
 

 

 

 

   

 

 

  

Programma 

Sestdiena, sākums pl.9:00 

9:00 Maršruts Nr.1 – Šķēršļu augstums 80cm 

10:30 Maršruts Nr.2 – Šķēršļu augstums 100cm. Piedalās bērni līdz 14 gadu 

vecumam. 

11:15 Maršruts Nr.3 – Šķēršļu augstums 105 cm 

12:30 Latvijas vietējo apdraudēto zirgu šķirnu skate  

14:00 Maršruts Nr.4 – Komandu sacensības. Vienā komandā startē trīs jātnieki, katrs 

pārvarot cita augstuma šķēršļus – 90cm, 100cm un 110cm. Rezultāts tiek iegūts, 

saskaitot visu trīs jātnieku iegūtos soda punktus un laiku maršrutā. 

15:30 Adžiliti paraugdemonstrējumi – suņu sacensības, kurās jāveic noteikts 

maršruts līdzīgi kā zirgiem, pārvarot dažādus šķērsļus. 

16:20 Maršruts Nr. 5 – Šķēršļu augstums 110cm. 

17:30 Maršruts Nr.6 – vadības sacensības ar vērtējumu. Šajā maršrutā piedalīsies 

paši mazākie jātnieki, kuri tikai uzsāk savas sportistu gaitas. Tiek vērtēta jātnieka 

spēja kontrolēt zirgu, poniju, lēcieni netiek veikti. 

Maršruts Nr.7 – Šķēršļu augstums 40cm. Piedalās bērni līdz 10 gadu vecumam ar 

ponijiem. 

 

No pl.21:00 Ballīte ar DJ Dejas Karalis 

XV Vislatvijas 

Zirgu dienas 



 

Svētdiena, sākums pl.9:00 

9:00 Maršruts Nr.8 – Šķēršļu augstums 65 cm. Šajā maršrutā piedalās zirgi un 

jātnieki, kuri sper pirmos soļus konkūra disciplīnā 

10:45 Maršruts Nr.9 – Šķēršļu augstums 70 cm. Piedalās jātnieki līdz 16 gadu 

vecumam ar I un II grupas ponijiem. Šīs sacensības paredzētas tikai ponijiem.  

11:15 Zirgu skolas paraugdemonstrējumi – vizuāli - audiāls priekšnesums par zirgu 

dabu un zirgu apmācības principiem 

12:10 Maršruts Nr.10 – Šķēršļu augstums 85cm 

14:00 Pajūgu braukšanas paraugdemonstrējumi – trīs līdz četras pajūgu braucēju 

komandas piedalīsies manēžas braukšanas, maratona un konusu braukšanas 

disciplīnās, kuras komentēs tiesneši. 

15:30 Maršruts Nr.11 – Jātnieki maskās. Jautras sacensības, kurās jātnieki būs 

ģērbušies košās maskās un sacentīsies par ātrākā maršruta veikšanu un džokera 

pārvarēšanu. Šķēršļu augstums 90 cm, džokeris 100cm. 

16:45 Zirgu skolas paraugdemonstrējumi – vizuāli - audiāls priekšnesums par zirgu 

dabu un zirgu apmācības principiem 

17:30 Maršruts Nr.12 – šķēršļu augstums 105 cm 

18:20 Maršruts Nr.13 – šķēršļu augstums 110cm 

19:00 Maršruts Nr.14 – Šķēršļu augstums 115/120cm. Šajā maršrutā piedalīsies 

jātnieki juniori līdz 18 g.v. un jaunieši līdz 21 gada vecumam.  

 

Visas dienas garumā darbosies: 

Decathlon aktīvais stūrītis ar dažādām spēlēm (loku šaušana, badmintons u.c.), 

Piepūšamās atrakcijas; 

Starplaikos būs konkursi, loterijas, viktorīnas, kurās būs iespēja laimēt vērtīgas balvas 

no sadarbības partneriem; 

Dināras Rudānes gleznu izstāde JJS teltī; 

Darbosies kafejnīca, amatnieku izstrādājumu un gardumu tirdziņš. 

11:00 – 14:00; 15:00 – 17:00 Vizināšanās ar poniju/zirgu 

12:00 – 15:00  - Seju apgleznošana (tikai svētdien) 

10:30; 11:45; 13:30; 15:00 – Ekskursija pa staļļiem (max dalībnieku skaits 15, 

pieteikšanās JJS teltī starp tribīnēm) 

 

Programma un laiki var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita un laikapstākļiem. 


