
 To, Latvijas šķirnes zirgu skate 

RUDENS PĒRLE 2019 
 

NOLIKUMS. 

 

Laiks un vieta:  

Skate notiks 2019. gada 28.septembrī, sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Rātsupītes ielā 4. 

Skates sākums plkst. 11
00

 

 

Organizators  

Biedrība „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”.  

Pasākumu atbalsta Zemkopības ministrija. 

 

Mērķis:  
Popularizēt zirgkopības ciltsdarba rezultātus Latvijā un ārvalstīs. 

Palielināt zirgkopības nozarē iesaistīto cilvēku zināšanas par Latvijā audzētiem zirgiem, to 

vērtēšanu, sagatavošanu un iegūto rezultātu izmantošanu ciltsdarba realizācijā. Ciltsdarbā iesaistīto 

speciālistu kvalifikācijas celšana vietējo un ārvalstu ekspertu vadībā. Jauniešu iesaistīšana, 

piedāvājot teorētisko zināšanu pilnveidošanu praktiskajā darbā. 

 

Zirgu vērtēšanas skates direktors: Guntis Rozītis 

Projekta vadītāja: Aija Luse 

Projekta vadītāja asistente: Ligija Biteniece 

 

Programma: 

1. Jaunzirgi 3. gadus veci – ķēves, ērzeļi/kastrāti 

2. Jaunzirgi 4. gadus veci - ķēves, ērzeļi/kastrāti 

3. Best in show – Labākais jaunzirgs 2019 

 

Dalībnieki:  

1. Latvijas šķirnes zirgu skatē var piedalīties zirgu audzētāji, kuriem ir nolikumam atbilstoši 

zirgi: 

1.1. Saskaņā ar ciltsdarba programmu iegūtie Latvijas šķirnes sporta tipa jaunzirgi 

(dzimuši 2015. gadā), ar veiktu eksterjera un darbaspēju vērtējumu. Skatei tiks atlasīti 15 

pēc kopvērtējuma labākie, pieteiktie pretendenti. 

1.2. Saskaņā ar ciltsdarba programmu iegūtie Latvijas šķirnes sporta tipa jaunzirgi 

(dzimuši 2016.gadā), ar veiktu eksterjera un darbaspēju vērtējumu. Skatei tiks atlasīti 15 

pēc kopvērtējuma labākie, pieteiktie pretendenti. 

2. Labākais jaunzirgs 2019/Best in show/ - piedalās visu klašu pirmo vietu ieguvēji. 

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

proporcionāli palielināt citas klases zirgu skaitu. 

 

Vērtēšanas komisija: 

 Tiina Karkkolainen, Somija. (FEI Dressage Judge 4*, FEI Young Horse Judge 4*, IDOC 

member (International Dressage Officials Club)). Vērtēs zirgu gaitas un potenciālu iejādei. 

 Hubert Szaszkiewicz, Polija. (Jātnieks: Polijas junioru čempions WKKW, Polijas senioru 

čempions konkūrā, Eiropas čempionāta dalībnieks, Nāciju kausa dalībnieks. Audzētājs: the 

Moszna zirgaudzētaavs direktors (1977-1990), Okoły zirgaudzētavas līdzdibinātājs (1990-



2000). Treneris: Athens 2000 olimpiskās komandas treneris, senioru, jauno jātnieku un 

junioru ilgtermiņa treneris). Vērtēs lēciena tehniku un zirga potenciālu konkūram. 

 Agrita Bokuma, Latvija. 

 

Skates stjuarti: Indra Gabaliņa, Jolanta Lapiņa 

 

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. 

 

Balvu fonds Latvijas šķirnes zirgu skate " Rudens Pērle": 

Zirgu kategorija 1.vieta 2.vieta 3.vieta 

ķēves 3g. 

Naudas balva (100), rozete, 

sega, lenta, ziedi, balva 

audzētājam, dāvanu karte 

Naudas balva (70), 

rozete, ziedi, dāvanu 

karte 

Naudas balva (50), 

rozete, ziedi, dāvanu 

karte 

zirgi/ērzeļi 3g. 

Naudas balva (100), rozete, 

sega, lenta, ziedi, balva 

audzētājam, dāvanu karte 

Naudas balva (70), 

rozete, ziedi, dāvanu 

karte 

Naudas balva (50), 

rozete, ziedi, dāvanu 

karte 

ķēves4g. 

Naudas balva (100), rozete, 

sega, lenta, ziedi, balva 

audzētājam 

Naudas balva (70), 

rozete, ziedi, dāvanu 

karte 

Naudas balva (50), 

rozete, ziedi, dāvanu 

karte 

zirgi/ērzeļi 4g. 

Naudas balva (100), rozete, 

sega, lenta, ziedi, balva 

audzētājam, dāvanu karte 

Naudas balva (70), 

rozete, ziedi, dāvanu 

karte 

Naudas balva (50), 

rozete, ziedi, dāvanu 

karte 

Best in show – labākais 

jaunzirgs 2019 

Pārsteiguma balva, lenta, dāvanu karte. 

Konkūra eksperta simpātija Pārsteiguma balva 

Iejādes eksperta simpātija Pārsteiguma balva 

Vislabāk demonstrētais 

zirgs 

Pārsteiguma balva 

 

Pieteikumi: 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 1.septembrim.  

 

Pieteikšanās online vietne: https://forms.gle/8x917X2MnoXN7rX98  

 

Papildus lūdzam iesūtīt pieteiktā zirga kvalitatīvus eksterjera foto (2 – 3 gab.), vismaz 1 Mb izmērā 

skates kataloga izveidei uz epastu: lszaa@lszaa.lv 

 

Skates darba kārtība tiks publicēta pēc pieteikumu apkopošanas. 

 

Skates noteikumi: 

https://forms.gle/8x917X2MnoXN7rX98
mailto:lszaa@lszaa.lv


 Demonstrētajiem zirgiem līdzi jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem 

veterinārmedicīniskajiem izmeklējumiem atbilstoši PVD 2019.gada uzraudzības plānam. 

 Jaunzirgu eksterjeram ir jābūt jau novērtētam iepriekš ar fiksētiem aktuāliem izmēriem. 

 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 un gaitu 

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 skatei piemērotā apģērbā (pārstāvētās 

saimniecības, 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 tehnikas 

novērtējums (brīvā kustībā). 

 Brīvajos lecienos šķēršļu augstums 3. g. v. zirgiem no 100 cm līdz 130 cm. 

         4. g. v. zirgiem no 110 cm līdz 140 cm. 

 Šķēršļu izvietojuma shēma: 

 
 

 Vērtēšanas pozīcijas: 

Tips/ 

 type 

Virsējā 

līnija /body 

Kājas

/ legs 

Soļi/ 

walk 

Rikši/ 

trot 

Lēkši/ 

canter 

Lēciena 

tehnika/ 

jump tehnic 

Kopējais 

iespaids/ 

overall 

Kopvērtējums 

 

 

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


 

 

 

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 

Ligija Biteniece, tel. 29142285, ligija.biteniece@inbox.lv  

 Informācija par zirgu izvietošanu Indra Gabaliņa - tel +371 29423300 (āra boksi 8 EUR)  

 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:ligija.biteniece@inbox.lv

