
APSTIPRINU: _____________________________ A.Luse 

 Biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” 

 valdes priekšsēdētāja 

 

 

 

Latvijas vietējo apdraudēto un citu šķirņu skate  

“Nacionālais dārgums – 2022” 
 

NOLIKUMS. 

 

Laiks un vieta:  

Skate notiks 2022. gada 16.jūlijā (JJS) vai 30.jūlijā (JSK Eridana) 

Skates sākums plkst. 1100 

 

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 vadītāja asistente: Laine Orbidāne 

 

Programma: 

1. Vaislas ķēvju klase 

2. Vaislas ērzeļu demonstrēšana 

3. LSB zirgu pēcnācēju klase (3 un 4 gadus veci zirgi) 

4. Latvijā audzēto vietējo apdraudēto un citu šķirņu zirgu klase 

 

Dalībnieki:  
 

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

atbilstoši zirgi: 

1.1. Latvijas šķirnes braucamā tipa vaislas ērzeļi 

1.2. Latvijas šķirnes braucamā tipa vaislas ķēves 

1.3. Saskaņā ar audzēšanas programmu iegūtie Latvijas šķirnes braucamā tipa jaunzirgi (dzimuši 

2018. gadā), kuri pārstāv konkrēta vaislinieka līniju vai ķēvju ģimeni. 

1.4. Saskaņā ar audzēšanas programmu iegūtie Latvijas šķirnes braucamā tipa jaunzirgi (dzimuši 

2019.gadā), kuri pārstāv konkrēta vaislinieka līniju vai ķēvju ģimeni. 

 

 

2. Ja kādā no klasēm pieteikto zirgu skaits ir mazāks par noteikto, organizators ir tiesīgs proporcionāli 

palielināt citas klases zirgu skaitu. 

 



Vērtēšanas komisija: 

Irēna Baufale, Kārlis Neilands, Guntis Rozītis. 

 

Apbalvošana:  

Par uzvarētājiem katrā klasē kļūst ķēves un zirgi/ērzeļi, kuri savā klasē iegūst augstāko kopvērtējumu. 

1.vietai - apbalvojuma lenta un sega.  

1.- 3. vietai - naudas balvas un ziedi. Visiem dalībniekiem rozetes. 

 

Naudas balvu sadalījums 

Zirgu kategorija 1.vieta 2.vieta 3.vieta 

Jaunzirgi 3. g. v. 
ķēves 100.00 70.00 50.00 

zirgi/ērzeļi 100.00 70.00 50.00 

Jaunzirgi 4. g. v. 
ķēves 100.00 70.00 50.00 

zirgi/ērzeļi 100.00 70.00 50.00 

 

Pieteikumi: 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022.gada 10.jūnijam.  

 

Pieteikšanās online vietne: https://forms.gle/rMu15C1zEFKRDiJr7  
 

Skates darba kārtība tiks publicēta pēc pieteikumu apkopošanas. 

 

Skates noteikumi: 

 Demonstrētajiem zirgiem līdzi jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem veterinārmedicīniskajiem 

izmeklējumiem atbilstoši PVD 2022.gada uzraudzības plānam. 

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

 Zirgi jāved ar piemērotiem iemauktiem, krēpēm jābūt sapītām. Zirgiem jābūt skates kondīcijā. 

 Demonstrējot brīvos lecienus var lieto kājsargus, kurus jāuzliek pēc eksterjera vērtēšanas (bintes 

netiek pieļautas). 

 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. 

 

 

Zirga demonstrēšanas kārtība: 

 Skates zirgi tiek demonstrēti manēžā divās daļās – eksterjera un darbaspēju vērtēšana. 

 Eksterjera vērtēšana – zirgs pie pavadas tiek demostrēts komisijai pareizi nostādītā pozīcijā (skatīt 

„Zirgu izvades noteikumi”. http://lszaa.lv/wp-content/uploads/2015/09/Zirgu-izvades-noteikumi.pdf 

 Darbaspēju pārbaude – soļi (pie pavadas), rikšu, lēkšu gaita un lēkšanas spējas novērtējums (brīvā 

kustībā). 

 Brīvajos lecienos šķēršļu augstums 3. g. v. zirgiem līdz 120 cm. 

          4. g. v. zirgiem līdz 130 cm. 

 Šķēršļu izvietojuma shēma: 

https://forms.gle/rMu15C1zEFKRDiJr7?fbclid=IwAR018P1Ua6NC4OxJHrRRZy6H-B-sU94gpFOCrig1wds-k9Y-HE8BIWu_XQQ
http://lszaa.lv/wp-content/uploads/2015/09/Zirgu-izvades-noteikumi.pdf


 
 

 Vērtēšanas pozīcijas: 

Tips 
Virsējā 

līnija  
Kājas Soļi Rikši Lēkši 

Lēkšanas 

spēja 

Kopējais 

iespaids 

Kopvērtēj

ums 

 

 Vadības shēmas tiks nosūtītas apstiprinātajiem dalībniekiem. 

 

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  

 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

