
Zirgu vērtēšanas lapa 

 
Vārds: 

 

Dzimš.dat.: Izmēri: 

ID Nr: Tēvs: Vērtēšanas datums: 

 

Krāsa: Māte: Vērtēšanas vieta: 

 

Dzimums: Biedrība: Īpašnieks, ganāmpulka Nr. 

 

 

IZCELSMES/TIPA VĒRTĒJUMS 

 

ATZĪME 

 

TIPS 

 -3 -2 -1 0 1 2 3    

  

  

  

  

Braucamais tips masīvs               viegls 

 neizteiksmīgs               elegants 

Sporta tips masīvs               viegls 

 neizteiksmīgs               elegants 

EKSTERJERA VĒRTĒJUMS 

 

TIPISKUMS 

 

ATZĪME 

Tipiskums pretējā dzimuma 

pazīmes 

              izteikts   

  

  

  

  

  

  

Uzbūve neharmoniska               harmoniska 

Uzbūve garkājaina               īskājaina 

Ķermeņa forma kvadrātveida               taisnstūrveida 

Ķermeņa vērsums lejupvērsts               augšupvērsts 

 

ĶERMEŅA VIRSĒJĀ LĪNIJA ATZĪME 

Galvas lielums liela               maza   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Galvas forma rupja               eleganta 

Pakausis īss               garš 

Kakls īss               garš 

Kakla pieslēgums zems        augsts 

Kakla apmuskuļotība vāji muskuļots               labi muskuļots 

Skausta garums īss               garš 

Skausta augstums zems               augsts 

Lāpstiņas garums īsa               gara 

Lāpstiņas slīpums stāva               slīpa 

Muguras garums īsa               gara 

Muguras līnija ieliekta               izliekta 

Jostas garums īsa               gara 

Jostas līnija ieliekta               izliekta 

Krustu garums īsi               gari 

Krustu slīpums slīpi               taisni 

 

ĶERMEŅA PLATUMS ATZĪME 

Krūšu platums šauras               platas 
  

  

  

Krūšu dziļums seklas               dziļas  

Krustu platums šauri               plati 

 

PRIEKŠKĀJAS ATZĪME 

Stāvotne plata               šaura   

  

  

  

  

  

  

  

  

Pirksti uz iekšu               uz āru 

                                                                                Abas     Labā      Kreisā  

Apakšplecs īss               garš 

Vēzīšu garums gari               īsi 

Vēzīši mīksti               stāvi 

Nagu izmērs lieli               mazi 



PAKAĻKĀJAS ATZĪME 

Stāvotne plata               šaura 

 Apakšciska vāji attīstīta               labi attīstīta 

 Stāvotne mucveida               iksveida 

 

Lecamo locītavu leņķis zobenveidīgas               stāvas 

Vēzīšu garums īsi               gari 

Vēzīši mīksti               stāvi 

Nagu izmērs lieli               mazi 

 

GAITU PRECIZITĀTE ATZĪME 

Priekškājas liek uz āru               uz iekšu 

    

Priekškājas liek plati               šauri 

Priekškājas apļo (airē)               izmet 

                                                                                Abas     Labā      Kreisā  

                 

Pakaļkājas liek uz āru               uz iekšu 

Pakaļkājas liek plati               šauri 

Pakaļkāju griešana uz zemes nav           izteikta 

            Abas     Labā      Kreisā  

 

UZVEDĪBA 

 

ATZĪME 

Vēlme kustēties slinks               ļoti enerģisks   

  

  

  

  

Komunikācija bailīgs               drošs 

Temperaments nervozs               nosvērts 

Sadarbība dominants               pakļāvīgs 

 

EKSTERJERA ATZĪMJU KOPSUMMA 

 

ATZĪME 

     

 

 

DARBASPĒJU  VĒRTĒJUMS 

 

SOĻI ATZĪME 

Plašums īsi        plaši   

  

  

  

  

  

  

Elastīgums stīvi               elastīgi 

Pleca darbība ierobežota               izteikta 

Pakaļkājas pret priekškāju 

nospiedumiem 

nesasniedz               ievērojami pārsniedz  

 

RIKŠI ATZĪME 

Plašums īsi        plaši 

  

  

  

  

  

  

Aktivitāte slinki               enerģiski 

Elastīgums stīvi               elastīgi 

Pleca darbība ierobežota               izteikta 

Karpālās locītavas darbība taisnas               izteikta darbība 

Vieglums smagi               viegli 

Pakaļkāju darbība neaktīva               aktīva, enerģiska 

Balanss lejupvērsts        augšupvērsts 

 

LĒKŠI ATZĪME 

Plašums īsi        plaši 

  

  

  

Elastīgums stīvi               elastīgi 

Pleca darbība ierobežota               izteikta 

Karpālās locītavas darbība taisnas               izteikta darbība 

Vieglums smagi               viegli 

Līdzsvars līdzsvara trūkums        līdzsvaroti 

Pakaļkāju darbība neaktīva               aktīva, enerģiska 



Balanss lejupvērsts        augšupvērsts 

VADĀMĪBA* ATZĪME 

Reakcija uz vadības 

līdzekļiem 

pretojas        atsaucīgs, mīksts 

kontakts 

 

Impulss uz priekšu vājš        izteikts 

Sadarbība  nesadarbojas        paklausīgs 

 

BRĪVAIS LĒCIENS ATZĪME 

Arka (baskuls) ieliekta mugura               izteikti noapaļota 

mugura 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elastīgums stīvs               elastīgs 

Priekškājas karājas               cieši pievilktas 

ķermenim 

Pakaļkāju tehnika zem sevis        atvērta 

Atspēriena spēks vājš               spēcīgs 

Refleksi  lēni               ātri 

Uzmanība nevērīgs               uzmanīgs 

Drosme baidās        drošs 

Situācijas vērtēšana nevērtē               izteikti vērtē 

Koordinācija neveikls               koordinēts 

 

DARBASPĒJU ATZĪMJU KOPSUMMA 

 

ATZĪME 

     

 
 

 
Temperaments/labdabība:__________________________________________________________ 
 

Rorers, kriptorhisms, gaisa rīšana, citi defekti, traumas ____________________________________ 

 

Izmantošanas rekomendācija ___________________________________ 
 

*Vadāmību vērtē braucamā tipa zirgiem, kuriem nevērtē lēciena kvalitāti! Vērtējumā abus neiekļauj, tikai vienu vai otru. 
 

 

Zirgu vērtēšanas eksperts     Paraksts 
 

____________________________    ___________________ 

____________________________   ___________________ 

____________________________   ___________________ 

 


