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Ievads 

Ciltsdarba programma sagatavota Latvijā audzētām piena šķirņu kazām – Latvijas kaza 

(LVK), Zānes kaza (ZK), Alpu kaza (AK), Tīringas kaza (TIR), Vācu baltā dižciltīgā kaza 

(VBD), Anglo Nubijas (AN), nosakot papildus prasības 10.p. Latvijas šķirnes kazu ģenētisko 

resursu saglabāšanai. 

Pasaulē piena kazu pārraudzība ir sena vēsture. Pirmie kazu pārraudzību sāka lietot 

Amerikas, Šveices un Francijas piensaimnieki. Latvijā par kazas pārraudzību pirmā 

informācija ir aprakstīta 1946. gada nolikumā par liellopu, cūku, aitu un kazu ciltsgrāmatām 

Latvijas PSR.  

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 90-to gadu sākumā, Latvijā sāka attīstīties 

kazkopības nozare un kazu piena pārraudzība ar 2000 gadu. 

Pēdējo 5 gadu laikā Latvijā reģistrēto kazu skaits ir nedaudz palielinājies. Pēc LDC 

datiem uz 2015. Gada 01. jūliju bija reģistrētas 13901 kazas (2. tabula).  

1.tabula 

Novietņu un kazu skaita izmaiņas no 2011.-2015.g * 

 

Gads  Novietnes  

kopā  

Kazu skaits novietnē 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-50 51-100 100< 

2012 2888 2411 301 82 35 32 16 11 

2013 2866 2370 319 81 32 43 10 11 

2014 2820 2351 299 76 36 39 9 10 

2015 2713 2237 308 78 36 33 10 11 

+/- -175 -174 +7 -4 +1 +1 -16 0 

*Kazu reģistra dati., no LDC     

Pēc apkopotās informācijas 1. tabulā varam secināt, ka pēdējo piecu gadu laikā kazu novietņu 

skaits samazinās par 175 novietnēm. 

 

2.tabula 

Reģistrēto kazu māšu un vaislas āžu skaits uz 01.01.2011 līdz 01.07.2015* 

 

Gads  Kopā reģistrēti Kazu mātes Vaislas āži 

2011 13492 4962 42 

2012 13425 4825 44 

2013 13329 4761 50 

2014 12620 4461 46 

2015 13901 5173 40 

Izmaiņas  +409 +211 -2 

 

Piecu gadu periodā kopējais reģistrēto kazu skaits ir pieaudzis par 409 kazām, un par 

211 kazu mātēm. 
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3.tabula 

Reģistrēto kazu māšu skaits un vaislas āžu skaits pēc šķirnes  

uz 01.07.2015 * 

 

Šķirne  Kopā reģistrēti Kazu mātes Vaislas āži 

LVK 2756 1473 9 

AK 168 132 4 

ZK 736 368 21 

TIR 27 20 0 

AN 26 8 4 

VBD 95 70 2 

XP 52 28 0 

XX 10381 3178 0 

 

1. Ciltsdarba programmas mērķis un uzdevumi 

1.1. Mērķis – visām Latvijā audzētām piena kazām ir uzstādīts viens mērķis – efektīvi 

novērtēt un atlasīt labākos dzīvniekus produktīvo īpašību uzlabošanai, vienlaicīgi nodrošinot 

intensīvu paaudžu maiņu ganāmpulkos, sasniegt svarīgāko pazīmju stabilu iedzimtības 

pārmantojamību no vienas paaudzes uz nākamo. Veidot atbilstoši šķirnei produktīvas kazas, 

Kazu artrīta encefalīta slimības brīvus ganāmpulkus. 

1.2. Uzdevumi - neliels selekcionējamo pazīmju skaits nodrošina straujāku rezultātu 

sasniegšanu īsākā laika periodā. Svarīgākās pazīmes (4. tabula):  

4.tabula 

1.2.1. Piena produktivitātes un kvalitātes palielināšana līdz 2025. gadam 

 

Šķirne  Izslaukums kg Piena tauki 

% 

Olbaltumvielas % 

Zānes kaza 600 4,00 3,10 

Vācu baltā dižciltīgā 600 4,00 3,10 

Latvijas kaza 500 4,10 3,20 

Tīringas kaza 550 4,10 3,10 

Alpu kaza 550 4,20 3,30 

Anglo Nubijas 600 4,20 3,50 

 

1.2.2. Samazināt pirmo kazu atnešanās periodu līdz 18 mēnešiem; 

1.2.3. uzlabot audzējamo kazu eksterjera pazīmes izmantojot eksterjera lineāro 

vērtēšanu: tesmeņa priekšējā pieslēgumu 5 punktiem, kāju stāvotni 7 punktiem;  

1.2.4. uzskaitīt un analizēt veselības rādītājus (seroloģiski kazu artrītu encefalītu); 

1.2.5. uzskaitīt un analizēt vaislinieku un viņu meitu genotipu (kazeīnu αS1 gēnu 7. 

tabula). 
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2. Piena kazu šķirņu raksturojums 

2.1. Zānes kaza (ZK) – šīs šķirnes kazu dzimtene ir Šveice. Šķirne izkopta Zānentāles 

ielejas apvidū Bernes Kentona Alpu novadā. 

Zānes kazas ir ātraudzīgas un vislielākās pasaulē. Ķermenis garš, dziļš, pietiekami plats. 

Piena dziedzeri labi attīstīti. Tesmenis ieapaļš vai bumbierveida ar labi attīstītiem pupiem. 

Zānes kazām galva ir neliela ar pagarām, smalkām, nedaudz uz sāniem un priekšu 

nolīkušām ausīm. Galva āžiem īsāka, platāka, spēcīgāka nekā āžiem. 

Apmatojums balts. Āda smalka, uz ausīm un uz tesmeņa bieži pigmentēta. 

Pieaugušu kazu dzīvmasa ir 50 – 70 kg, skausta augstums 77 – 85 cm; bet pieaugušu āžu 

dzīvmasa ir 70 – 85 kg, augums skaustā 82 – 95 cm. 

Piena produktivitāte – laktācijas periods 10 – 11 mēneši. Pieaugušas kazas piena 

produktivitāte ir 650 kg piens, piena tauki 3,58 %, olbaltums 2,81 %. 

Šķirnes produktivitātes uzlabošanai paredzēts veikt vienreizēju krustošanu ar 

radnieciskām šķirnēm: Vācu baltā dižciltīgā, Čehu baltā šķirnes kaza. 

2.2.Vācu baltā dižciltīgā kaza (VBD) – šķirne izveidota un izkopta Vācijā 1880. gadā, 

Zānes un vietējās Šveices kazas krustošanas ceļā. Tā plaši izplatīta Vācijā. 

Kazām ir spēcīga konstitūcija, tās ir staltākas par Zānes kazām. Tesmenis ciets, elastīgs. 

Apmatojums īss, balts. Šīs šķirnes āžiem vaigus klāj kupla bārda, kas sniedzas līdz ausīm, uz 

pieres tiem ir sproga. 

Pieaugušu kazu dzīvmasa ir 55 – 75 kg, augums skaustā 70 – 80 cm, bet pieaugušu āžu 

dzīvmasa ir 70 – 100 kg, augums skaustā 80 – 90 cm. 

Piena produktivitāte – laktācijas periods 10 mēneši. Pieaugušas kazas piena 

produktivitāte ir 700 kg piens, piena tauki 3,50 %, olbaltums 2,90 %. 

Šķirnes produktivitātes uzlabošanai paredzēts veikt vienreizēju krustošanu ar 

radnieciskām šķirnēm: Zānes šķirnes kazas. 

 2.3. Latvijas kaza (LVK) – šķirne izveidota 19 gadsimta beigās un 20 gadsimta 

sākumā no vietējām, domājams Bezorkazām, krustojot tās ar Krievijas vietējo kazu āžiem un 

Megrelas šķirnes āžiem, kurus ieveda no Krievijas un Vitebskas apgabala. No 1900 līdz 1905. 

gadam Latvijā no Vācijas importēja Togenburgas un Tīringas kazas, bet no Francijas Alpu 

kazas. 1989. gadā no Čehoslovākijas republikas ieveda Zānes šķirnes kazas, kas arī ir 

uzskatāmas par šo šķirnes veidotājām. 

Latvijas kazu krāsa ir ļoti dažāda. Biežāk sastopamas baltas, pelēkas, melnas, raibas un 

citādas. Apmatojums rupjš, 15 – 20 cm gara ar samērā stipri attīstītu dūnvilnu. Dūnvilna ir ļoti 

labas kvalitātes, un no katras kazas gadā var savākt 200 – 300 gramu. 

Pieaugušu kazu dzīvmasa ir 35 – 50 kg, augums skaustā 50 – 65 cm, bet pieauguši āžu 

dzīvmasa ir 60 – 80 kg, augums skaustā 60 – 70 cm. 

Piena produktivitāte – laktācijas periods ilgst 8 – 10 mēnešus. Piena produktivitāte 

pieaugušām kazām laktācijā ir 450 kg piens, piena tauki 4,00 %, olbaltums 3,00 %. 
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Šķirnes produktivitātes uzlabošanai paredzēts veikt vienreizēju krustošanu ar 

radnieciskām šķirnēm (TOG, AK, TIR, ZK). 

2.4. Alpu kazas (AK) – šīs kazas parasti ir brūnā krāsā, taču ir sastopami arī melni un 

raibi dzīvnieki. Dzīvnieki samērīgi veidoti. Tesmenis ieapaļš, bieži gadās arī bumbierveidīgs 

ar labi attīstītiem vidēja lieluma pupiem. Kazas un āži ir ar lieliem skaistiem ragiem. 

Pieaugušu kazu dzīvmasa ir 50 – 70 kg, augums skaustā 80 – 90 cm, bet pieauguši āžu 

dzīvmasa ir 70 – 95 kg,augums skaustā 80 – 90 cm. 

Piena produktivitāte – laktācijas periods 9 – 10 mēneši. Piena produktivitāte pieaugušām 

kazām laktācijā ir 650 kg piens, piena tauki 4,00 %, olbaltums 3,10 %. 

2.5. Tīringas kaza (TIR) – Tīringas mežu piena kazas izveidotas Vācijā krustojot 

Togenburgas šķirnes kazas ar vietējām kazām. Kazām biežāk sastopamā apmatojuma krāsa ir 

no brūnas līdz melnai, kājas līdz ceļiem baltas ar melnu svītru no nagiem līdz ceļa locītavām, 

vēders balts. Pa kazas galvu no deguna gar acīm līdz ausīm stiepjas divas baltas svītras, balta 

ir ausu iekšpuse. Pārsvarā Tīringas kazas ir tolas, bet sastopamas arī ar ragiem. Tesmenis 

apaļš, nolaidens, ar spēcīgiem konusveida pupiem. 

Pieaugušu kazu dzīvmasa ir 45 – 50 kg, augums skaustā 70 – 75 cm, bet pieaugušu āžu 

dzīvmasa ir 50 – 60 kg, augums skaustā 80 – 85 cm. 

Piena produktivitāte – laktācija ilgst 10 – 11 mēnešus. Pieaugušu kazu mātes piena 

produktivitāte laktācijā ir 600 kg piens, piena tauki 4,00 %, olbaltums 2,80 %. 

Šķirnes produktivitātes uzlabošanai paredzēts veikt vienreizēju krustošanu ar 

radniecisku šķirni (TOG). 

2.6. Anglo Nubijas kazas (AN) – Anglo Nubijas ir izveidotas krustojot Anglijas 

vietējās kazas ar Āfrikas un Indijas kazu šķirnēm. Šķirne pēc klasifikācijas iedalās piena – 

gaļas kaza. 

Kazām ir īss spīdīgs, apmatojums. Krāsa kombinējas pilnīgi brūnas, melnas, un baltas. 

Var arī būt raibas ar dažādas krāsas ar baltiem plankumiem. Dzīvnieki ir izteikti lieli ar 

spēcīgu muskulatūru. Ragi pamatā nav, bet var arī dažiem indivīdiem būt. Pieaugušas kazu 

mātes sver 70 kg, augums skaustā 80 cm, bet āžiem dzīvsvars 90 kg, augums skaustā 90 cm. 

Kazu produktivitāte. No šīs šķirnes dzīvniekiem iegūst gan pienu, gan gaļu. Auglība 

pamatā ir divi kazlēni gadā. Piena produktivitāte standartlaktācijā 240 – 305 dienās ir 700 kg, 

piena tauku saturs 4,50 – 5,00%, olbaltumvielas saturs 3,30 – 3,60%. 

  

3. Iepriekšējās ciltsdarba programmas rezultāti 

Ciltsdarba rezultātu atspoguļošanai izmantoti iepriekšējās programmas īstenošanas 

sākuma un noslēguma gadi. Pārraudzības darbs 2015. gadā notiek 22 ganāmpulkos. 

5.tabula 

Gads  Rādītājs  LVK TIR AK ZK VBD XP, XX 

 

 

2010 

 

Laktāciju skaits 509 12 65 90 49 34 

Slaukšanas dienas 292 280 297 280 290 296 

Izsla. Kg 451 599 463 535 450 547 

Piena t.% 3,89 3,73 4,14 3,57 4,16 3,99 

Olbv. % 3,21 3,40 3,10 3,18 3,11 3,29 
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SŠS 1136 1114 1029 1294 938 862 

 

 

 

2014 

Laktāciju skaits 472 5 112 215 44 35 

Slaukšanas dienas 271 294 255 274 257 268 

Izsla. Kg 488 431 477 613 508 488 

Piena t.% 4,13 4,48 4,09 4,00 4,01 3,96 

Olbv. % 3,19 3,20 3,15 3,24 3,22 3,17 

SŠS 1002 944 1314 1316 984 1028 

 

 

6.tabula 

Piena kazu lineārās novērtējumu kopsavilkums par 2011 – 2014 gadu 

Š
ķ

ir
n

e 

 

 

 

 

Kazas (n) 

 

 

 

 

 

k
rū

šu
 a

p
k

ā
rt

m
.,
cm

 

p
u

p
u

 g
a
r.

,c
m

 

te
sm

.p
ri

ek
šd

. 

te
sm

.p
a
m

a
tn

e
 

te
sm

.n
o
v.

p
re

t 
le

c.
lo

c
 

p
u

p
u

 f
o
rm

a
 

p
u

p
u

 i
zv

ie
t.

p
re

t 
ze

m
i 

p
u

p
u

 i
zv

ie
t.

 

te
sm

 a
iz

m
u

g
. 

fo
rm

a
 

te
sm

e
en

s 
a
iz

m
u

g
.p

ie
sl

ēg
. 

p
a
k

a
ļk

ā
ju

 s
tā

v
o
tn

e
 

LVK 455 75,4 4,5 3,8 6,2 6,6 4,9 5,1 4,1 5,3 5,8 4,8 

AK 150 80,9 4,4 4,5 6,6 6,7 5,5 5,7 4,3 5,2 5,9 4,8 

ZK 351 80,1 5,2 4,0 6,7 6,8 4,9 5,3 4,1 5,3 6,3 4,9 

TIR 30 81,3 5,5 3,3 7,0 6,4 4,9 5,1 4,5 5,0 6,1 5,3 

CB 32 78,4 4,7 4,5 6,3 6,6 5,9 5,4 4,9 5,2 5,9 4,5 

VBD 58 80,3 5,2 4,2 6,1 5,7 4,8 5,3 5,3 4,7 5,8 5,8 

Optimālais 5 9 9 5 5 5 6 5 9 7 

 

Kazeīna gēna nozīme: Piena šķirņu kazu genotipam var būt nozīmīga ietekme uz piena 

ražošanas īpašībām, īpaši αs1 kazeīna koncentrācija pozitīvi korelē ar kopējās sausnas un 

kopproteīna daudzumu pienā. Kazeīna saturs un sastāvs ir saistīts ar siera daudzuma 

pieaugumu, koagalācijas (recēšanas) laiku, recekļa cietību, siera cietēšanas ātrumu un 

biezpiena stingrību. Saimniecības, kas nodarbojas ar kazas piena ražošanu 95% no iegūtā 

piena pārstrādā sierā un biezpiena ražošanā. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, kādi αS1 gēna grupas 

ir vaislas dzīvniekiem. 

7.tabula 

Homozigoto dzīvnieku skaits pēc αS1 gēna 

Genotipi Kazas Āži Kopā Genotipu biežums, % 
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AaG/AaG 1  1 0.88 

B34/B34 4 8 12 10.53 

E/E 2 1 3 2.63 

F/F 8 2 10 8.77 

Ab/Ab  5 5 4.39 

Kopā 15 16 31 27.19 

 

 

 

 

 

 

8.tabula 

 

Latvijā populārāko piena kazu šķirnēm aprēķinātie produktivitātes indeksi 

2013. gada pārraudzībā esošam kazām 

 

Šķirne 
Kazas 

(n) 

Indekss 

Izslaukuma  Piena tauki olbaltumvielu Produktivitātes  

LVK 342 48,1 – 140,1 39,4 – 157,9 44,2 – 147,9 74 - 126 

ZK 122 60,5 – 165,9 63,9 – 155,1 72,9 – 143,8 78 - 123 

AK 47 92,0 – 108,9 93,7 – 108,7 96,3 – 105,6 91 - 108 

VBD 20 76,1 – 112,0 74,6 – 115,6 85,4 – 111,7 91 - 107 

TIR 5 91,7 – 102,8 94,9 – 105,1 95,0 – 111,0 99 – 103 

XX, XP 20 75,6 – 124,1 63,2 – 126,6 81,4 – 113,6 73 - 119 

 

4. Kazu identifikācijas sistēma 

Lai nodrošinātu vienotu uzskaites sistēmu, valstī veido dzīvnieku reģistru un 

ganāmpulku reģistru. Kazām tiek piešķirts identitātes numurs - apzīmējums, kas ietver sevī 

valsts kodu (LV), ganāmpulka reģistrācijas numuru, sugas kods (4) un dzīvnieka individuālo 

numuru.  

Ganāmpulkam piešķir ganāmpulka reģistra numuru. Reģistra izveidošanu un uzturēšanu 

nodrošina Lauksaimniecības datu centrs (LDC). Apzīmēšanu veic atbilstoši spēkā esošiem 

MK noteikumiem. Līdz krotāliju ielikšanas ausī jaundzimušam kazlēnam ap kaklu uzliek 

birku, kurā uzrakstīts dzimšanas datums un mātes identifikācijas numurs.  

 

4.1. Ciltsdokumentācija kazkopībā 

 

Ciltsdokumentāciju kārto atbilstoši spēkā esošiem MK noteikumiem. Ciltsdarbā piena 

kazu ganāmpulkos ir noteikta šāda obligātā ciltsdokumentācija:  

Kazu un vaislas āžu individuālās uzskaites kartīte (ciltskartīte) – izraksta dzīvnieku 

pārvietojot uz citu ganāmpulku,  
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Izcelsmes sertifikātu – ir dzīvnieka izcelšanās un ciltsvērtību raksturojošs dokuments, to 

izraksta, pamatojoties uz LDC kazu pārraudzības datiem, zootehniskās dokumentiem 

(ganāmpulka uzskaites žurnāla) un dzīvnieka ciltskartītes datiem. Sertifikātu vaislas kazām un 

vaislas āžiem izraksta sertificēts pārraugs vai dzīvnieku vērtētājs pārvietojot / eksportējot uz 

citu ganāmpulku, bet apstiprina LKB ciltsdarba speciālists. 

Kazu lineārās eksterjera novērtēšanas lapa papīra vai elektroniska formāta. 

Ganāmpulka uzskaites žurnāls (elektroniska versija, papīra) – informācijas apkopojums, 

kurā ir informācija par kazu lecināšanu/ mākslīgo apsēklošanu, kazu atnešanos, dzimušo 

pēcnācēju skaitu, dzimumu, svaru, vaisliniekiem aplecināto kazu skaits sezonā, dzimušo 

pēcnācēju skaits (izdalot pa dzimumu). 

 

 

 

 

 

 

5. Ciltsdarba organizēšana šķirnes kazu audzēšanas saimniecībās 

 

Katru gadu šķirnes kazu saimniecībās veic: 

1) izcelšanās un produktivitātes uzskaiti visiem saimniecības ganāmpulkā reģistrētajiem 

dzīvniekiem; 

2) Kazu māšu izlasi un pāru atlasi lecināšanai ar sertificētiem augstvērtīgiem vaislas āžiem; 

3)vaislas āžu, kazu māšu produktivitātes un eksterjera vērtēšanu atbilstoši izstrādātai 

metodikai; 

4) iegūto rezultātu analīzi (ģenealoģisko, analīzi). 

 

5.1. Audzēšanas metodes 

Ciltsdarba programma izvirzīto mērķu sasniegšanai šķirnes kazu ganāmpulkos pielieto 

tīraudzēšanu un izņēmumu gadījumā (lai izvairītos no inbrīdinga) vienreizēju radniecisku 

šķirņu asins pieliešanu. 

Tīraudzēšana  

Audzēšanas metode, kad dzīvnieku pārošanu veic vienas šķirnes ietvaros. Ar 

tīraudzēšanu cenšas saglabāt un pilnveidot šķirnes produktivitāti un uzbūves tipu, pasargājot 

to no svešu šķirņu asiņu piejaukuma. Šķirnes uzlabošanu veic mērķtiecīgas izlases un atlases 

ceļā. 

Tīršķirnē ieskaita dzīvniekus, kuriem piemīt dotās šķirnes raksturīgākās īpašības, kuri 

pēc izcelšanās atbilst sekojošām prasībām: 

1) cēlušies no vienas un tās pašas šķirnes vecākiem (100% šķirnes asinība), kuru 

piederību tīršķirnei apstiprina dokumenti; 

2) iegūti izmantojot vienreizēju asins pieliešanu [ ne vairāk kā 6,24% citas 

radnieciskās grupas šķirnes asinība – F5 (5. paaudze)]; 

3) iegūti mērķtiecīgas pakļaujošās krustošanas ceļā [ne vairāk kā 3% citas 

neradniecīgas piena šķirnes asinība – F6 (6. paaudze)].  
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Ciltsdarba programma tiks piemērota arī tām piena kazu šķirnēm, kuras iepriekšējā 

ciltsdarba programmas īstenošanas laikā jau, iekļautas LVK, TIR, ZK, AN, AK, VBD šķirnes 

grupā, kā arī tām kazām, kuras tiks iegūtas laikā no 2016. gada 01. janvāra: 

1) Veicot plānotu Latvijas kazas šķirnes uzlabošanu ( vienreizēja asins pieliešana 

) ar AK, TIR, TOG, ZK, pēcnācēji iegūst mātes šķirnes nosaukumu (Latvijas kaza), uzrādot 

izmantoto šķirnes asiņu īpatsvaru (LVK ne mazāk kā 50%), Latvijas kazas šķirnes ģenētisko 

resursu saglabāšanas kazām (LVK ne mazāk kā 75%); 

2) Veicot plānotu Zānes šķirnes kazu uzlabošanu (vienreizēja asins pieliešana) ar 

Vācu balto dižciltīgo kazu (VBD), Čehu balto kazu (CB), vai citu ( kazu šķirni, kas ir veidota 

uz Zānes šķirnes dzīvnieku bāzes) pēcnācēji iegūst mātes šķirnes nosaukumu ( Zānes kaza), 

uzrādot izmantoto šķirnes asiņu īpatsvaru (ZK ne mazāk kā 75%, CB, VBD kopā 25%). 

3) Veicot plānotu VBD šķirnes kazu uzlabošanu (vienreizēja asins pieliešana ar 

ZK) pēcnācēji iegūst mātes šķirnes nosaukumu ( Vācu Baltā dižciltīgā kaza), uzrādot 

izmantoto šķirnes asiņu īpatsvaru (VBD ne mazāk kā 50%). 

Kazu fenotipiskās pazīmes atbilst šķirnes raksturojumam. 

4) Veicot pakļaujošo krustošanu izmanto savstarpēji neradnieciskās grupas 

šķirnes kazas ir jāizstrādā ganāmpulka izkopšanas plāns norādot atlasītās kazu mātes, kuras 

tiks lecinātas ar neradniecisko vaislinieku. Iegūtos pēcnācējus nedrīkst pārdot kā vaislas 

materiālu. Pēcnācējiem jāveic pārraudzības darbs atbilstoši spēkā esošiem MK noteikumiem.  

 

9.tabula 

Piena kazu šķirnes ciltsdarba programmas īstenošanai nepieciešamais minimālais 

kazu skaits 

Šķirne  Kazu mātes skaits Vaislas āži Šķirnes kazu 

saimniecības 

LVK 20 4 2 

AK 20 4 2 

ZK 20 4 2 

TIR 20 4 2 

VBD 20 4 2 

AN 20 4 2 

 

Lai saglabātu konkrētās piena kazu šķirnes un palielinātu tīršķirnes dzīvniekus ar 100% 

asinību, nepieciešams katrā šķirnē kā minimums 20 kazu mātes, kuras cēlušās no 2 

neradnieciskām ģimenēm un 4 savā starpā neradniecisku līniju vaislas āžus. Kazu šķirnes 

saimniecībās izkopjot konkrēto šķirni minimālais tīršķirnes kazu mātes skaits ganāmpulkā ir 5 

un 1 tīršķirnes vaislas āzis (9. tabula). 

 

5.2. Ciltsvērtības noteikšanas sistēma 

Kazām un vaislas āžiem ciltsvērtību novērtē, izmantojot datus par to izcelšanos, 

ķermeņa uzbūvi un produktivitāti. Iegūto novērtējumu izmanto ciltsdarbā mērķtiecīgai labāko 

dzīvnieku izlasei. Sistemātiska izlase, kas izdarīta noteiktā virzienā vairākās paaudzēs, 
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nodrošina ganāmpulka saimnieciski derīgo īpašību izkopšanu un nostiprināšanu. Novērtēšanas 

dati apstiprina iepriekšējos gados veiktā ciltsdarba rezultātus un tiek izmantoti tālākai pāru 

atlasei un audzēšanas virzienu noteikšanai.  

  Selekcijas uzdevumu sasniegšanai un ciltsvērtības noteikšanai:  

Piena kazām nosaka:  

produktivitāti- izslaukums, olbaltuma un tauku daudzums, eksterjeru vērtējumu, kazas 

veselību (somatisko šūnu skaits) auglības īpašības, atnešanās vieglums, izcelšanās 

informāciju, 

Vaislas āžiem nosaka: 

Par galvenajiem vērtēšanas kritērijiem tiek uzskatīta āža meitu produktivitāte, un 

eksterjera vērtējums, vidēji gadā aplecināto kazu skaits, vidējais gadā dzimušo kazlēnu skaits, 

kazlēnu dzīvsvars pie dzimšanas. Informāciju apkopo biedrība.  

  

Aprēķinot kazas ciltsvērtības indeksu vērā ņem: 

 Šķirnes populācijas vidējos piena produktivitātes rādītājus gadā, pa laktācijām, 

 Kazas piena produktivitāti gadā, laktācijā. Aprēķinot indeksu vērā ņem piena 

kazas produktivitātes rādītājus standarta laktācijā.  

 

 

 

Aprēķināšanas metodika: 

 

Izslaukuma indekss = Piena izslaukums laktācijā X 100________________  

                          Šķirnes populācijas vidējais izslaukums gadā/laktācijā 

 

Piena tauku indekss =  Piena tauku % gadā/laktācijā X 100____________  

                           Šķirnes  populācijas vidējais tauku % gadā/laktācijā  

 

Olbaltumvielu indekss = Piena olbaltumvielu % gadā/laktācijā X 100___________  

                              Šķirnes  populācijas vidējais olbaltumvielu % gadā/laktācijā 

 

Piena produktivitātes indekss= izslaukumu ind. + piena tauku ind. + olbaltumvielu indekss 

                                                                                            3  

Izņēmumi:  

Dzīvnieki, kuriem nav piešķirta šķirne (šķirnes kods ir XX) piena produktivitātes 

indeksu aprēķinot vērā ņemot visas populācijas gadā iegūto vidējo piena produktivitātes 

rādītājus. 

Dzīvnieki, kuriem nav piešķirta šķirne (šķirnes kods ir XP) piena produktivitātes 

indeksu aprēķinot vērā ņemot dzīvnieka lielākās % daļas konkrētās šķirnes asinību (tiek 

veikta pakļaujošā krustošana starp neradnieciskām šķirnēm).  

 

5.3. Kazu lineārās eksterjera vērtēšanas metodika 

 

 Kazu šķirnes apzīmē izmantojot šķirnes nosaukuma pirmos burtus: 
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LVK – Latvijas vietējā kaza 

ZK – Zānes kaza 

VBD – Vācu baltā dižciltīgā kaza 

TOG – Togenburgas kaza 

TIR – Tīringas kaza 

AK – Alpu kaza 

AN – Anglo Nubijas 

Eksterjeru vērtē visām pārraudzībā esošajām kazām pirmajā vai otrajā laktācijā no 

divdesmitās atnešanās dienas līdz septītā laktācijas mēneša beigām. 

Kazu eksterjeru vērtē vienu reizi tās dzīves laikā. 

Lineāri vērtē 9 eksterjera pazīmes piešķirot punktus no viens līdz deviņi (10. tabula), 

ar mērlenti mēra kazas krūšu apkārtmēru un pupu garumu 

norāda eksterjera kļūdas, izmantojot atbilstošo kodu 

Eksperts kazu eksterjera vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto sagatavotās veidlapas un 

20 dienu laikā pēc novērtēšanas eksterjera vērtēšanas veidlapas nosūta biedrībai.  

Eksterjera lineārai novērtēšanai (lineārā metode) lieto no 1 līdz 9 punktu skalu, kas 

balstās uz atsevišķu ķermeņa daļu vērtējumu, aptverot katras pazīmes galējo noviržu 

diapazonu. Vērtē 2 svarīgākās ķermeņa uzbūves pazīmes un 7 tesmeņa pazīmes, katru 

atsevišķi neatkarīgi no pārējām. 

Katrai no novērtējamām pazīmēm ir sava optimālā attīstība un šo pazīmes izpausmi 

novērtē ar atbilstošiem punktiem.  

Krūšu apkārtmēru un pupu garumu iegūto mērījumus fiksē centimetros, un kā vienīgos 

no visiem vērtējumiem eksterjera pazīmēm nepārvērš punktos. 

Novērtējot dzīvnieka eksterjeru ir jāņem vērā svarīgākās eksterjera kļūdas (11. tabula). 

Katru eksterjera kļūdu novērtē ar punktiem no 1 līdz 3. Ar 1 punktu novērtē vāji izteiktu, ar 2 

– vidēji, ar 3 – stipri izteiktu eksterjera kļūdu. 

Eksterjeru kazai vērtē vienu reizi mūžā pirmajā vai otrajā laktācijā no 20 dienas pēc 

atnešanās līdz septītā laktācijas mēneša beigām.  

Kazu eksterjera vērtēšanu veic persona, kura ir saņēmusi atbilstošu sertifikātu Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā.  

10.tabula 

Eksterjera vērtējamās pazīmes 

 

Pazīmes 

Pazīmju galējās novirzes 

1punkts……………9 punkti 

 

Tesmeņa priekšdaļa Īsa ………………………………………gara 

Tesmeņa pamatne Slīpa …………………………………..taisna 

Tesmeņa novietojums pret lecamo locītavu dziļš …………………… ………………sekls 

Pupu forma Resni…………………………………..smalki 

Pupu izvietojums pret zemi Slīps……………………………………..stāvs 

Pupu izvietojums Plats……………………………………šaurs 
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Tesmeņa aizmugurējā forma Vāja………………………………..…izteikta 

Tesmeņa aizmugurējais pieslēgums Šaura…………………………………….plata 

Pakaļkāju stāvotne Satuvināta…………………………...…taisna 

 

Orientējošais punktu sadalījums katrai pazīmei 

Tesmeņa priekšdaļa: 1 punkts – īsa, 5 – vidēji gara, 9 – gara (vēlamais), 

Tesmeņa pamatne: 1 punkts – pamatne zemāk par pupu pamatni, 5 punkti – pamatne 

vienādā augstumā ar pupu pamatni, 9 punkti – pupu pamatne slīpi virzīta uz augšu pret 

pupu pamatni vēlamais, 

Tesmeņa novietojums pret lecamo locītavu: 1 punkts – dziļš tesmeņa apakšējā mala 

zem lecamās locītavas līmeņa, 7 – normāls, tesmeņa apakšējā mala 5 – 7 cm virs lecamās 

locītavas līmeņa (vēlamais), 9 – sekls – tesmeņa apakšējā mala 10 cm virs lecamās locītavas 

līmeņa, 

Pupu formas: 1 punkts – ļoti resni, 5 punkti normāla vēlamā, 9 punkti – ļoti smalka, 

Pupu izvietojums pret zemi: (skats no aizmugures), 1 punkts – attālināts, 5 – normāls, 

taisni vēlamais, 9 – ciešs,  

Pupu izvietojums: (skats no sāniem) 1 punkts slīpi, 6 punkti stāvi pret tesmeņa 

priekšdaļu vēlamā pazīme, 9 punkti pupu slīpums vērsts uz aizmuguri,  

Tesmeņa aizmugurējais pieslēgums: 1 punkts – vājš – tesmenis atkāries, 5 – vidējs 

pieslēgums, 9 punkti – ciešs (vēlamais), 

Pakaļkāju stāvotne: 1 punkts – ļoti slīpa, satuvinātas lecamās locītavas, 9 punkti – 

taisna vēlamā. 

 

11.tabula 

Eksterjera kļūdu saraksts 

 

Kods Kļūdas nosaukums Kods Kļūdas nosaukums 

1 Smaga galva 8 Izvērstas priekškājas 

2 Īss kakls 9 Vāji vēzīši 

3 Šauras krūtis 10 Pakaļkājas X 

4 Iežmauga aiz lāpstiņām 11 Papildus pupi 

5 Ieliekusies mugura 12 Patvaļīga piena izplūšana 

6 Karpveida mugura 13 Tesmeņu daļu atrofija 

7 Satuvinātas lecamās locītavas   

 

6. Vaislas un pārbaudāmo āžu sertificēšanas metodika 

 

Piena kazu ganāmpulkos, kuros veic pārraudzību, pēcnācējus iegūst no sertificētiem 

vaisliniekiem un sertificēta vaislas materiāla. 

Vaislinieku var sertificēt izmantošanai, ja tas ir: 

1) Iegūts vai iepirkts un to paredzēts izmantot saskaņā ar ciltsdarba programmu, 

tā ciltsvērtība atbilst ciltsdarba programmā 12 tabulas rādītājiem; 
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2) Sertificējot vaislinieku tam ir novērtētas meitām piena produktivitāte, un 

eksterjers,  

3) Apzīmēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to 

ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu. 

4) Novērtējot vaislinieku vizuāli, tam nav konstatētas eksterjera kļūdas:1; 3; 4; 5, 

6; 6; 7; 8, 9; 10; ( 11. tabula) un citas dzimumam sastopamās eksterjera kļūdas.  

Saimniecībās izmantot tikai augsti produktīvus vaislas āžus, kuru vērtība noteikta pēc 

vecāku kvalitātes rādītājiem (12. tabula), pēc pēcnācēju kvalitātes un tie novērtēti kā 

uzlabotāji pēc galvenajām selekcijas pazīmēm, ņemot vērā: 

 ar āzi aplecināto kazu skaitu; 

 meitu produktivitāti un eksterjera novērtējumu. 

Āzim jābūt dzimušam no augstražīgas mātes, labi attīstītam un veidotam, veselīgam 

savas šķirnes pārstāvim. Āžu eksterjeram jābūt bez kļūdām ar šķirni raksturīgām īpašībām. 

Vērā ņem arī sertificētā vaislinieka vecāku (mātes eksterjera novērtējumu un tēva meitu 

eksterjera novērtējuma kopsavilkumu, nav konstatētas eksterjera kļūdas). Vaislinieka mātes 

tesmenis priekšējā pieslēguma lineārais vērtējums nav zemāks par 5 punktiem, 

pakaļkāju stāvotne 7 punkti. 

Piena novirziena šķirnes āžus, ja tie labi attīstījušies, vaislai var sertificēt jau 8 mēnešu 

vecumā, atļaujot aplekt pirmajā gadā 10 – 15 kazu. 

Ganāmpulkā kazu lecināšanā/ mākslīgā apsēklošanā izmanto tīršķirnes augstvērtīgus 

vaisliniekus, kuru asinība: 

 AK, TIR, AN šķirnes āžiem ir 100% asinība, 

ZK 100% vai ZK< 75% un 25% (CB, VBD) asinība, 

 LVK 100% vai LVK <50% 50% (AK, TIR,TOG, ZK) asinība,   

VBD 100% vai VBD 75% ZK 25% asinība. 

 

Āžu izlase un pārbaude pēc pēcnācēju kvalitātes 

Šķirnes kazu audzēšanas saimniecībās izmanto tikai augstproduktīvus vaislas āžus, kuru 

selekcijas vērtība noteikta pēc vecāku ciltsvērtības, pēcnācēju produktivitātes un eksterjera 

vērtības, mātes un meitu selekcijas indeksa vērtējuma.  

12.tabula 

Produktivitātes kritēriji sertificējamo vaislas un pārbaudāmo āžu mātēm 

 

Šķirne 

Izslaukums 

Kg 

 

Piena tauku 

% 

Olbaltumvielu 

% 

Krūšu 

apkārtmērs 

cm 
Konvencionāla*  Bioloģiska*  

ZK 600 500 3,80 2,80 85 

VBD 600 500 4,00 2,90 80 

LVK 450 380 4,00 3,00 70 

TIR 550 450 4,00 3,00 80 

AK 600 500 3,80 3,00 80 
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AN 600 500 4,00 3,00 83 

Bioloģiska* - vaislinieka mātes produktivitātes dati iegūti pēc bioloģiskas 

saimniekošanas metodes; 

Konvencionāla * - vaislinieka mātes produktivitātes dati iegūti pēc intensīvas (ne 

bioloģiskas saimniekošanas) metodes. 

 

6.1. Sertifikāta izsniegšana un tā derīguma termiņa pagarināšana 

 

Vaislinieka sertifikātu izsniedz šķirnes kazu audzētāju organizācija sertifikāta derīguma 

termiņu nosaka uz laiku, kas nav mazāks par gadu, vai uz pārbaudes laiku, kurā iegūst 

ciltsvērtības novērtējumu. 

Lai saņemtu sertifikātu, vaislinieka īpašnieks iesniedz šķirnes kazu audzētāju 

organizācijai: 

1) Iesniegumu vaislinieka sertifikāta saņemšanai; 

2) Ārzemēs iepirktajam vaisliniekam izcelsmes sertifikāta kopiju izsniedzējas valsts 

oriģinālvalodā un tā tulkojumu valsts valodā; 

3) Latvijā pirktam vaisliniekam izcelsmes sertifikāta vai ciltskartiņas kopiju; 

4) Ciltsdarba programmā noteikto veterināro izmeklējuma rezultātus uz kazu artrītu 

encefalītu, vai veterināro izmeklējumu kopiju, vai veselības sertifikāta kopiju, ja 

vaislinieku un tā vaislas materiālu iepērk citā valstī. 

Organizācija sertifikātu izsniedz atbilstoši noteiktā MK kārtībā. 

Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, vai saglabāšanai vaislinieka statusu (pēc 

maksimālā termiņa beigām), persona vismaz 30 dienas pirms sertifikāta derīguma termiņa 

beigām iesniedz organizācijai: 

1) Iesniegumu vaislinieka sertifikāta pagarināšanai; 

2) Ciltsdarba programmā noteikto izmeklējuma rezultātus uz kazu artrītu encefalītu 

vīrusu; 

3) Vaislinieka ciltsvērtības novērtējumu. 

4) Ja, vaislinieka ciltsvērtības novērtējums atbilst ciltsdarba programmā noteiktajām 

prasībām, organizācijas speciālists pagarina sertifikāta derīguma termiņu vēl uz 5 

gadiem, saglabājot pirmo reizi izsniegta sertifikāta numuru. 

Organizācijas speciālists neizsniedz sertifikātu vai nepagarina tā derīguma 

termiņu, ja netiek ievēroti šajos noteikumos minētie nosacījumi. 

Organizācijas speciālists septiņu dienu laikā pēc sertifikāta izsniegšanas LDC datu bāzē 

ievada informāciju par izsniegtajiem vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikātiem, vai 

sertifikātu derīguma termiņa pagarināšanu vai saglabāšanu. 

 

7. Ciltsgrāmatas kārtošanas metodika 

 

Ciltsgrāmata ir informācijas krājums par dzīvnieka izcelšanos, produktivitāti un 

ciltsvērtību. 
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Pēc dzīvnieku īpašnieka pieteikuma ciltsgrāmatā ieraksta tikai pārraudzībai pakļautos 

vērtīgākos dzīvniekus, kuri izaudzēti saskaņā ar kazkopības ciltsdarba programmu un atbilst 

noteiktiem rādītājiem. 

Ciltsgrāmatu izmanto: 

- ciltsdarba sasniegumu analīzei, 

- turpmāko ciltsdarba uzdevumu veikšanai, 

- ciltsdokumentācijā ciltsdarba datu ticamības pārbaudei, 

- ciltsgrāmatas kārtošanu veic Latvijas kazkopības biedrība. 

Biedrība slēdz līgumu ar dzīvnieku īpašniekiem par dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrāmatā. 

Biedrība  reizi ceturksnī izvērtē pārraudzības datu bāzē reģistrētās vaislas kazas un vaislas 

āžus. 

Lai dzīvnieku ierakstītu ciltsgrāmatā, tiek pārbaudīta izcelsmes informācija LDC datu bāzē 

un, ja nepieciešams – pēc īpašnieka iesniegtajiem izcelsmes dokumentiem.  

Reģistrējot dzīvniekus ciltsgrāmatā, īpašnieks Latvijas kazkopības biedrībai iesniedz 

pieteikumu ar nepieciešamajiem dokumentiem aizpildītu ciltskartīti vai iepirktā dzīvnieka 

sertifikāta kopiju. Pamatojoties uz iesniegtiem dokumentiem dzīvniekiem piešķir 

ciltsgrāmatas numuru, kas sastāv no šķirnes apzīmējuma, ciltsgrāmatas daļas apzīmējuma un 

dzīvnieka identitātes numura.  

Ciltsgrāmata dalās galvenajā daļā A un papilddaļā B. 

Ciltsgrāmatā ierakstītiem dzīvniekiem jābūt veseliem, ar šķirnei atbilstošu eksterjeru 

un konstitūciju, ar zināmu izcelšanās vietu. 

Galvenajā (A) daļā uzņem visus dzīvos dzīvniekus, kuriem ir šķirnei atbilstoša 

izcelsme trijās paaudzēs (ciltsgrāmatas galvenajā daļā uzņem arī dzīvnieka vecākus un 

vecvecākus. Dzīvnieka vecāki un vecvecāki drīkst būt arī likvidēti, vai miruši/krituši). 

Importētiem dzīvniekiem pamatojoties uz izcelšanās sertifikātu, izcelšanās norādīta kā 

minimums 2 paaudzēs, dzīvnieka šķirnes asinība 93,75% ≤ ). 

A1 klasē ieraksta dzīvniekus ar atbilstošu izcelsmi un ciltsdarba programmas prasībām 

atbilstošu produktivitāti, kas atbilst (13 tabulas prasības); 

A2 klasē ieraksta tos dzīvniekus, kam ir tikai atbilstoša izcelsme. A2  klasē uzņem 

dzīvniekus no 9 mēnešu vecuma, kas novērtēti kā audzējamie dzīvnieki.  

Papilddaļā (B) uzņem dzīvniekus, ja dzīvnieka abi vecāki ir vienas šķirnes vai tiek 

veikta pakļaujošā krustošana (krustojuma dzīvnieki) šķirnes  asinība 50% ≤ .  

13.tabula 

Minimālās produktivitātes prasības kazām ierakstot A1 daļā 

 

Šķirne 

Pirmā  vai vienā no vecākām laktācijām 

Izslaukums, kg 
Tauku saturs, % 

Olbaltumvielu 

saturs, % Konvencionāla*  Bioloģiska*  

ZK 600 500 3,80 2,80 

VBD 600 500 3,80 2,80 

LVK 450 380 4,00 3,00 

TIR 500 450 4,00 3,00 
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AK 550 500 4,00 3,00 

AN 600 500 4,00 3,00 

 

8. Latvijas kazas atbilstība ģenētisko resursu saglabāšanas programmai 

Latvijā kazu piena ražošanā slaucamo kazu pamatšķirne ir Latvijas vietējā kaza ( LVK), 

kura pašlaik Latvijā tiek audzēta ap 70%, bet pēc pārraudzības datiem ap 85% no kopskaita. 

Latvijas vietējā kazu šķirne pēc eksterjera pieder pie piena kazu šķirņu grupas. Šķirnes 

veidošanās sākums ir 19.gs. beigas un 20.gs. sākums. Savā 100 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā 

Latvijas vietējai kazu šķirnei ir bijuši vairāki pilnveidošanas periodi ar citu piena kazu šķirņu, 

tādu kā Zānes, Krievijas, Gorkijas, Megrelas, Togenburgas, Tīringas un Alpu šķirnes vaislas 

dzīvnieku izmantošanu selekcijā. Tomēr laika gaitā tiek veidota mūsdienu prasībām atbilstoša 

produktīva un izturīga vietējā kazu šķirne. Šī procesa laikā no Latvijas vietējās kazu šķirnes 

daudzi gēni, par kuru lietderību šobrīd vēl nav izsmeļošas informācijas, var izzust 

neatgriezeniski, ja mēs nesaglabāsim Latvijas vietējās kazas. 

Galvenā šīs šķirnes priekšrocība ir tā, ka, audzējot to Latvijā jau vairāk nekā 100 gadus, 

tā ir piemērojusies vietējiem klimatiskajiem apstākļiem, kas nosaka kazu ēdināšanas tipu un 

turēšanas veidu. Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieki ir ražīgi, izturīgi, samērā pieticīgi. 

Kazas spēj ražot pietiekami daudz piena tauku un augstu olbaltumvielu saturu tajā, izmantojot 

lēto zāles lopbarību ar ļoti nelielām spēkbarības devām. Latvijas vietējām kazām raksturīgas 

ļoti labas atražošanas spējas, izturīgas kājas, nagi un tās praktiski neslimo. Šīs šķirnes 

dzīvnieki sasniedz lielāku ilgmūžību nekā citu šķirņu dzīvnieki. 

Latvijā audzējamo vietējo mājdzīvnieku šķirnes ir nacionālā bagātība, par kuru 

saglabāšanu, racionālu izmantošanu un tālāku pilnveidošanu ir atbildīga valsts un attiecīgās 

institūcijas šo funkciju veikšanai. 

Veiksmīga programmas realizācija saglabās līdz šim izveidoto Latvijas vietējo kazu 

šķirni ar tās raksturīgajām iezīmēm, un to varēs izmantot par pamatbāzi esošo dzīvnieku 

īpašību pilnveidošanā, galvenokārt saglabājot vērtīgākās saimnieciski derīgās īpašības 

turpmākajās paaudzēs. Programmas īstenošanai nākotnē plānota kazu skaita palielināšana jau 

esošās saimniecībās (vēlams – šķirnes kazu audzēšanas saimniecībās). Populācijas 

saglabāšanai plānots izvirzīt 100 kazu mātes un 5 vaislas āžus. Realizējot 2011-2015. gada 

Latvijas vietējās ciltsdarba programmu 2014 un 2015. gadā ģenētisko resursu noteikumiem 

bija atbilstoši 209 kazu mātes, bet programmas realizācijā pieteiktas 36 kazu mātes.   

  

 

 

8.1. Saglabājamo Latvijas vietējās kazu šķirnes kazu izplatība, apjoms un šķirni 

raksturojošie rādītāji 

 

Šķirne izveidota 19 gadsimta beigās un 20 gadsimta sākumā no vietējām, domājams 

Bezoarkazām, krustojot tās ar Krievijas vietējo kazu āžiem un Megrelas šķirnes āžiem, kurus 

ieveda no Krievijas un Vitebskas apgabala. No 1900 līdz 1905. Gadam Latvijā no Vācijas 

importēja Togenburgas un Tīrīngas kazas, bet no Francijas Alpu kazas. 
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Latvijā 1989. Gadā no Čehoslovākijas republikas tika ievestas 28 Zānes šķirnes kazas 

un 2 āži ar kurām toreiz netika veikts pienācīgs ciltsdarbs, t.i. kazkopības nozare tobrīd bija 

atstāta novārtā. 

1994. gadā atkal no Čehoslovākijas iepirka 38 Zānes šķirnes kazas un 2 āžus, vienu 

Zānes, bet otru Alpu šķirnes āzi. 

Mērķtiecīga darba gaitā Latvijas vietējai kazu šķirnei ir izveidota augsta reprodukcijas 

spēja, samērā laba ātraudzība, teicama gaļas kvalitāte, laba veselība un liela pretestības spēja 

dažādām slimībām. 

1) Dzīvnieku izcelšanās ir zināma vismaz māte un tēvs, pamatojoties uz 

iesniegtiem ciltsdokumentiem. 

2) Pieļaujama asins pieliešana no radniecīgajām šķirnēm (Zānes, Krievijas, 

Tīringas, Togenburgas, Alpu, Megreles). 

3) Dzīvnieku izcelsmē ir 50% Latvijas vietējā kazu šķirne. 

4) Latvijas vietējās šķirnes kazu nozīmīgākā pazīme ir augsta reprodukcijas spēja. 

Vislielākā loma, protams, ir auglībai un kazlēnu izaudzēšanai no dzimšanas līdz 

atšķiršanai. 

5) Labas ēdināšanas, turēšanas un kopšanas apstākļos Latvijas vietējo kazu māšu 

auglība var sasniegt 200 - 250%. 

Latvijas vietējās šķirnes kazām ir labas apaugļošanās spējas. Grūsnības sasniegšanai ir 

nepieciešami vidēji 1,0 – 1,5 sēklojumi, kas ir mazāk nekā citām piena šķirņu kazām Latvijā. 

Latvijas vietējām kazām pamatā ir ļoti vieglas, neapgrūtinātas dzemdības. 

Latvijas vietējās šķirnes kazām ir raksturīga pietiekami spēcīga konstitūcija, stipra kaulu 

būve, plats un garš ķermenis. Kazas ir veselīgas, piemērojušās labi samērā mitrajam Latvijas 

klimatam. Ļoti labi izmanto esošo barības bāzi. Ziemā pamatā kazas baro ar sienu, bet vasarā 

ar ganības zāli. Kazas labprāt ēd dažādu koku zarus, lapu koku slotiņas un skujas, kas ir arī 

labs vitamīnu avots. 

No redzamākām eksterjera kļūdām dažām Latvijas vietējām kazām atzīmējamas: šauras 

krūtis, šaurs, slīps krusts, vāji attīstīta muskulatūra. 

Kazu barošana nesaistās ar lieliem izdevumiem. Kaza ir viens no pieticīgākiem 

dzīvniekiem un, turēta pienācīgos apstākļos, maz slimo un ir imūna pret tuberkulozi. 

Neskatoties uz kazas pieticību, viņa ir laba barības izmantotāja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.tabula 

Latvijas vietējās kazu šķirnes raksturojums 
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Rādītāji Raksturojums 

Apjoms un izplatība 

Audzēšanas vieta Latvijas teritorija, bet lielākais īpatsvars Kurzemē  

Apzīmējums Latvijas kaza 

LVK 

Latvijas vietējās šķirnes(kazu) 

Populācijas kazu skaits: 

t.sk. dzīvnieku skaits atbilstoši 

saglabāšanas programmas 

nosacījumiem 

 

2800 

 

200 

Populācijas fenotipiskais raksturojums 

Apmatojuma krāsa un 

raksturojms 

Vairāk sastopamas baltas, pelēkas, melnas un raibas. 

Apmatojums rupjš, 15-20 cm gara samērā stipri attīstītu 

dūnvilnu. Gadā var izsukāt 200 – 300 g pūku. 

Ragi  Plakani, sirpjveidīgi 30-50cm gari. Var arī būt tolas. 

Pieauguša dzīvnieka: 

Skausta augstums (cm) 

Ķermeņa slīpais garums(cm)  

Dzīvmasa (kg) 

50 – 70 

65 – 75 un vairāk 

kazu mātēm 35 – 50 

vaislas āžiem 60 –80 un vairāk 

Ražība  Slaukšanas periods 8 - 10 mēneši. Atkarībā no 

ēdināšanas apstākļiem vidējais izslaukums laktācijā 

400-550kg piena, atsevišķi dzīvnieki var dot arī vairāk. 

Tauku saturs 4,00 - 5,00%, olbaltumvielu saturs 3,00%. 

Auglība 200-300%. Kazlēnu diennakts dzīvmasas 

pieaugums no 120 –150g.  

Izmantošanas virziens Izmanto galvenokārt piena un gaļas iegūšanai. Ar 

labiem panākumiem var izmantot ādas un kažokādu 

ieguvei. 

Dzīvnieku izturība 1. nav uzņēmīgas pret vielu maiņas slimībām 

pieticīgos vai trūcīgos ēdināšanas apstākļos; 

2. neslimo ar kāju un nagu slimībām; 

3. imūnas pret tuberkulozi un citām slimībām; 

4. labs pienīguma koeficents( izslaukuma un 

dzīvmasas attiecība); 

5.   laba spēja adaptēties mainīgā vidē. 

 

 

 

 



 

Kazu dienas 2017  

8.2. Latvijas vietējās šķirnes kazu saglabāšanas mērķis 
 

1) Saglabāt daļu no Latvijas vietējās šķirnes dzīvniekiem kā gēnu rezervi bez citu 

neradniecīgo šķirņu asins pieliešanas nākamajās paaudzēs, nodrošinot plašāku šķirņu 

daudzveidību. 

2) Saglabāt Latvijas vietējās šķirnes kazu populāciju ar tās labajām īpašībām: 

pietiekami augstu produktivitāti (pienīgumu) labo auglību un ilgmūžību, izturību pret 

slimībām, labu barības, sevišķi tilpumainās, izmantošanas spēju un labas mātes īpašības. 

Visas nosauktās pazīmes ir ļoti nozīmīgas un tās varēs izmantot selekcionāri arī nākotnē. 

3) Latvijā jāattīsta un jāaudzē konkurētspējīgu un ekonomiski izdevīgu Latvijas 

vietējo kazu šķirni, kurai ir augsta produktivitāte, kura sabalansēta ar funkcionālajām 

īpašībām – labu eksterjeru, veselību un vieglām dzemdībām. Uzskatām, ka arī Latvijas 

vietējās šķirnes kazas var izmantot par gēnu rezervi kazu populācijas daudzveidībai. 

Jāpiezīmē, ka ārzemēs jaunu šķirņu līniju veidošanā izmanto gēnu rezervju fondu tieši no 

primitīvajām vietējām kazām, kuras saglabājušas piemērotību vietējiem klimatiskajiem, 

ekonomiskajiem un ēdināšanas apstākļiem. 

  

8.3. Galvenie kritēriji šķirnes saglabāšanai 

 

Latvijas vietējās šķirnes kazām jāsaglabā un tālāk jāattīsta tās īpašības, ar kurām tās 

izceļas starp citām šķirnēm, un tās ir: 

1) pietiekams dzīvnieku konstitūcijas stiprums un piemērotība vietējiem apstākļiem; 

2) augsta kazu reprodukcijas spēja ( auglība un kazlēnu dzīvotspēja); 

3) laba kazu ātraudzība (vaislai pareizi izaudzētas jaunkazas var uzsākt izmantot 10 – 

12 mēnešu vecumā) un tirgus prasībām atbilstošā gaļas kvalitāte; 

4) Latvijas vietējās šķirnes kazu pienā olbaltumvielām ir paaugstināts kazeīna (A un B 

frakcijas) daudzums, tādēļ pienā ir ļoti maz šķīstošā proteīna un galvenokārt visas 

olbaltumvielas tiek izmantotas biezpiena un siera gatavošanai. 

 

15.tabula 

Latvijas vietējās šķirnes kazu piena produktivitāte (standartlaktācijā) 

 

Laktācija Produktivitāte 

Izslaukums kg Tauku saturs, % Olbaltumvielu saturs, % 

1. 400 un vairāk 3,80 2,90 

2. 450 un vairāk 3,80 2,90 

3. lakt. un vecākas 550 un vairāk 3,80 2,90 

 

Eksterjers: Latvijas kazas eksterjers tiek vērtēts atbilstoši apstiprinātai „Piena kazu ciltsdarba 

programmai”. 

  

8.4. Latvijas vietējās šķirnes kazu audzēšana slēgtā populācijā 

 

Tradicionāli tīraudzēšana ir sastopama kā audzēšanas metode, kuru lieto vienas šķirnes 

robežās vai šķirnes daļā populācijā. Tīraudzēšanas metode ļauj esošo gēnu rezervi uzturēt un 

attīstīt tālāk. 
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Latvijā vietējo šķirnes kazu audzēšanā var saskatīt dažas līnijas, kā piemēram, Rodžera, 

Miķeļa, Friča, Fukša, Pekša. Šīs līnijas ir pietiekošas, lai pārošanai izvēlētos neradnieciskos 

vaisliniekus. 

Pēc ikgadējās kazu novērtēšanas jāveic ganāmpulka ģenealoģiskā analīze, bet pēc tam 

veikt pāru atlasi. Latvijas vietējās šķirnes āžus vēlams izmantot individuālai pārošanai 

atbilstoši sastādītajam pārošanas plānam. Ar vienu āzi var aplecināt 50 – 70 kazu mātes 

sezonā. Latvijas vietējās šķirnes āžus, ja tie labi attīstījušies, vaislai var izmantot jau 12 

mēnešu vecumā, atļaujot aplekt tikai no 10 – 20 kazu mātes. 

Veicot vaislas āžu atlasi no neradnieciskajām līnijām un izmantojot rotējošā kārtībā, 

Latvijas vietējo kazu ganāmpulkos var izvairīties no tuvradnieciskās kazu pārošanas. 

Kazu audzēšanas saimniecībās atrodas kazas un vaislas āži, kuri atbilst Latvijas kazu 

šķirnes ģenētisko resursu programmas izvirzītām prasībām un tajās veic šķirnes saglabāšanas 

darbu.  

Lai ganāmpulka kazas un vaislas āžus iekļautu LVK šķirnes saglabāšanas programmā: 

1) Tiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem atbilstoši noteiktai kārtībai, 

2) Saimniecībā jāveic kazu ganāmpulka pārraudzība pēc A vai B pārraudzības 

metodes; 

3) Dzīvnieku īpašniekam šķirnes kazu audzētāju organizācijai jāiesniedz pieteikums 

par īpašumā esošiem prasībām atbilstošiem dzīvniekiem. 

4) Dzīvnieku īpašniekiem jāpilda visi ciltsdarba organizācijas ieteikumi, kas saistīti ar 

kazu un vaislas āžu saglabāšanu, pavairošanu un audzēšanu. 

5) Konstatējot būtiskus pārkāpumus ģenētisko resursu saglabāšanas programmā 

iekļauto kazu un āžu izmantošanā, turēšanā un kopšanā, saimniecība var tikt izslēgta 

no šķirnes saglabāšanas programmas īstenošanas. 

Šķirnes kazu audzētāju organizācija: 

1) Organizē šķirnes dzīvnieku saglabāšanas darbu atbilstoši apstiprinātai programmai; 

2) Organizācijas ciltsdarba speciālisti, kuri uz dokumentu un dzīvnieku apskates 

pamata izvērtē pieteikto kazu un āžu atbilstību programmas prasībām; 

3) Izsniedz atzinumu par kazu un āžu iekļaušanu šķirnes saglabāšanas programmā; 

4) Kārto programmā iekļauto kazu un āžu uzskaiti; 

5) Iesniedz programmas īstenošanā iesaistīto kazu un āžu sarakstus LDC reģistram; 

6) Sagatavo grozījumus vai papildinājumus šķirnes saglabāšanas programmā. 

 

8.5. Latvijas kazas šķirnes ciltsdarba programmas īstenošanai nepieciešamais kazu 

skaits 

 

Pamatojoties uz to, ka Latvijas kazu šķirne ir Latvijā izveidota un iekļauta ģenētisko 

resursu saglabāšanas programmā, minimālais kazu māšu skaits, kas nepieciešams, ciltsdarba 

programmas īstenošanai 50 kazu mātes, un 4 savstarpēji neradnieciski vaislas āži.  

Izņēmums: sakarā ar to, ka esošos ganāmpulkos trūkst neradnieciski tīršķirnes 

vaislinieki, lai varētu realizēt programmu pieļauj sertificēt vaisliniekus, kam nav zināma 

izcelšanās 5 paaudzēs, bet viņu fenotipiskās pazīmes atbilst Latvijas kazas šķirnes 

raksturojumam, īpaša vērība tiek pievērsta akota garumam, eksterjeram nav kļūdas, 

dzīvnieka svars un augums atbilst šķirnei, vaislinieka mātes fenotipiskās pazīmes atbilst 

šķirnes raksturojumam.Vaisliniekam piešķir 100% LVK asinību. 

 

 


