
Pasākuma 

“Nākotnes zvaigzne2019. Holšteinas šķirnes dzīvnieku izstāde” 

 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Popularizēt ciltsdarba sasniegumus Latvijā un Holšteinas šķirni, 

1.2. Veicināt lauksaimniecības dzīvnieku izstāžu tradīciju, 

1.3. Noskaidrot labākos savas šķirnes pārstāvjus dotajā vecuma grupā, 

1.4. Izglītot un apmācīt bērnus un jauniešus, veicināt jaunās paaudzes iniciatīvu un 

līdzdalību Latvijas lauksaimniecībā. 

2. Pasākums norises vieta un laiks: Burtnieki, 2019. gada 10. augusts 

. 

3. Pasākumu organizē un vada biedrība Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija 

(turpmāk tekstā – LHA). 

4. Atbildīgais par pasākuma norisi ir Ieva Krustiņa, LHA izpilddirektore (tālr. 29510705 ; e–

pasts lha@valm.lv). 

5. Dalībnieki un grupas 

5.1. Izstādē piedalās Holšteinas šķirnes sieviešu kārtas dzīvnieki: telītes 6-14 mēnešu 

vecumā un 1. un 2. laktācijas govis no dažādām Latvijas saimniecībām. 

5.2. Pasākumā, dzīvniekus sagatavojot izstādei un izvedot ringā, piedalās bērni un 

jaunieši vecumā no 8-35 gadiem. Dalībnieki, kas jaunāki par 12 gadiem, pasākumā 

piedalās pilngadīgas personas pavadībā. 

5.3. Dalībnieki tiek sadalīti līdzvērtīgās komandās, kuru darbība tiek vērtēta visu 

pasākuma norises laiku. 

6. Dalībnieku pieteikšana 

6.1. Dzīvnieku pieteikšana. 

6.1.1. Saimniecība, kas vēlas ar saviem dzīvniekiem piedalīties pasākumā, līdz 2019 

gada. 28. jūnijam piesakās pie pasākuma organizatoriem; pēc 28. jūnija sadarbībā ar 

dzīvnieku lineārās vērtēšanas ekspertiem notiek dzīvnieku atlase izstādei. 

6.2. Jauno piensaimnieku pieteikšana. 

6.2.1. Bērni un jaunieši 8-35 gadu vecumā piesakās pie pasākuma organizatora līdz 

2019. gada 28. jūnijam.  

7. Pasākuma gaita. Vērtēšana un rezultāti. 

7.1. Dzīvnieki un dalībnieki, lai veiksmīgi aklimatizētos un sagatavotos pasākumam, 

norises vietā ierodas trīs dienas pirms izstādes dienas. 

7.2. Katram dalībniekam- jaunajam piensaimniekam- tiek piešķirts viens dzīvnieks, kas 

tam jāsagatavo izvadei un vērtēšanai. Dzīvnieku sagatavošanā dalībniekus atbalsta 

mentors, kuram ir pieredze šāda veida pasākumos. 

7.3. Izstādes dienā dzīvnieku sniegumu vērtē tiesnesis; dzīvnieki pēc vecuma sadalīti 5 

grupās, katrā grupā tiek noteikti 2 uzvarētāji, kas pēc pirmās pasākuma kārtas beigām 

piedalās čempionātā, kurā tiek noteikti divi labākie dzīvnieki starp visām vecuma 

grupām. 

7.3. Izstādes dienā dalībnieku- jauno piensaimnieku- sniegumu vērtē tiesnesis; 

dalībnieki pēc vecuma sadalīti 5 grupās, katrā grupā tiek noteikti 2 uzvarētāji, kas pēc 

pirmās pasākuma kārtas beigām piedalās čempionātā, kurā tiek noteikti divi labākie 

dalībnieki starp visām vecuma grupām. 

7.4. Rezultāti nākamajā darbadienā pēc pasākuma tiek publicēti LHA mājaslapā. 

10. Apbalvošana 

10.1. Dalībnieki – jaunie piensaimnieki - tiek apbalvoti ar rozetēm un diplomiem, 

uzvarētāji tiek izvirzīti apmaksātai dalībai Eiropas jauno piensaimnieku skolā; 

apbalvojumus saņem labākie individuālie dalībnieki un labākā komanda. 



10.2. Dalībnieki – dzīvnieki tiek apbalvoti ar rozetēm un lentēm. 

11. Plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi 

11.1. Pasākuma norise tiks reklamēta ar reklāmas laukumiem žurnālā Agrotops, 

laikrakstā Druva, laikrakstā Liesma, laikrakstā Ziemeļlatvija, LHA mājaslapā un 

sociālajos medijos (Twitter, Facebook, draugiem.lv). 

11.2. Pasākuma norises vietā tiks izvietoti reklāmas baneri un tiks veidots foto un video 

materiāls pasākuma rezultātu atspoguļošanai 

11.3. Pasākuma norise un rezultāti tiks atspoguļoti reģionālajā un nacionālajā presē, 

LHA mājaslapā un sociālajos medijos (Twitter, Facebook, draugiem.lv) 

11.4. Pasākumam tiks izveidota sava mājaslapa. 

12. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz LHA un valsts atbalsts dzīvnieku 

darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem. 

13. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā. Izmaiņas tiek 

publicētas Internetā www.holsteingovis.lv. Informāciju var saņemt pa tālr. vai sūtot e-pastu uz 

lha@valm.lv 

14. Dalībnieku pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā pasākuma dienā ne vēlāk kā stundu pēc 

pasākuma slēgšanas un tiek izskatītas nekavējoties. Nolikums stājas spēkā ar apstiprināšanas 

dienu. 

 


