies piena 
kvalitāte.



Kvalitatīva piena iegūšanas nosacījumi

1. Vesela govs:

infekciju slimību diagnostika un profilakse,

vielmaiņas slimību profilakse – pareiza, sabalansēta dzīvnieku ēdināšana,

gremošanas orgānu slimību profilakse,

dzimumorgānu slimību profilakse,

nagu kopšana,

tesmeņa slimību diagnostika un profilakse,

kvalitatīvas, pareizi noregulētas slaukšanas iekārtas



2. Pareiza govju sagatavošana slaukšanai un 
slaukšana:

 pirmo strūklu noslaukšana,
 tesmeņa noslaucīšana ar individuālu, viegli 

mitru salveti vai dvieli,
 aparāta pielikšana pēc govs atrietēšanas,
 uzraudzība slaukšanas laikā,
 pupu iemērkšana vai apsmidzināšana ar 

dezinficējošu šķīdumu pēc slaukšanas



3. Higiēnas ievērošana kūtī un piena
pirmapstrāde:

 sausa, labi vēdināta kūts,
 tīri dzīvnieki,
 tīra, sausa, mīksta un labi pakaisīta stāvvieta,
 izslauktā piena filtrācija,
 strauja piena atdzesēšana,
 higiēna piena telpās (mazgāšana, dezinfekcija, grauzēju un 

mušu iznīcināšana).



Svaigpiena kvalitātes kritēriji

• Ar jēdzienu „svaigpiena kvalitāte” apzīmē tā īpašību kopumu, kas 
nodrošina pārtikā izmantojamā piena atbilstību patērētāja
vajadzībām un konkrēto normatīvo aktu prasībām. 

• “Svaigpiens” ir piens, kas radies lauksaimniecības dzīvnieku piena
dziedzeru sekrēcijas rezultātā, kas nav karsēts vairāk kā līdz 40°C 
un kam nav veikta nekāda līdzvērtīgas iedarbības apstrāde. 
Pētījuma ietvaros jēdziens “svaigpiens” ir pielīdzināts un tekstā
lietots arī kā termins „piens”



Svaigpiena kvalitātes kritēriji

Svaigpienu atļauts izmantot pārstrādei tikai tad, 
ja tas atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem

• Citu sugu dzīvnieku (kazu) svaigpienam

• dzīvotspējīgo šūnu (baktēriju) skaits 30 °C 
temperatūrā (1 ml) ≤ 1 500 000 (***)

• Ja no citu sugu dzīvniekiem iegūto svaigpienu
paredzēts izmantot produktu ražošanai, kur procesā
nav termiskās apstrādes:

• dzīvotspējīgo šūnu (baktēriju) skaits 30 °C 
temperatūrā (1 ml) ≤ 500 000 (****

• Svaigpiens nedrīkst saturēt antibiotisko vielu vai 
mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu atliekas –
inhibitorus.

Govs svaigpienam

• dzīvotspējīgo šūnu (baktēriju) skaits 30 °C 
temperatūrā (1 ml) ≤ 100 000 (*)

• Somatisko šūnu skaits (1 ml) ≤ 400 000 (**)

• Šie kritēriji jāievēro arī tad, ja govs svaigpienu
paredzēts izmantot produktu ražošanai, kur
procesā nav termiskās apstrādes

•
Svaigpiens nedrīkst saturēt antibiotisko vielu 
vai mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu 
atliekas – inhibitorus.



Prasības piena ieguvei, pirmapstrādei,    
uzglabāšanai un transportēšanai.

Pirms slaukšanas pirmās piena strūklas ieslauc atsevišķā traukā ar 
tumšu pamatni, novērtējot piena īpašības.

 Pienu tūlīt pēc slaukšanas atdzesē līdz temperatūrai, kas nav 
augstāka par 6 °C.

 Telpās, kurās veic piena pirmapstrādi (piena filtrēšanu un 
atdzesēšanu) un uzglabā pienu:

 grīdas, sienas un darba virsmas ir viegli tīrāmas un, ja 
nepieciešams, dezinficējamas;

 ir nodrošināta ventilācija un apgaismojums;

 ir novērsta piena piesārņošanas iespēja.



Prasības piena ieguvei, pirmapstrādei,    
uzglabāšanai un transportēšanai.

 Aprīkojums (tai skaitā trauki), kas nonāk saskarē ar pienu:

 ir izgatavots no materiāla, kas atbilst normatīvajiem aktiem par 
obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas 
nonāk saskarē ar pārtiku;

 ir labā stāvoklī, viegli tīrāms, mazgājams un, ja nepieciešams, 
dezinficējams;

 tiek mazgāts pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, dezinficēts;

 tiek izmantots tikai tam paredzētajam nolūkam;

 tiek uzglabāts apstākļos, kas novērš piesārņojuma iespēju.



Pārbaudes jautājumi:

1. Kvalitatīva piena iegūšanas nosacījumi:

a)

b)

c)

2. Kas ir svaigpiens?

3. Svaigpiena kvalitātes kritēriji:

a)

b)



Pārtikas aprites uzraudzības likums.

 Šī likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas un cilvēka veselībai, 
dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas apriti, novēršot risku, veicinot 
tirdzniecību un aizsargājot patērētāju intereses.

 Šis likums nosaka nacionālās kompetences jautājumus attiecībā 
uz visu veidu pārtikas apriti un jebkuru tajā iesaistīto pārtikas 
uzņēmumu un fizisko personu.

Likuma normu ievērošanu kontrolē PVD.



Likumā ir lietoti šādi termini:
1. kvalitāte — īpašību kopums, kas nodrošina pārtikas atbilstību patērētāja vajadzībām un konkrētām

normatīvo aktu prasībām;

2. nekaitīga pārtika — pārtika, kas normālos vai paredzamos lietošanas apstākļos nenodara 
kaitējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;

3. pārtikas aprite — visas darbības ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam (primārā ražošana, 
ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, 
transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība);

4. pārtikas piedeva — viela, kuru neatkarīgi no tās uzturvērtības parasti nelieto uzturā atsevišķi kā 
pārtiku vai kā raksturīgu uztura sastāvdaļu, bet apzināti pievieno pārtikai apstrādes, pārstrādes, 
ražošanas, iesaiņošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas procesā, un tad minētā viela vai tās 
blakusprodukti kļūst par pārtikas produktu sastāvdaļu;

5. pārtikas uzņēmums - persona, kura iesaistīta kādā no pārtikas aprites posmiem;

6. trešās valstis — valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas 
valstis;



Likumā ir lietoti šādi termini:
7.  pārtikas preču marķējums — informācija (vārds, teksts, norāde, preču zīme, firmas zīme, attēls 
vai simbols), kas attiecas uz pārtikas preci un ir norādīta uz iepakojuma, pavaddokumentos, uz etiķetes 
vai uzlīmes, vai aptveres;

8. vietējais tirgus — Latvijā ražotu produktu pārdošana patērēšanai Latvijā;

9. materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku — materiāli un izstrādājumi, kas 
ir nonākuši saskarē ar pārtiku un paredzēti saskarei ar pārtiku, turklāt ir pamats uzskatīt, ka tie nonāks 
saskarē ar pārtiku vai pārnesīs savas sastāvdaļas uz pārtiku normālos vai paredzamos izmantošanas 
apstākļos;

10. jaunā pārtika — pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas atbilst Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra regulas (ES) Nr. 2015/2283 par jauniem pārtikas 
produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas regulu (EK) Nr. 1852/2001 3. panta 2. 
punktā noteiktajām kategorijām.

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1997/258/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/1852/oj/?locale=LV


Lopkopības produkcijas piesārņojuma veidi
un avoti.



Videi draudzīgu tehnoloģiju pielietšana
lopkopības produkcijas ražošanā

Lauksaimnieciskās ražošanas struktūra ir pakārtota tiem tehnoloģiskajiem procesiem, kuri nodrošina 
galvenā mērķa sasniegšanu, t.i. konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanu .

Lauksaimnieciskās ražošanas komplicētais raksturs izriet no tās ciešās saistības ar dzīvajiem
organismiem - augiem un dzīvniekiem.

IEEJA LAUKSAIMNIECĪBAS SISTĒMA IZEJA 
Izejvielas produkcija

LAUKSAIMNIECISKĀS DARBĪBAS 
augsnes apstrāde
sēja atkritumi

tehnika mēslošana, slimību un kaitēkļu apkarošana
ražas novākšana emisija gaisā, 

enerģija lopkopības produkcijas ražošana ūdenī

pārējais pārējās pārējais



Lauksaimniecības ietekme uz vidi:

Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu limitējošos faktorus
mūsdienās cenšas pārvarēt ieviešot jaunākos tehniskos
sasniegumus un tehnoloăijas:

- minerālmēslu un pesticīdu ražošanā (cīņā ar kultūraugu slimībām
un kaitēkļiem);

- augsnes apstrādē;

- meliorācijā;

- selekcijā un ģenētikā



Lauksaimniecības ietekme uz vidi:

• Lauku vide nav un nevar tikt izmantota tikai pārtikas ražošanai, 
sava veida industralizētai ražošanai. Tai jānodrošina arī tīrs gaiss
un ūdens, daudzveidīga ainava un atpūtas iespējas cilvēkiem.

• Viens no vidi saudzējošas lauksaimniecības priekšnoteikumiem ir
nodrošināt sabalansētas barības elementu devas, tādējādi
piegādājot kultūraugiem nepieciešamos barības elementus un 
vienlaikus atjaunojot augsnes auglību.

• Mēslojums ietekmē ne tikai vides, bet arī augkopības un pakārtoti
lopkopības produkcijas kvalitāti. 



Lauksaimniecības sistēmas
Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi daudzējādā ziņā ir

atkarīga no saimniecības specializācijas un pielietotajām
ražošanas tehnoloģijām. 

 Tradicionālās lauksaimniecības sistēmas ;

 Industriālās lauksaimniecības sistēmas ;

 Ilgtspējīgās lauksaimniecības sistēmas ;

 Bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas.



Faktori Tradicionālā Industriālā Ilgtspējīgā Bioloģiskā

Augu barības vielas Kūtsmēsli un neliels
minerālmēslu
pielietojums

Liels
minerālmēslu
pielietojums

Sabalansēta augu
barības vielu aprite

Kūtsmēsli, komposti, 
tauriņzieži

Kaitēkļu un nezāļu 
kontrole

Augu seka un 
mehāniskās metodes

Pesticīdi un 
mehāniskās
metodes

Ierobežots pesticīdu
pielietojums. Augu
seka un mehāniskās
metodes

Augu seka, 
mehāniskās un 
bioloģiskās metodes

Enerģijas
izmantošana

Zirgi, neliels fosilās
degvielas patēriņš 

Liels fosilās
degvielas
patēriņš

Fosīlā degviela, 
biodegviela un eļļas, 
biogāze

Fosīlā degviela, 
biodegviela un eļļas, 
biogāze. 

Enerģijas
izmantošanas
efektivitāte

Augsta Zema Augsta Augsta

Bioloģiskā
daudzveidība

Saglabāta Degradēta Tiek saglabāta un 
atjaunota

Tiek saglabāta un 
atjaunota



Bioloģiskā lauksaimniecība
Bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas ir izteikti vidi saudzējošas un 

orientētas ne tikai uz augstas kvalitātes produkcijas ražošanu nepiesārņotā
vidē, bet arī veicina lauku vides, ar tai raksturīgo ainavu un bioloăisko
daudzveidību, saglabāšanu. 

Bioloģiskā lauksaimniecība izmanto modernas mūsdienu tehnoloģijas, 
kuras nodrošina augstu vides un saražotās produkcijas kvalitāti. Kaut arī
iegūtās produkcijas apjomi atpaliek no industriālās lauksaimniecības
ražošanas, agroekosistēmu kopējā bioloģiskā produktivitāte un stabilitāte ir
salīdzinoši augstāka. Bioloģiskās lauksaimniecības izmaksas ir augstākas un 
šāda veida ražošana parasti tiek subsidēta, lai kompensētu mazākās ražas
un augstāku produkcijas kvalitāti



Lopkopības produkcijas organileptiskā
novērtēšana.

Bez svarīgākajām barības vielām (taukiem, olbaltuma) piena kvalitāti ietekmē arī tā organoleptiskās 

un mikrobioloģiskās īpašības. Katras izmaiņas ēdināšanā un govju turēšanā var ievērojami ietekmēt 

piena kvalitāti, jo barības aromātiskās un garšas īpatnības, kā arī apkārtējā vide atstāj iespaidu arī uz 

piena garšu un smaržu.



Faktori ,kas var ietekmēt piena garšu ,smaržu un 
kvalitāti :

Tiešs kontakts ar kūts gaisu, īpaši siltā laikā – piens uzņem kūts smaku kopā ar barības smaku.

Kūts gaisā esošās aromātiskās daļiņas tiek ieelpotas, nokļūst govs asinīs un pēc tam arī pienā.

Aromātiskās vielas no govs gremošanas trakta var nokļūt pienā gan tiešā, gan arī izmainītā veidā, 
piemēram, betaīns no bietēm pārvēršas par trimetilamīnu un piešķir pienam zivju piegaršu.

Nekvalitatīva skābbarība ir nepatīkamas smaržas un putaina piena iemesls. Arī skābbarība, kas 
ilgāku laiku atrodas kūtī, var būt nepatīkamas smakas avots.

Ūdeņains piens var tikt iegūts, ja govīm izbaro lielu daudzumu šķidras barības vai sliktas kvalitātes 
rupjo lopbarību.

Sarkanīgu nokrāsu piens iegūst, ja govis ēdušas sienu vai zāli ar madaru, grīšļu, lauka dievkrēsliņu 
piemaisījumu, bet zilganu – ja sienā vai zālē bijis liels daudzums lauka kosas, biškrēsliņu.

Puvušas barības vai barības ar lielu biešu, biešu lakstu vai zaļu kartupeļu īpatsvaru lietošana rada 
pienam rūgtenu piegaršu. Tas pats notiek, ja pakaišiem izmanto puvušus salmus vai sienu. Secināts 
arī, ka rūgtena piena garša parādās progresējošas laktācijas laikā (pirmajos 4–5 mēnešos pēc 
atnešanās), jo šāds piens satur lielu daudzumu lipāzes, kas sadalās svaigpiena uzsildīšanas laikā, 
taču rūgtenums paliek.



Faktori ,kas var izmainīt piena krāsu, 
konsistenci:

Piens var iegūt sarkanu nokrāsu ,ja būs asins piejaukums.

Piens var būt dzeltenīgs , ja ir tesmens iekaisums.

Piena krāsa būs izmainīta jaunpienam.

Konsistence būs mainīta tesmens iekaisuma gadījumā .

Jaunpiens būs biezākas konsistences, tumīgs.





Pārbaudes jautājumi:

1. Kas kontrolē pārtikas aprites uzraudzības likuma ievērošanu ?

2. Kādus lopkopības piesārņojuma veidus varat nosaukt?

3. Ko lopkopības produkcijai novērtē organoleptiski?



Lopkopības produkcijas realizācijas
mehānismi,pielāgošanās tirgus prasībām.



Lopkopības produkcijas noieta tirgus.

Latvija, pateicoties salīdzinoši labvēlīgajiem piena ražošanas apstākļiem, ir piena neto 
eksportētāja valsts.

• Pirmkārt, lauksaimniecības nozare ir tā, kas apgādā mūs ar pārtiku. Ēst cilvēki 
gribēs vienmēr un visos laikos. Turklāt savā zemē saražotā pārtika ir augstvērtīgāka 
un veselīgāka salīdzinājumā ar importēto. Lauksaimniecības nozare sniedz resursus 
arī citām nozarēm: primārajām, piemēram, enerģētikas nozarei; sekundārajām, 
piemēram, pārtikas nozarei, kā arī terciārajām nozarēm, piemēram, transporta 
nozarei. Lauksaimnieki sakopj un saglabā lauku vidi.

• Otrkārt, lauksaimniecības nozare spēlē būtisku lomu darba tirgū un 
reģionālajā attīstībā.

• Treškārt, lauksaimniecības nozarei ir eksporta potenciāls. Eksports Latvijai 
ir ļoti būtisks arī tāpēc, ka Latvijas iekšzemes kapacitāte patērēt visu izaudzēto un 
saražoto ir ļoti ierobežota.



Lopkopības produkcijas noieta tirgus.

Ar patēriņu saistītas lauksaimniecības produktu īpašības:

 Nepārtraukts patēriņš. Lauksaimniecības produkti nepieciešami patērētājiem, 
lai apmierinātu ikdienas vajadzības, tādēļ jāveic regulāra lauksaimniecības 
produktu- graudu, zivju, gaļas, piena, augļu u.c.- piegāde 

 Neelastīgs pieprasījums. Pieprasījums pēc lauksaimniecības produktiem ir 
salīdzinoši neelastīgs, jo pieprasījums neaug vai nesamazinās līdz ar cenu 
pazemināšanu vai palielināšanu. Patērētāji ir spiesti apmierināt savas ikdienas 
vajadzības vismaz minimālā līmenī arī tad, ja lauksamniecības produktu cenas 
palielinās.

 Cenu svārstības. Lauksaimniecības produktu cenas joprojām ir nestabilas- tās 
viegli ietekmē pieprasījums un piedāvājums.



Dzīvnieku izcelsmes produktu realizācija

• Dzīvnieku izcelsmes produkcijas realizācija prasa pievērst uzmanību konkrētām prasībām. Katrai dzīvnieku
izcelsmes produktu kategorijai ir savi realizācijas nosacījumi. 

Piena realizācija

Savā saimniecībā iegūtu svaigpienu nodod piena pārstrādes vai piena savākšanas uzņēmumam un/ vai 
svaigpienu izmantojat piena produktu ražošanai kā mājražotājs.

Olu realizācija

Nodarbojaties ar mājputnu audzēšanu un vēlaties realizēt olas nelielā apjomā tieši galapatērētājam vai 
mazumtirdzniecības uzņēmumam, Jums ir jāsaņem Olu realizācijas atļauja.

Gaļas realizācija

Lai realizētu gaļu, dzīvniekiem ir jābūt kautiem Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atzītā vai reģistrētā 
kautuvē, kur dzīvniekiem ir veikta pirmskaušanas apskate un pēckaušanas veterinārā ekspertīze, un ir 
pieņemts lēmums par gaļas derīgumu pārtikā. Uzņēmumam, kurš realizē gaļu, jābūt reģistrētam PVD.

PVD reģistrētā kautuvē kautu svaigu mājputnu un zaķveidīgo gaļu, medījamo dzīvnieku gaļu drīkst realizēt 
tieši gala patērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam (ievērojot uzglabāšanas temperatūras režīmus).

https://mana.latvija.lv/dzivnieku-izcelsmes-produktu-realizacija/
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/iesniegumi-atlauju-sanemsanai-partikas-produktu-realizacijai-nelielos-?id=7223#jump
https://registri.pvd.gov.lv/ur/dati?act_id=01
https://registri.pvd.gov.lv/ur


Ganāmpulka ražības un atražošanas
iespējas.

Katram saimniekam skaidri jānosprauž saimniecības attīstības virziens.

1. Ja tā būs piensaimniecība : 

o augstvērtīga ģenētiskā materiāla izvēle;

o jaunāko tehnoloģiju ieviešana;

o kvalitatīvas lopbarības sagatavošana ;

o pareiza jaundzīvnieku izaudzēšana;

o kvalitatīvas produkcijas ieguve un realizācija .



Ganāmpulka ražības un atražošanas
iespējas.

2. Ja tā būs gaļas liellopu audzēšana:

o augstvērtīgs vaislinieks-puse no ganāmpulka veiksmes stāsta;

o pienīgas mātes- teļi ātri sasniegs realizācijas svaru;

o laba vaislas materiāla izaudzēšana;

o atbilstošas barības sagatavošana- nedrīkst ēdināt kā slaucamās govis;

o atbilstošu ganību ierīkošana.



Lopkopības realizācijas plans ,tā sastādīšana.

Produkcijas pārdošana un no pārdošanas iegūtie ieņēmumi .

1. Dzīvnieku grupa;

2. Produkcijas veids;

3. Produkcija kg/ uz 1 lopu;

4. Lopu skaits;

5. Kopējais produkcijas apjoms kg;

6. Cena eiro/ par vienību;

7. Kopējie ienākumi eiro;

8. Ieņēmumi %.



Ganāmpulkā ir 100 aitu mates un 3 teķi-sastadīt
produkcijas realizacijas plānu 1 gadam:

Dzīvnie
ku
grupa

Produkci
ja 

Produk
cija, kg 
/ uz 
vienu 
lopu 

Lopi, 
gab.

Kopējais
produkci
jas
apjoms, 
kg

Cena, 
€ / 
vienība

Kopējie
ienāku
mi, €

ieņēmu
mu
daļa,%

Jērs Gaļa 

Jērs Mēsli

Aita Gaļa 

Aita Vilna 

Aita Mēsli

Teķis Vilna 

Teķis Mēsli

kopā



Preču piegādāji- firmas un uzņēmumi.

 Uzraksti preču piegādājus- firmas un uzņēmumus ar kuriem tev ir izveidojusies
sadarbība:



Produkcijas realizācijas starpnieki un pārstrādes
uzņēmumi.

Uzraksti produkcijas realizācijas starpniekus un pārstrādes uzņēmumus ar ko 
Tu sadarbojies :



Sadarbības organizēšana un partnerības
veidošana.

Uzraksti nosacījumus,pēc kādiem izvēlēsies sadarbības partnerus ,pamato savu
izvēli:



Darba drošības noteikumi un normatīvi, to 
ievērošana lauksaimniecības dzīvnieku
transportēšanā.

Darbā ar dzīvniekiem jāievēro maksimāla piesardzība ,lai
nepakļautu traumu riskam ne sevi ,ne dzīvniekus.



Lauksaimniecības dzīvnieku transportēšanas
noteikumi.

Dzīvnieku pārvadāšana.

 Lai nodrošinātu lopkopības uzņēmuma saimniecisko darbību, ir nepieciešams veikt dzīvnieku 
pārvadājumus no vienas turēšanas vietas uz citu. Tie tiek pārvadāti no novietnes uz novietni, uz 
kautuvi, sacensībām u.c. Dzīvnieki ir jūtīgas būtnes un atrašanās transportlīdzeklī tiem rada 
satraukumu. Tādēļ ir jānodrošina apstākļi, kuros dzīvnieks varētu justies tik komfortabli, cik tas ir 
iespējams.

 Lai nodrošinātu dzīvnieku aizsardzību pārvadājuma laikā, ir izstrādāti normatīvie akti. Tie 
ietver prasības dzīvnieku pārvadāšanai, kuras ir jāievēro visos dzīvnieku pārvadāšanas gadījumos. 
Detalizētās prasības satur informāciju par konkrētiem nosacījumiem: prasības dzīvnieku 
piemērotībai pārvadājumam, prasības transportlīdzeklim, informāciju par pārvadāšanas 
kārtību u.c. nosacījumiem, kas ir jāievēro pārvadātājiem, ņemot vērā pārvadājuma ilgumu.

 Pārvadājums sākas no pirmā dzīvnieka iekraušanas transportlīdzeklī un beidzas pēc pēdējā 
dzīvnieka izkraušanas no transportlīdzekļa. Atkarībā no ilguma pārvadājumi var būt tuvie 
(pārvadājumi līdz 8 stundām) un tālie (pārvadājumi virs 8 stundām). Ikvienam, kurš nodarbojas 
ar dzīvnieku pārvadāšanu saimnieciskos nolūkos (pārvadāšana, kas tieši, vai netieši ietver vai ir 
vērsta uz materiāla labuma gūšanu), ņemot vērā pārvadājuma veidu, ir jābūt pārvadātāja 
atļaujai.

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/dzivnieku-parvadasana-normativie-akti?id=13695
https://www.pvd.gov.lv/public/ck/files/PVD/Veterinara_uzraudziba/Dzivnieku_parvadasana/Rakstiskie nor%C4%81d%C4%ABjumi, k%C4%81 nov%C4%93rt%C4%93t dz%C4%ABvnieku piem%C4%93rot%C4%ABbu p%C4%81rvad%C4%81%C5%A1anai - PDF.pdf
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/parvadataja-atlauja?id=13697


Lauksaimniecības dzīvnieku transportēšanas
noteikumi.

 Tāpat ir jāievēro, ka dzīvniekus Latvijas Republikas teritorijā drīkst pārvadāt tikai ar 
pavaddokumentiem (saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).

 Pārvadājot dzīvniekus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un uz trešajām valstīm 
nepieciešamo informāciju nodrošina atbilstošais veterinārais (veselības) sertifikāts un 
papildus, tālo pārvadājumu gadījumā, pārvadājuma žurnāls.

• Normatīvie akti

• Prasības dzīvnieku piemērotībai pārvadājumam

• Tālie dzīvnieku pārvadājumi vasaras karstākajā periodā (+30℃ un vairāk)

• Pārvadātāja atļauja

• Pārvadājuma žurnāls

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/parvadajuma-zurnals?id=13696
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/dzivnieku-parvadasana-normativie-akti?id=13695
https://www.pvd.gov.lv/public/ck/files/PVD/Veterinara_uzraudziba/Dzivnieku_parvadasana/Rakstiskie_noradijumi_ka_novertet_dzivnieku_piemerotibu_parvadasanai.pdf
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/talie-dzivnieku-parvadajumi-vasaras-karstakaja-perioda?id=17725
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/parvadataja-atlauja?id=13697
https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/parvadajuma-zurnals?id=13696


Labturību ietekmējošie faktori pārvadājuma 
laikā:

• Dzīvniekam vienmēr rodas stress, ja tiek izmainīta viņa ikdiena. Pārvadājums vienmēr negatīvi 
ietekmēs dzīvnieka labturību un veselības stāvokli, pat ja dzīvnieks ir pilnīgi vesels. Savukārt slimam 
dzīvniekam slimības pazīmes var saasināties, apdraudot dzīvnieka veselību un pat dzīvību. 
Neievērojot labturības prasības pārvadāšanas laikā, var stipri samazināties dzīvnieka produkcijas 
kvalitāte un dzīvnieka turpmākā produktivitāte. Dzīvnieku labturību pārvadājuma laikā ietekmē:

• Sveša vide;

• Sveši dzīvnieki; 

• Saskarsme ar cilvēkiem;

• Transporta līdzekļa kustības;

• Palielināta fiziskā slodze;

• Klimatiskie apstākļi;

• Barības un ūdens trūkums



Dzīvnieku veselības stāvokļi, kad tie ir vai nav 
piemēroti pārvadāšanai.

Labs vispārīgais veselības stāvoklis

Pazīmes:

dzīvnieks ir modrs un reaģējošs;

apmatojums ir spīdīgs un gluds; 

normāla elpošana; 

normāls ķermeņa stāvoklis; 

dzīvnieks, stāvot un staigājot, sadala svaru vienmērīgi uz visām kājām;

nav redzamu sāpju pazīmju.

Labs vispārīgais veselības stāvoklis. Notur svaru vienādi uz visām kājām. Nav sāpju pazīmju. 
Dzīvniekam, kuram ir labs veselības stāvoklis, ir piemērots pārvadāšanai.



Dzīvnieku veselības stāvokļi, kad tie ir vai nav 
piemēroti pārvadāšanai.

Vājš vispārīgais veselības stāvoklis 

Pazīmes:

dzīvnieks ir apātisks (vienaldzīgi pret apkārtējo vidi);

ūdeņainas/nespodras acis; 

dzīvnieks ilgstoši neēd/nedzer;

spēcīgs klepus, paātrināta elpošana, stipra elsošana vai elpošana ar atvērtu muti;

stipru sāpju pazīmes (piemēram, izliekta mugura, sekla un bieža elpošana, neparasta poza vai gaita, 
stipra svīšana u.c.);

paaugstināta vai pazemināta ķermeņa temperatūra



Dzīvnieku veselības stāvokļi, kad tie ir vai nav 
piemēroti pārvadāšanai.

Pazīmes, kas liecina par sāpēm:

nemiers; atkārtotas kustības;

svīšana;

muskuļu trīce;

sekla un bieža elpošana;

reakcijas trūkums, nolaista galva, atteikums no barības;

dzīvnieks ilgstoši guļ vai stāv ar grūtībām;

neraksturīga poza vai ķermeņa svara novirzīšana;

ievilkts vēders; izstiepta ekstremitāte;

fiksēts skatiens vai fiksēta auss pozīcija

skatās uz vēderu vai pakaļējam ekstremitātēm u.c



Dzīvnieku veselības stāvokļi, kad tie ir vai nav 
piemēroti pārvadāšanai.

Pazīmes, kas liecina par nespēku:

zema galvas un kakla pozīcija; acis var būt aizvērtas; 

dzīvnieks ilgu laiku guļ (pat neērtā stāvoklī);

galva tiek atspiesta vai nolikta uz priekšmetiem vai virsmām;

vienaldzība (nereaģēšana, nomāktība, ilgstoša atteikšanās no barības vai ūdens);

nevēlēšanās vai nespēja pārvietoties un/vai stāvēt;

klupšana un līdzsvaru zaudēšana pārvietojoties;

stīvums un sāpes;

nenormāla elpošana (ātra) u.c.



Dzīvnieku veselības stāvokļi, kad tos pārvadāt ir 
aizliegts:

1. Nespēj pastāvīgi pārvietoties bez sāpēm, iet bez palīdzības, piecelties vai domājams, ka pārvadāšanas 
laikā tas zaudēs līdzsvaru.

2. Dzīvniekam ir smaga vaļēja brūce vai izkritums.

3. Grūsnas mātītes (no kuru paredzētā grūsnības laikposma ir pagājuši 90% vai vairāk) vai mātītes, kas ir 
atnesušās iepriekšējā nedēļā.

Vidējie dzīvnieku grūsnības laiki (dienas) Govs 285 Aita, kaza 150 Ķēve 340 Cūka 114 Truši 30 Aļņi, 
brieži 225

4. Jaundzimuši zīdītāji, kuru naba vēl nav pilnībā sadzijusi.

5. Trīs nedēļu vecumu nesasniegusi cūka, vienas nedēļas vecumu nesasnieguši jēri un desmit dienu 
vecumu nesasnieguši teļi, ja vien tos nepārvadā attālumā, kas ir mazāks nekā 100 km.

6. Briežu dzimtas dzīvnieki ragu ataugšanas laikposmā.



Iespējama slimo vai ievainoto dzīvnieku
pārvadāšana, ievērojot konkrētus nosacījumus:

Slimi vai ievainoti dzīvnieki var tikt atzīti par piemērotiem pārvadāšanai, ja tie:

a) ir viegli ievainoti vai apslimuši un to pārvadāšana neradīs nevajadzīgas 
ciešanas. (Šaubu gadījumā jākonsultējas ar veterinārārstu.);

b) tiek pārvadīti veterinārārsta uzraudzībā vai veterinārās ārstēšanas gaitā vai 
saskaņā ar diagnozi. (Tomēr šādu pārvadāšanu atļauj vienīgi, ja attiecīgajiem 
dzīvniekiem netiek radītas nevajadzīgas ciešanas un pret tiem neizturas slikti.);

c) ir dzīvnieki, kam piemērojami veterinārie pasākumi saistībā ar lopkopības 
praksi, piemēram, ragu noņemšana vai kastrācija, ar nosacījumu, ka brūces ir 
pilnībā sadziedētas.



Dzīvnieku veselības stāvokļi, kad tos pārvadāt ir 
aizliegts:

Dzīvnieki, kuri nav piemēroti pārvadāšanai, 
piemēram, ir pakļauti stiprām sāpēm un 
ciešanām, kuras praktiski nav iespējams 
remdēt, ir humāni jānogalina uz vietas vai 
jāveic piespiedu kaušana uz vietas novietnē.



DOKUMENTĀCIJA 

• MK noteikumu Nr.322 4.punkts paredz, ka, pārvadājot lauksaimniecības
dzīvniekus Latvijas teritorijā, transportlīdzeklī jābūt šādiem dokumentiem:

• ja dzīvniekus pārvieto no vienas novietnes uz citu – dzīvnieku pārvietošanas
deklarācijai;

• ja dzīvniekus ved uz kautuvi – pavaddokumentam dzīvnieku pārvietošanai uz
kautuvi;

• ja dzīvniekus ved uz dzīvnieku savākšanas centru – dzīvnieku pārvietošanas
pavaddokumentam.

Pārvietošanas deklarācija drīkst būt izrakstīta elektroniski ,vai rakstiski papīra
formātā.

http://likumi.lv/ta/id/257672-dzivnieku-parvadasanas-noteikumi#p-472005


Pārbaudes jautājumi:

1 . Cik dienu laikā LDC ir jāpaziņo informācija par dzīvnieku pārvietošanu ?

2. Vai drīkst pārvietot govi uz kautuvi ar izkritušu dzemdi?

3. Kas izraksta pārvietošanas deklarāciju dzīvnieku vedot uz kautuvi?

4. Pārvadājot dzīvniekus tālajos maršrutos gaisa temp. nedrīkst pārsniegt +30 grādus.



PALDIES PAR UZMANĪBU!
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