
APSTIPRINU: _____________ A.Luse 

 

 Biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” 

 valdes priekšsēdētāja vietniece 

 

 

 

Latvijas vietējo apdraudēto un citu šķirņu skate  

“Nacionālais dārgums – 2020” 
 

NOLIKUMS 
 

Laiks un vieta:  

Skate notiks 2020. gada 12.jūlijā,  JJS, “Zustrenes”, Inčukalna novads 

Skates sākums plkst. 1100 

Pasākums tiek organizēts, ievērojot valstī noteiktos ierbežojumus un drošības pasākumus saistībā ar 

Covid-19 izplatību.  

 

Organizators  

Biedrība „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”. Pasākumu atbalsta Zemkopības ministrija. 

 

Mērķis:  
Popularizēt zirgkopības ciltsdarba rezultātus Latvijā un ārvalstīs. 

Uzlabot kopējās zirgu populācijas kvalitāti, akcentējot laba vaislas materiāla nozīmi un veicināt 

zirgu īpašnieku izpratni par mērķtiecīgu ciltsdarbu. 

Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu populācijas selekcijas efektivitātes izvērtēšana. 

 

Projekta vadītāja: Aija Luse 

Projekta koordinatore: Laine Orbidāne 

 

Programma: 

1. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa vaislas ķēvju klase 

2. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa vaislas ērzeļu klase 

3. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa jaunzirgu klase (3 gadus veci zirgi) 

4. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa jaunzirgu klase (4 gadus veci zirgi) 

5. Latvijā audzēto vietējo apdraudēto šķirņu demonstrējums 

6. Poniju šķirņu ērzeļu demonstrējums 

7. Brīvo lēcienu vērtēšana Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa zirgiem, pēc izvēles 

8. Vadības maršruts grožos Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa zirgiem, pēc izvēles 

 

Dalībnieki:  

1. Latvijas vietējo apdraudēto un citu šķirņu skatē var piedalīties zirgu audzētāji, kuriem ir 

nolikumam atbilstoši zirgi: 

1.1. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa vaislas ērzeļi 

1.2. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa vaislas ķēves 

1.3. Saskaņā ar audzēšanas programmu iegūtie Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā 

tipa jaunzirgi (dzimuši 2017. gadā) 



1.4. Saskaņā ar audzēšanas programmu iegūtie Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā 

tipa jaunzirgi (dzimuši 2016.gadā) 

1.5. Latvijas ardeņu šķirnes zirgi 

1.6. Latgales rikšotāju šķirnes zirgi 

1.7. Latvijā vaislā izmantojamo siltasiņu sporta poniju šķirņu ērzeļi 

 

 

Skates kārtība 
 

 Skate tiek organizēta kā zirgu vērtēšanas un demonstrēšanas pasākums. 

 
Pirmā daļa. Zirgu vērtēšana. 

 

1. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa vaisas ķēvju klase 

Piedalās Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes ķēves, kas dzimušas 2015. gadā un vecākas (bez maksimālā 

vecuma ierobežojuma, ar vai bez pēcnācējiem), atbilstošas Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā 

tipa audzēšanas programmai (var nebūt iekļautas ģenētisko resursu saglabāšanas programmā, 

izcelsmi apstiprina organizatori nedēļas laikā pēc pieteikuma saņemšanas termiņa beigām) 

 

Komisija vērtē vaislas ķēvi eksterjera stājā, pie rokas (soļi) un brīvajās kustībās (rikši, lēkši) pēc 

sekojošiem parametriem: 

 

Tips 
Kopējais 

iespaids 

Virsējā 

līnija 
Kājas Soļi Rikši Lēkši 

Temperaments, 

labdabība Kopvērtējums 

 

2. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa vaisas ērzeļu klase 

Piedalās Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes ērzeļi, kas dzimuši 2015. gadā un vecāki (bez maksimālā 

vecuma ierobežojuma), atbilstošas Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa audzēšanas 

programmai un ieguvuši lecināšanas sertifikātu.  

 

Komisija vērtē vaislas ērzeli eksterjera stājā, pie rokas (soļi) un brīvajās kustībās (rikši, lēkši) pēc 

sekojošiem parametriem: 

 

Tips 
Kopējais 

iespaids 

Virsējā 

līnija 
Kājas Soļi Rikši Lēkši 

Temperaments, 

labdabība Kopvērtējums 

 

 

3. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa jaunzirgu klase (3 gadus veci zirgi) 

Piedalās abu dzimumu Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes zirgi, kas dzimuši 2017.gadā un iegūti 

atbilstoši Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa audzēšanas programmai (var nebūt 

iekļauti ģenētisko resursu saglabāšanas programmā, izcelsmi apstiprina organizatori nedēļas 

laikā pēc pieteikuma saņemšanas termiņa beigām).  

 

Komisija vērtē jaunzirgus eksterjera stājā, pie rokas (soļi) un brīvajās kustībās (rikši, lēkši) pēc 

sekojošiem parametriem: 

 



Tips 
Kopējais 

iespaids 

Virsējā 

līnija 
Kājas Soļi Rikši Lēkši 

Temperaments, 

labdabība Kopvērtējums 

 

4. Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa jaunzirgu klase (4 gadus veci zirgi) 

Piedalās abu dzimumu Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes zirgi, kas dzimuši 2016. gadā un iegūti 

atbilstoši Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa audzēšanas programmai (var nebūt 

iekļauti ģenētisko resursu saglabāšanas programmā, izcelsmi apstiprina organizatori nedēļas 

laikā pēc pieteikumu saņemšanas termiņa beigām).  

 

Komisija vērtē jaunzirgus eksterjera stājā, pie rokas (soļi) un brīvajās kustībās (rikši, lēkši) pēc 

sekojošiem parametriem: 

 

Tips 
Kopējais 

iespaids 

Virsējā 

līnija 
Kājas Soļi Rikši Lēkši 

Temperaments, 

labdabība Kopvērtējums 

 

Vērtēšanas komisija: 

Laine Orbidāne, Kārlis Neilands, Irēna Baufale. 

 

 

Otrā daļa. Brīvā izvēle 
 

Brīvās izvēles disciplīnās var piedalīties zirgi, kas atbilst Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā 

tipa prasībām (ķēves, ērzeļi, kastrāti), neatkarīgi no dalības pirmajā skates daļā. 

 

5. Brīvo lēcienu vērtēšana Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa zirgiem 

Izvēles disciplīna. Piedalās abu dzimumu Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes zirgi, dzimuši 2017. 

gadā un vecāki, atbilstoši Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa audzēšanas 

programmai (var nebūt iekļauti ģenētisko resursu saglabāšanas programmā).   

Komisija vērtē lēkšanas spēju pēc sekojošiem parametriem: 

 

Arka 
Priekškāju 

tehnika 

Pakaļkāju 

tehnika 
Elastīgums 

Atspēriena 

spēks  
Uzmanība 

Refleksi, 

koordinācija 

Drosme 

Kopvērtējums 

 

 Šķēršļu izvietojuma shēma: 

 
 

Vērtēšanas komisija: 

Laine Orbidāne, Kārlis Neilands, Irēna Baufale. 

 

6. Vadības maršruts grožos  
 



Izvēles disciplīna. Piedalās abu dzimumu Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes zirgi, dzimuši 2017. 

gadā un vecāki, atbilstoši Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa audzēšanas 

programmai (var nebūt iekļauti ģenētisko resursu saglabāšanas programmā). 

Zirgam jāveic vadības shēma grožos, kas tiks publicēta divas nedēļas pirms skates norises. 

Komisija vērtē vadību grožos vienā kopējā klasē pēc sekojošiem parametriem: 

 

 

Zirga soļu gaitas 

vienmērīgums un 

atbrīvotība 

Impulss  

Reakcija 

uz vadības 

līdzekļiem 

Elementu 

izpildes 

precizitāte 

Labdabība, 

paklausība, 

sadarbība  

Kopējais 

iespaids 
Kopvērtējums 

 

Vērtēšanas komisija: 

Ligija Biteniece, Kārlis Neilands, Irēna Baufale. 

 

 

Demonstrējumi 

 
Demonstrējamie zirgi netiek vērtēti skates ietvaros. 

 

1. Latvijā audzēto vietējo apdraudēto šķirņu zirgu demonstrējums 

Tiek demonstrēti labākie Latvijas ardeņu un Latgales rikšotāju šķirnes zirgi, dzimuši 2017. 

gadā un vecāki, atbilstoši šķirnes audzēšanas programmai (dalību apstiprina organizatori 

nedēļas laikā pēc pieteikuma saņemšanas termiņa beigām).  

Zirgi tiek demonstrēti pie rokas. 
 

2. Poniju šķirņu ērzeļu demonstrējums 

Tiek demonstrēti labākie Latvijā vaislā izmantojamie siltasiņu sporta tīršķirnes poniju šķirņu 

ērzeļi, kas dzimuši 2017. gadā un vecāki (dalību apstiprina organizatori nedēļas laikā pēc 

pieteikuma saņemšanas termiņa beigām). Zirgi tiek demonstrēti pie rokas (soļi) un brīvajās 

kustībās (rikši, lēkši, brīvais lēciens). 

 

Apbalvošana 
 

Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu klase 

Par uzvarētājiem katrā Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa zirgu klasē kļūst ķēves un 

zirgi/ērzeļi, kuri savā klasē iegūst augstāko kopvērtējumu. 

1.vietai ķēvju un ērzeļu klasē - apbalvojuma lenta, sega un balva „Nacionālais dārgums 2020”. 

1. vietai jaunzirgu klasēs – apbalvojuma lenta un balva. 

1.- 3. vietai - naudas balvas un ziedi.  

 

Naudas balvu sadalījums: 

Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes zirgu kategorija 1.vieta 2.vieta 3.vieta 

Vaislas ķēves Dzimušas 2015.gadā un vecākas 100.00 70.00 50.00 

Vaislas ērzeļi Dzimuši  2015.gadā un vecāki 100.00 70.00 50.00 

Jaunzirgi 3. g. v. Dzimuši 2017.gadā 100.00 70.00 50.00 

Jaunzirgi 4. g. v. Dzimuši 2016.gadā 100.00 70.00 50.00 

 

 



 

Brīvo lēcienu vērtēšana Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa zirgiem 

Par uzvarētājiem kļūst zirgi, kuri ieguvuši augstāko kopvērtējumu par brīvajiem lēcieniem. 

Apbalvoti ar dāvanu kartēm tiek trīs dalībnieki, kuri saņēmuši augstāko lēkšanas spējas 

novērtējumu.  

 

Vadības maršruts grožos 

Par uzvarētājiem kļūst Latvijas siltasiņu braucamā tipa zirgi, kuri ieguvuši augstāko kopvērtējumu 

vadības maršrutā grožos. Apbalvoti ar dāvanu kartēm tiek trīs dalībnieki, kuri saņēmuši augstāko 

novērtējumu vadības maršrutā.  

 

Latvijā audzēto vietējo apdraudēto šķirņu zirgu demonstrējums 

Latvijas ardeņu šķirnes zirgi un Latgales rikšotāju šķirnes zirgi saņem rozetes un pateicības balvas.  

 

Poniju šķirņu ērzeļu demonstrējums 

Latvijā vaislā izmantojamo siltasiņu sporta poniju šķirņu ērzeļi saņem rozetes un pateicības balvas. 
 

 

Pieteikšanās kārtība  

 
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 5.jūnijam.  

 

Pieteikšanās online vietne: https://forms.gle/YdqRcrDDx69hGWqz8  

 

Skates programma tiks publicēta pēc pieteikumu apkopošanas. 

 

 

Skates noteikumi 
 

 Demonstrētajiem zirgiem līdzi jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem 

veterinārmedicīniskajiem izmeklējumiem atbilstoši PVD 2020.gada uzraudzības plānam. 

 Zirgi tiek demonstrēti ar skates kārtas numuriem, kas piestiprināti iemauktiem. 

 Zirgu krēpēm jābūt sapītām, atsedzot kaklu. 

 Zirgi jāved ar piemērotiem iemauktiem. Zirgiem jābūt skates kondīcijā. 

 Brīvo lēcienu vērtēšanā var lietot kājsargus. 

 Zirga demonstrēšanai atvēlētais laiks līdz 10 min. Zirgiem jābūt iepriekš sagatavotiem. 

 Zirgu manēžā demonstrē īpašnieks vai/un tā izvēlēts palīgs (divas personas).  

 Dalībnieki skatei tiks pielaisti ģērbti tikai skates apģērbā (pārstāvētās saimniecības vai 

kluba apģērbā, audzēšanas organizācijas vai sacensību formā), vēlama aizsargķivere. 

 Zirga demonstrēšanā netiek pielaistas personas neatbilstošā apģērbā. 

 Bērni līdz 16 gadu vecumam manēžas aktīvajā daļā netiek ielaisti. 

 Nepiederošas personas manēžas aktīvajā daļā netiek ielaistas. 

 Manēžā tiks nodrošināta laukuma komanda, kas palīdzēs demonstrēt zirgu. Katrs zirga 

īpašnieks vienojas ar laukuma komandu par zirga demonstrēšanas noteikumiem, ievērojot 

kopējos skates noteikumus. 

 

 

https://forms.gle/YdqRcrDDx69hGWqz8


Papildinformācija 
 

 Dalībai apstiprinātajiem zirgiem tiks apmaksāti ceļa izdevumi ne vairāk kā 0.35 EUR/km. (ja 

dalībnieku kopējie ceļa izdevumi pārsniegs plānotās izmaksas, organizators šo summu var 

samazināt) 

 Jautājumu vai neskaidrību gadījumā griezties Aija Luse, tel. 28388360, aija.luse@lszaa.lv 

Laine Orbidāne, tel. 29877518, laineorbidane@inbox.lv 

 Neierašanās gadījumā iespējami ātri informēt organizatoru, iemeslam jābūt attaisnojošam. 

Neattaisnotas neierašanās gadījumā organizatoram ir tiesības piedzīt soda naudu kā daļu no 

pasākuma rīkošanas izdevumiem. 

 Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem pasākuma laikā.  

 

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO 

IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls 

var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un 

drukātajos materiālos. 

 

Nolikumā iespējamas korekcijas. 

 
Pasākums tiek organizēts valsts atbalsta pasākuma „Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās 

kvalitātes popularizēšanai” ietvaros. 

Finansē Zemkopības ministrija. 

 

mailto:aija.luse@lszaa.lv
mailto:laineorbidane@inbox.lv

