
Zirgu izvades noteikumi 

1. Vispārīgā daļa 
1.1. Skate –viens no svarīgākajiem zirgu audzēšanas pasākumiem, kas saistīts ar eksterjera vērtēšanu, zirga 

kvalitātes un kondīcijas novērtējumu. To organizē gan lai noteiktu zirgu ģenētisko kvalitāti, gan lai 

popularizētu ciltsdarba rezultātus. 

1.2. Vērtēšana ir zirgu audzētāja vienīgā iespēja radīt pirmo iespaidu. Abiem – cilvēkam un zirgam ir jābūt 

sagatavotiem un organizētiem.  

1.3. Zirgs tiks rādīts ekspertiem, kas to nekad nav redzējuši un atzīme, kas tiks ielikta, sekos zirgam visu tā 

dzīves laiku. Eksperti zirgu vērtēs 30 minūtes – tām ir jābūt labākajām 30 minūtēm zirga mūžā. 

1.4. Stabila psihe un adekvāta reakcija stresa situācijā – zirga kvalitātes rādītāji. Pieradiniet zirgu laicīgi pie 

dažādiem apstākļiem un svešām vietām. 

2. Kā sagatavoties? 
2.1. Zirga sakopšana. Zirga ārējais izskats ir nozīmīga daļa no  kopējā iespaida. Zirgs ir jātīra ikdienā, ne tikai 

pirms izvešanas arēnā, tikai tad tiks sasniegts vēlamais rezultāts.  Tīrs un spīdīgs apmatojums, 

izķemmētas, aplīdzinātas krēpes un aste, apgrieztas skaras kājām (izņemot speciālās šķirnes), tīri nagi, 

sirmiem zirgiem noteikti iztīrīti dzeltenie plankumi.  

2.2. Audzētāju organizāciju skatēs parasti ir prasība zirgu rādīt ar sapītām krēpēm, kas rada profesionālu 

iespaidu, kā arī ļauj pilnīgāk novērtēt zirga ķermeņa uzbūvi. 

2.3. Hendlera (zirga vedēja) izskats arī ir būtisks faktors. Tam ir jābūt pietiekoši profesionālam un praktiskam. 

Apģērbs vēlams gaišos toņos, piemēram, balts, bēšs vai haki krāsas krekls, praktiskas un ērtas bikses, 

piemēram džinsu. Laba izvēle ir arī audzētāju organizācijas polo krekli. Apaviem ir jābūt piemērotiem 

skriešanai – tās var būt ērtas kedas. Izvedot jaunzirgus un ērzeļus, rokās vēlams steks, bet galvā 

aizsargķivere. 

2.4. Divus gadus un jaunāki zirgi tiek rādīti apaušos, vecāki – vienkāršos iemauktos. 

2.5. Zirgam ir jābūt trenētam – tas nozīmē, ka tam jau laicīgi jābūt sagatavotam slodzei, strādājot ar to mājās 

visās trīs gaitās un trenējot brīvā lēciena tehniku. 

3. Kā zirgu nostādīt? 
3.1. Zirgs vērtētāju priekšā jānostāda sāniski, 6-7 m attālumā, “atvērtajā pozā”. “Atvērtā poza” nozīmē, ka zirga 

tālākā priekšējā un pakaļējā kājas ir novietotas taisni zem zirga, bet tuvākā priekškāja ir izvirzīta nedaudz 

uz priekšu, un tuvākā pakaļkāja ir novietota nedaudz atpakaļ. Tas ļaus ekspertiem novērtēt visas četras 

kājas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Hendleram jāstāv zirgam tieši priekšā, turot katru pavadu savā rokā. Kad vērtētāji pieiet zirgam tuvāk, 

hendleram ir nedaudz jāatkāpjas,  - tā, lai neaizsegtu zirgu, bet joprojām to kontrolētu. Kad eksperti 

atgriežas savā vietā, tad nostādiet atkal zirgu “atvērtajā pozā”. Ar treniņiem un daudz pacietības var 

iemācīt zirgu ātri nostāties “atvērtajā pozā”. 

4. Kā zirgu rādīt gaitās? 
4.1. Kad eksperti lūdz pasoļot ar zirgu, tad saņemiet pavadas labajā rokā, bet to atlikumu glīti salocītu kreisajā 

rokā. Soļojiet aktīvi, tā lai zirgs atrastos pie cilvēka pleca, lai zirgs nebūtu jāvelk līdzi, bet arī lai tas 

nesteigtos pa priekšu.   

4.2. Kad eksperti lūdz jūs rikšot ar zirgu, tad saņemat pavadas labajā rokā, ar ātru uzmundrinājumu lieciet 

zirgam sākt rikšot. Jāskrien ir aktīvi, tā lai zirgs nebūtu jāvelk līdzi, bet arī lai tas nesteigtos pa priekšu.  

Hendleram ir jāskrien tā, lai parādītu zirga labāko potenciālu. 

4.3. Soļu un rikšu gaitas jāuzrāda ejot pavadā, kā arī brīvā kustībā, lēkšu gaita un lēciena kvalitāte vērtējama, 

zirgam virzoties brīvā kustībā. 

4.4. Lai eksperti novērtētu zirga gaitu precizitāti, hendlerim zirgs jāved taisnā līnijā prom no komisijas un tad 

taisnā līnijā atpakaļ. Hendlerim visu laiku jāatrodas zirgam blakus, lai neaizsegtu skatu ekspertiem. 

5. Kā parādīt zirga brīvā lēciena kvalitāti? 
5.1. Lai parādītu zirga brīvo lēcienu tehniku, zirgs noteikti ir jāgatavo laicīgi mājās, lai skate nebūtu pirmā reize, 

kad viņš ierauga šķēršļu koridoru. 

5.2. Zirgam ir jāmāk ieiet šķēršļu koridorā, hendleram pirms tam ir jānovērtē attālumu piemērotība konkrētajam 

zirgam. 

5.3. Attālumi: 

5.3.1. no gala sienas līdz pirmajai kārtiņai uz zemes – min.7-10 m 

5.3.2. no pirmās kārtiņas uz zemes līdz pirmajam “krustiņam” – 3 m 

5.3.3. līdz otrajam šķērslim (“vertikālei”) – 6.8 m 

5.3.4. līdz trešajam šķērslim (“okserim”) – 7.1 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Uz viduslīnijas novietojiet 2 palīgus. Uzvediet jau „iesildīto” zirgu, turot to pie vidēji metru garas saites, no 
rikšiem uz lecamo rindu un īsi pirms šķēršļa izvelciet saiti no apaušu riņķa. Pirmais palīgs piedzen zirgu ar 
pātagas palīdzību, otrais palīgs slavē zirgu pēc lēcieniem, iedodot tam kārumu. 

5.5. Izpildot brīvos lēcienus, zirga kājām jābūt pasargātām, nedrīkst aizmirst kājsargus un/vai zvanus. 
5.6. Minimālie šķēršļu augstumi lēciena kvalitātes novērtēšanai: 

5.6.1. 2-gadīgie zirgi – 1.0 m 
5.6.2. 3-gadīgie zirgi – 1.10 m 



5.6.3. 4-gadīgie un vecāki zirgi – 1.20 m. 
*Pēc informācijas par zirga sagatavotību no īpašnieka, ar tā piekrišanu šķēršļu augstumu 
vecākiem zirgiem var paaugstināt. 

6. Izvades kārtība. 
6.1. Zirgi ierodas laicīgi, pirms tam ar staļļa īpašnieku saskaņojot iebraukšanu un zirga izvietošanu. 

6.2. Saņem kārtas numuru un sagatavojās – izmēru noteikšanas un eksterjera vērtēšanas laikā zirgam nedrīkst 

būt uzlikti kājsargi. 

6.3. Pirmie tiek noteikti izmēri, stāvot uz cieta pamata – skausta augstums, krūšu un pēdvidus apkārtmērs. 

Zirgam ir jāstāv mierīgi. Netiek pieļauta neadekvāta reakcija – izraušanās, speršana, u.c. 

6.4. Eksterjera vērtēšana – zirgs jānostāda ekspertu priekšā pēc 3.punktā minētajiem noteikumiem un jātur visu 

vērtēšanas laiku. 

6.5. Darbaspēju vērtēšana – zirgu ieved manēžā/laukumā, kur to rāda pēc 4. un 5.punktā minētajiem 

noteikumiem. Pirms tam uzliek kājsargus un, ja nepieciešams – “zvanus”. 

6.6. Pēc vērtēšanas beigām zirgu atsilda, novieto stallī vai transportā, sagaida ekspertu vērtējumus un/vai 

komisijas lēmumu. 

7. Papildus noteikumi. 
7.1. Iespēja zirgu rādīt vērtēšanas trīsstūrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Visas izvades laikā hendlera uzmanībai jābūt pievērstai zirgam – jāseko zirga kāju stāvotnei, galvas un 

kakla novietojumam, noturot zirgu vietā. 

7.3. Nekādā gadījumā hendleris nedrīkst izturēties rupji pret zirgu, vienalga kā tas uzvedas, nedrīkst izrādīt 

savu neapmierinātību. 
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