
LATVIJAS CUKURVISTIŅA 

STANDARTS 
Izcelsme: Latvija, tautas nosaukums Cukurvistiņa 
 

Audzēšanas mērķis: Dekoratīvs putns, izturīgs vietējos apstākļos, pieticīgs, ar 

izteiktu mātes instinktu. 
 

Izskats: Neliels, ļoti kustīgs, lepna izskata putns ar viegli paceltu, īsu ķermeni, 

izslietām krūtīm, stāvus novietotu asti ar divām garākām sirpjveidīgi izliektām 

spalvām astes vidū. 
 

Dējība: 90 olas gadā. Čaumala balta līdz viegli bēša, minimalais olas svars 30 gr. 
 

Dzīvmasa: gailim līdz 1kg, vistai 0,7-0,8 kg. 

 

Gredzena izmērs: Gailim 11mm, vistai 9mm 
 

Šķirnes pazīmes gailim: 

- galva- maza, ieapaļa, plata. 

-knābis- īss, knābja gals viegli noliekts, tumšs 

-sekste- lapveida ar izteiktu robojumu 

-acis- apaļas, gaišas 

-seja- sarkana, gluda 

- ausu lapiņas- nelielas, apaļas, sarkanas 

- zoda lapiņas- platas, vidēja izmēra 

- kakls- skaisti izliekts, viegli atmests atpakaļ, kakla grīva pilnīga. 

-ķermenis- īss, plats, piepacelts 

-mugura- plata plecu apvidū, līdzena, īsa, sašaurināta pie astes. 

- aste- izvērsta, ar garākām sirpjveida spalvām astes vidū 

- vēders- labi attīstīts 

- spārni- plati, cieši piekļauti ķermenim 

- kājas stulms- viegli atbīdīts no ķermeņa, neapspalvots 

- pēda- vidēja, plati novietota, dzeltena neapspalvota 

- pirksti- 4 tīri dzelteni kā kājas stulms, neapspalvoti 

- apspalvojums- pilnīgs, labi piegulošs ķermenim 

Šķirnes pazīmes vistai:analoģiskas gaiļa pazīmēm, mazāka auguma ar zemāk 

novietotu augumu(ķermeni), figūra kompakta. 
 

Nepieļaujamie trūkumi: pārāk augstu novietots ķermenis, izspūris, irdens 

apspalvojums, īsa aste, apspalvotas kājas, rožveida sekste, ausu lapiņas citā 

krāsā( ne sarkanas), tumšas acis. 

Krāsu variācijas:brūnraibs, melnraibs.  
 



 

 

KRŪPIŅŠ 

STANDARTS 
Izcelsme: Latvija, tautas nosaukums Krūpiņš. 
 

Audzēšanas mērķis: Nacionālās selekcijas dekoratīvs putns. 
 

Izskats: Neliels, lepna izskata putns ar viegli paceltu, īsu ķermeni, izslietām 

krūtīm, uz kājām apspalvojums. 
 

Dējība: 90 olas gadā. Čaumala balta līdz viegli bēša, minimalais olas svars 30 gr. 
 

Dzīvmasa: gailim līdz 1kg, vistai 0,7-0,8 kg. 
 

Gredzena izmērs: Gailim 14mm, vistai 12mm 
 

Šķirnes pazīmes gailim: 

- galva- maza, ieapaļa, plata. 

-knābis- īss, knābja gals viegli noliekts, tumšs 

-sekste- lapveida  

-acis- apaļas, tumši brūnas 

-seja- sarkana, gluda 

- ausu lapiņas- nelielas, apaļas, sarkanas 

- zoda lapiņas- platas, vidēja izmēra 

- kakls- skaisti izliekts, viegli atmests atpakaļ, kakla grīva pilnīga. 

-ķermenis- īss, plats, pacelts 

-mugura- plata plecu apvidū, līdzena, īsa. 

- aste- izvērsta 

- krūtis- platas, izvērstas uz priekšu 

- spārni- plati, gari, nolaisti uz leju. 

- kājas – īsas, plai novietotas, tumšas, klātas ar spalvām. 

- pirksti- 4 tumši, apspalvoti 

- apspalvojums- pilnīgs, labi piegulošs ķermenim 

Šķirnes pazīmes vistai:analoģiskas gaiļa pazīmēm, mazāka auguma ar zemāk 

novietotu augumu(ķermeni), figūra kompakta. 
 

Nepieļaujamie trūkumi: pārāk augstu novietots ķermenis, izspūris, irdens 

apspalvojums, īsa aste, neapspalvotas kājas, ausu lapiņas citā krāsā( ne sarkanas), 

gaišas acis. 
 

Krāsu variācijas:brūnraibs, melnraibs.  
 

 


