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Läti hagija tõustandard  
 
Üldmulje, kasv, kehaehitus, käitumine: Läti hagijas on keskmisest madalam, kuiva 
ja tugeva kehaehitusega koer. Turja kõrgus isastel 43-50 cm (soovitav turja kõrgus 
45 сm), emastel 2 cm võrra väiksem. Pikkusindeks isastel 104-108, emastel 106-
11О. 
 
Käitumine: Tasakaalukas, liikuv.   
Puudused: Väike kõrvalekalle kehaehituse tüübist: turja kõrgus isastel 49-50 cm 
või 41-42 cm, emastel 4748 cm või 38-39 cm. Ettenähtust veidi suurem või 
väiksem pikkusindeks. 
Vead: Turja kõrgus isastel üle 50 cm või alla 41 cm, emastel üle 48 cm või alla 38 
cm. Robustne või lõtv kehaehitus, liiga pikk või kandilise kujuga kere. Käitumine: 
kartlik, väheliikuv. 
  
Värvus: Must, kollakaspruunide märgistega. 
Puudused: Emastel sadul, häguste piirjoontega laigud, halvasti piiritletud või 
heledad märgised, must värvus koonul ja käppadel, väikesed valged märgised 
rinnal ja jalgadel. 
Vead: Isastel sadul, suured valged märgised rinnal ja jalgadel.   
 
Karvkate: Läikiv ja lühike, 2-3 cm pikkune, ühtlane, sirge ja karm karv. Aluskarv on 
nõrgalt arenenud. Saba all on karvkate mõnevõrra pikem. 
Puudused ja vead (sõltuvalt tõsiduse astmest): Liiga pikk või tihe karv.   
 
Nahk, lihastik, luustik: Nahk on tihke, elastne, voltideta, ei ole rippuv. Hästi 
arenenud lihastik. Tugev, ent mitte raskepärane luustik. 
Puudused ja vead (sõltuvalt tõsiduse astmest): Liiga nõrk või liiga raskepärane 
luustik, nõrgalt arenenud lihastik. 
 
Pea: Kiilukujuline, kuiv. Koljuosa on mõõdukalt lai, üleminek laubalt koonule ei ole 
järsk. Koonuosa on sama pikk või veidi pikem kui koljuosa. Koonujoon on sirge, 
koljujoonega paralleelne. Mokad on kuivad ja tihedalt liibuvad. Ninapeegel must. 
Puudused: Lai laup, järsk üleminek laubalt koonule, sarnakus, lühike koon, veidi 
rippuvad mokad. 
Vead: Niiske, jäme, kumera ülajoonega, otsast ülespoole või allapoole kaarduv 
koon. Väga rippuvad, niisked mokad.   
 
Kõrvad: Pikad, peaaegu ovaalse kujuga, madala asetusega, lühikese karvaga 
kaetud ning põskede vastu liibuvad kõrvad. 
Vead: Lühikesed, kolmnurksed, üksteisest kauge asetusega, kõhredele toetuvad 
kõrvad.   
 
Silmad: Keskmise suurusega, tumepruunid või pruunid, ümarate laugudega silmad. 
Puudused: Väikesed, helepruunid silmad. 
Vead: Suured, pungis või heledad silmad.   
 
Hambad ja hambumus: Suured, valged ja tugevad hambad. Käärhambumus.   
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Kael: Lühike, ümara läbilõikega, lihaseline, nahavoltideta. 
Puudused: Liiga pikk või liiga lühike kael. Lõtv nahk kaelal.   
 
Rindkere: Lai, pikk, ovaalse kujuga, ulatub küünarnukkideni. 
Puudused või vead (sõltuvalt tõsiduse astmest): Kitsas, lame või tünnikujuline 
rindkere, mis ei ulatu küünarnukkideni.   
 
Turi: Seljajoonest kõrgemal asetsev turi, lai. 
Puudused: Nõrgalt arenenud turi, mis ei asetse seljajoonest kõrgemal.   
 
Selg: Sirge, lai ja lihaseline. 
Puudused: Kitsas või nõrk selg. 
Vead: Nõgus või kumer selg.   
 
Nimme: Lühike, lihaseline, veidi ümar. 
Puudused: Pikk või kitsas nimmeosa. 
Vead: Pikk, nõgus või kumer nimmeosa.   
 
Laudjas: Lai, lühike, lihaseline, kergelt kaldus. 
Puudused või vead (sõltuvalt tõsiduse astmest): Sirge, kitsas või suure kaldega 
laudjas. 
 
Kõht: Korralik. 
Puudused: Liiga üles tõmmatud või rippuv kõht.   
 
Esijäsemed: Kuivad, tugeva luustikuga, lihaselised. Eestvaates sirged ja 
paralleelsed. Esijalgade pikkus on ligikaudu 50% koera turja kõrgusest. Õlaliigese 
nurk on 110-115°. Küünarliigesed on hästi tahapoole suunatud. 
Puudused või vead (sõltuvalt tõsiduse astmest): Sirged õlad, väljapoole pööratud 
küünarnukid, kõverad küünarvarred, kompjalgsus, sisse- või väljapoole pööratud 
kannaliigesed. 
 
Tagajäsemed: Kuivad, tugeva luustikuga, lihaselised. Tagantvaates sirged ja 
paralleelsed. Hästi arenenud nurgistusega. Puudused või vead (sõltuvalt tõsiduse 
astmest): Liiga vähe arenenud nurgistus, lühikesed põlved, sisse- või väljapoole 
pööratud hüppeliigesed, lisavarvaste olemasolu.   
 
Käpad: Ümara kujuga, tugevad, lähestikku asetsevate  varvastega. Puudused või 
vead (sõltuvalt tõsiduse astmest): Pikad, lamedad või harali varvastega käpad.   
 
Saba: Saablikujuline, jämeda sabatüvega, tipu suunas veidi ahenev. Saba ulatub 1-
2 cm hüppeliigestest madalamale, saba kantakse suunaga allapoole või pisut 
seljajoonest kõrgemale tõstetult. 
Puudused: Ettenähtust pikem või lühem saba, sirbikujuline saba, liiga kõrge 
hoiakuga saba. 
Vead: Kõver, rõngakujuliselt ülespoole keerdunud saba, liiga rippuv või liiga pikk 
(hüppeliigesest madalamale ulatuv) saba. 
Tõlge: Multilingua büroo. 


