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Latvija FEI iejādes sacīkstēs
World Dressage Challenge jeb Izaicinājuma sacensības

Inga Bistrova ar Traum Fürst.
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Lielākas iespējas 
jaunajiem jātniekiem
Rīgas rajona un Garkalnes 
novada čempionāta noli-
kums šoreiz bija veidots tā, 
lai lielākas starta iespējas 
būtu jaunajiem jātniekiem un 
zirgiem 3. lpp.

Starptautiskajā Jāšanas sporta federācijā (FEI) vie-
na no nodaļām ir Attīstības departaments. Tā nu 
ir noticis, ka arī jāšanas sporta pasaule tiek dalīta 

attīstītajās jeb zirgu lielvalstīs, piemēram, 
Vācija, Lielbritānija, ASV, Francija, Zvied-
rija, Holande, Dānija (kas teritorijas ziņā 
nebūt nav  liela valsts), un tādās, kurām 
vēl tikai jāattīstās. Tā sakot, – trešās pa-
saules zirgu valstis, kur šobrīt labi iederas 
arī Latvija. 

Lai gan tas nav īpaši glaimojoši, tomēr 
situācija ir tāda, kāda ir, un tādēļ jāiz-
manto visu veidu palīdzība, ko FEI sniedz 

Dace Štrausa

nacionālajām federācijām. Viens no FEI Attīstības 
departamenta darbības virzieniem ir iespēju radī-
šana sportistiem no valstīm, kas vēl nav sasniegu-
šas sporta augstākās virsotnes un piedalīties FEI 
organizētajās starptautiskajās sacensībās, pat neiz-
braucot no valsts. Par mierinājumu sev varam teikt, 
ka patlaban visā pasaulē ir 55 valstis, kas piedalās 
šāda veida iejādes sacensībās, un Latvija nebūt nav 
no pēdējām, vērtējot pēc sasniegtajiem rezultātiem. 
Valstis pēc ģeogrāfiskā principa tiek sadalītas desmit 
grupās. Katrā no tām iekļautas ne vairāk kā sešas 
valstis. Latvija startē sestajā grupā kopā ar Igauni-
ju, Lietuvu, Čehiju un Slovākiju. Lai rezultāti būtu 
maksimāli objektīvi, vienas grupas ietvaros sacen-
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Magnum kausa izcīņa 
veidojas par tradīciju
Sacensību posmi tika or-
ganizēti dažādās vietās Vi-
dzemes pusē, aptuveni 30 
kilometru attālumā – Rau-
nā, Burtniekos, Kocēnos un 
Rencēnos 4. lpp.

Baltijas valstu jātnieki 
FEI reitingos
No Baltijas valstu jātniekiem 
FEI reitingā visaugstāk tikusi 
Latvijas iejādes sportiste 
Airisa Penele ar Ravelu 
– 147. vieta 7. lpp.

Zirga gēnu karte
Turpinām stāstīt par 
zirgu iedzimtību, šoreiz 
Holšteinas un Oldenburgas 
šķirnēs 8. lpp.
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INFORMĀCIJA

sības tiesā viena un tā pati FEI sastādītā tiesnešu 
komanda. 
Mūsu grupas ietvaros šogad sacensības risinājās no 
1. septembra ar sākuma vietu Igaunijā un beigsies 
22. septembrī Čehijā. Rīgas posms jau aizvadīts no 
5. līdz 8. septembrim, Kleistos. Tātad mūsu sportis-

tu rezultāti jau zināmi. Sacensības tiesāja  Latvijas 
iejādniekiem pazīstamais arbitrs no Vācijas Rolfs 
Betlers-Bāts un iejādes tiesnese no Polijas Malgožata 
Hansena.
Šogad Challenge sacensību noteikumos bija daudz 
izmaiņu, sākot jau ar pašām iejādes shēmām. Salī-
dzinot ar iepriekšējiem gadiem, tagad bija par vienu 
shēmu vairāk, turklāt arī pašas shēmas un to no-
saukumi tika mainīti, ieviešot dažus Challenge sa-
censībās nebijušus elementus, kas labāk ļauj pārlie-
cināties par pareizu darbu ar zirgu.  Šogad no katras 
valsts bija atļauts piedalīties 40 sportistiem. Startēt 
drīkstēja visi pāri, kas nav sacentušies FEI reģionā-
lajos vai starptautiskajos turnīros Mazās balvas un 
augstākā līmenī. Noteikumi atļauj piedalīties Chal-
lenge sacensībās tikai tām nacionālajām federācijām, 
kurās reģistrēti desmit vai arī mazāk Lielās balvas 
līmeņa jātnieki.

Izvade
Tāpat kā katras starptautiska līmeņa sacensības, arī 
Challenge Rīgā, sākās ar zirgu izvadi, kurā tika vēr-
tēts ne tikai zirga veselības stāvoklis, bet arī zirga tī-
rība, nagi, kalšanas kvalitāte, ekipējums, zirga un tā 
vedēja spēja sevi demonstrēt. Pēc izvades rezultātiem 
tika noteikts izvades uzvarētājs, kas gan neietekmēja 
sacensību rezultātu. Zirgi tika demonstrēti uz cieta 
pamata, kas labāk parāda iespējamās zirga vainas. 
Šogad diemžēl klibošanas dēļ no piedalīšanas sacen-
sībās vajadzēja atteikties diviem zirgiem un četriem 
tika noteikta atkārtota pārbaude.

Sacensības
Challenge ietvaros vienlaikus notiek individuālās un 
komandu sacensības. Komandu šogad noteica jau 
pēc sacensību beigām, ņemot vērā trīs jebkuru pie-
cu shēmu pirmo vietu ieguvējus, kuriem bija labākie 
rezultāti. Individuāli dalībnieki sacenšas savā starpā 
katrs savā valstī, bet pēc grupas sacensību beigām 
individuālie rezultāti tiek apkopoti grupas ietvaros.  
Latvijā šogad sacentās astoņpadsmit pāri visās pie-
cās FEI piedāvātajās iejādes shēmās. Latvijas Jātnie-
ku federācijas ģenerālsekretāre un iejādes speciāliste 
Kristīne Lisovska pastāstīja, ka testi izstrādāti ļoti 

veiksmīgi, tajos iekļauti interesanti elementi, kas labi 
atklāj jātnieka prasmi sastrādāties ar zirgu, kā arī 
patieso zirga sagatavotības pakāpi. Plašāk bija pārtā-
vēts trešā līmeņa tests (Advanced class), kur piedalī-
jās astoņi dalībnieki. Uzvaru guva Kristīne Rozīte ar 
Brodoru - rezultāts 64,36%.
Otrā līmeņa testā (Medium class) bija iekļauts tāds 
interesants elements kā zirga izstiepšana, kas nozī-
mē, ka zirgam, kustoties noteiktā gaitā un ritmā, uz 
dažiem tempiem atļauj pastiept uz priekšu kaklu tik 
daudz, cik jātnieks ir atdevis pavadas, neļaujot tām 
nokarāties, uzraut vai noliekt pārāk zemu galvu, ne-
zaudējot gaitu un ritmu. Tas ir elements, kas labi pa-
rāda, vai zirgs ir līdzsvarā, un kāds ir kontakts ar jāt-
nieku. No visiem jātniekiem, kas startēja šajā shēmā, 
šo elementu veica tikai viena - Klinta Lāce, kura arī 
kļuva par šī testa uzvarētāju ar rezultātu 66,45%.
Mazās balvas līmeņa testā (Prix St-Georg) nekādi pār-
steigumi nenotika, un uzvarēja pieredzējusī jātniece 
Inga Bistrova ar Traum Fürst - rezultāts 62,50%. Mi-
nēto trīs uzvarētāju rezultāti veido komandu. Pārējās 
shēmās (Elementary class, Preliminary class) katrā 
startēja viens dalībnieks, un to rezultāti bija nedaudz 
zemāki, tādēļ pēc noteikumiem dalībnieces Latvijas 
komandu nepārstāvēja.
Līdz 2004. gadam, kad Challenge vēl sponsorēja 
P.S.I., labākā rezultāta ieguvējam bija iespēja piedalī-
ties sacensībās Vācijā ar izlozētiem zirgiem. 

Vērtēšana un seminārs
Sacensību gaita tiek uzņemta ar videoaparatūru, un 
pēc sacensībām dalībnieki kopā ar tiesnešiem to no-
skatās. Faktiski tieši šis mācību process ir Challenge 
būtiskākā daļa (praktiskais seminārs clinic). Svarīgs 
ir pieredzējušu ārzemju tiesnešu skats no malas. 
Bieži vien jātnieki savas kļūdas neredz un atzīst tikai 
tad, ja to pasaka tāda autoritāte, kā FEI tiesnesis. 
Arī Kristīne Lisovska uzskata, ka nav tādu kļūdu ie-
jādē, kurās varētu vainot zirgu, visas ir tikai jātnieka 
pieļautās, un tikai pēdējais muļķis savās neveiksmēs 
vaino zirgu. Ar tādu jātnieku vispār nav vērts runāt, 
kamēr viņš nesāk domāt, ko pats dara nepareizi. 
Seminārs ir labs palīgs, sevišķi jauniem jātniekiem 
un tiem, kuri strādā bez trenera. Papildus šai teorē-
tiskajai daļai Challenge sacensības dod iespēju jāt-

niekam ar zirgu piedalīties individuālās praktiskās 
nodarbībās starptautiska speciālista vadībā, kurš ar 
katru pāri strādā aptuveni 45 minūtes.
FEI tiesneši atzīmēja, ka galvenā kļūda, ja to tā var 
nosaukt, ir tas, ka gandrīz viesiem sacensību zirgiem 
nav iejādei vajadzīgās sagatavotības pamatbāzes. Tas 
nozīmē, ka zirgiem nav līdzsvara, tie ir saspringti, 
neiet pavadās, pareizi nelokās. Acīmredzot zirgi pār-
agri sākti apmācīt dažādu elementu izpildei, bet bez 
pamatu apguves to kvalitatīvi izdarīt nav iespējams. 
Pieredzējuši tiesneši un treneri to uzreiz ievēro. Šāda 
stila jāšanu daudzi mēģina attaisnot ar to, ka liela 
daļa zirgu tiek gatavoti pārdošanai, un pircēji prasa 
tieši to, lai zirgs prastu pēc  iespējas vairāk iejādes 
elementu, un tikai īsts profesionālis saprot, ka jauna 
zirga apmācībā pats pamatu pamats ir pareiza līdz-
svara izstrādāšana zirgam. 

Airisa gūst prēmētas vietas Polijā
Dace Millere
Latvijas iejādes labākā sportiste Airisa Penele ar 
Ravelu startēja CDI-W Pasaules kausa posma sa-
censībās Vroclavā, Polijā. Startēja 12 valstu pār-
stāvji,  un mūsu sportistes izcīnītās vietas ir augstu 
vērtējamas, lai gan netika iegūts otrais kvalifikāci-
jas punkts startam nākamajā Eiropas čempionātā, 
ko visi gaidījām, lai gan visas no izcīnītajām vietām 
tika prēmētas.

Sacensību pirmajā dienā Vidējā balvā nr. 2 tika iz-
cīnīta trešā vieta – rezultāts 65,240%.  Turpmāk 
Lielajā balvā ar rezultātu 62,370% septītā vieta, 
tāda pat arī Brīvas izvēles programmā jeb kīrā – 
66,660%.  

Vārna un Neretnieks 
cīnās Krievijā 
Jolanta Lapiņa

Krievijā, Kaļiņingradas apgabalā no 5. – 7. septem-
brim risinājās augsta līmeņa starptautiskās sacen-
sības jāšanas sportā CSI **** Georgenburg. Tajās 
piedalījās sportisti no 14 valstīm, arī divi sportisti 
no Latvijas – Andis Vārna un Kristaps Neretnieks. 

Augstākā vieta no Latvijas spotistiem pirmajā sa-
censību dienā bija Andim Vārnam ar zirgu Grand 
Libero, maršrutā ar šķēršļu augstumu 145 cm iz-
cīnīta 13. vieta. Otrā sacensību diena  abiem mūsu 
sportistiem vainagojās ar labiem panākumiem – An-
dim ar zirgu Irasirs 14. vieta, Kristapam ar zirgu 
Lacapo – 20. vieta. Maršrutā ar 145 cm augstiem 
šķēršļiem Kristaps ar zirgu Carpaccio II ierindojās 
abalvoto vidū – 12. vieta. Savukārt maršrutā ar 150 
cm augstiem šķēršļiem, kurā uzvaru guva Igaunijas 
sportists Reins Pills ar zirgu A Big Boy, Andis ar 
Grand Libero izcīnija 14. vietu, 39 dalībnieku kon-
kurencē. Trešajā sacensību dienā maršrutā ar 140 
cm augstiem šķēršļiem un džokeri ablvoto vidū at-
kal tika Kristaps ar zirgu Carpaccio II – 11. vieta, 
Andim ar zirgu Irasir šajā maršrutā 19. vieta. Mar-
šrutu Grand Prix CSI**** uzvarēja Reins Pills ar savu 
lielisko zirgu A Big Boy no Igaunijas. Andis ar Grand 
Libero šajā maršrutā ierindojās 15. vietā.

Sacensības Čerņahovskā ir vienas no prestižākajām 
sacensībām Krievijā, uz tām ierodas sportisti gan no 
Polijas, Ukrainas, Bulgārijas, Vācijas, Austrijas, gan 
arī no visām trīs Baltijas valstīm. Cīņa par uzvarām 
ir grūta. Jāpiebilst, ka kopējais balvu fonds sacensī-
bās bija iespaidīgs -  295 tūkstoši dolāru, no kuriem 
160 tūkstoši Grand Prix maršrutā. 

Informācija sagatavota pēc www.hippodata.de.

Latvija FEI iejādes sacīkstēs
Rezultāti
Preliminary class (sagatavošanās tests jeb bērnu 
tests)
1. Signija Hmeļņicka Horezma 60,34%

Elementary class (2. grupas līmeņa tests)
1. Olga Šakurova Dāvana 61,39%

Medium class (2. grupas līmeņa tests)
1. Klinta Lāce Lamberts 66,45%
2. Lāsma Staņķe Linda 57,26%
3. Olga Tolkunova Indigo 55,65%
4. Agnese Liepiņa Lordons 54,84%
5. Mārīte Dāvidsone Veldra 51,61%

Advanced class (3. līmeņa tests)
1. Kristīne Rozīte Brodors 64,36%
2. Elīna Grundmane Duglass 62,31%
3. Aija Butāne Rubin Class 60,90%
4. Olga Šakurova Guiness 57,56%
5. Jūlija Stepanova Dancing Quenn 56,26%
6. Odrija Heinrihsone Lamanšs 54,62%
7. Iveta Daubure Heksandrs 52,05%
8. Katerina Misuta Madlena 42,56%

Prix St-Georg (Mazās balvas tests)
1. Inga Bistrova Traum Fürst 62,50%
2. Jūlija Tkačova Orfejs 59,63%
3. Gundega Krīgere Kvatro 55,50%
4. Jūlija Stepanova Le-Cowando 52,88%

Sacensību tiesneši Malgožata Hansena un Rolfs Betlers-Bāts.
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Kristīne Rozīte ar Brodoro.

V
la

di
sl

av
a 

R
ut

ko
vs

ka
 fo

to

Klinta Lāce ar Lambertu.
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ZIRGU DIENAS

Lielākas iespējas jaunajiem jātniekiem
Dace Millere

Rīgas rajona un Garkalnes novada atklātais čem-
pionāts šķēršļu pārvarēšanā tradicionāli risinājās 
zemnieku saimniecībā Kriķi. Bet šoreiz radikāli tika 
mainīts sacensību nolikums, ļaujot kārtīgi izlekties 
jaunajiem jātniekiem un jaunajiem zirgiem. Uzvaras 
savās vecuma un meistarības grupās izcīnīja: Linda 
Anna Galviņa, Linda Viša, Kristaps Neretnieks, An-
dis Vārna un Gustavs Mazbērziņš.

Programmā bija pieci maršruti, un patiesi solīds 
balvu fonds. Vislabāk šo sacensību gaisotni rakstu-
roja brīdis, kad pirms pēdējās distances notika ie-
pazīšanās ar maršrutu. Jau miglojās pievakare, kad 
sacīkšu laukumā „sabira” potenciālie dalībnieki, 
un kļuva skaidrs, ka mums ir gan masveidība, gan 
meistarība, bet, galvenais, - pēctecība (trūkst tikai 
panākumu starptautiskā arēnā...). Kopā šķēršļu iz-
vietojumu devās lūkot vismeistarīgākie jātnieki ar 
saviem audzēkņiem – Sergejs Šakurovs ar Elīnu Mil-
leri, Mairis Penelis ar savu meitu Lauru, Anna Sta-
fecka, Gints Pētersons ar jaunajiem jātniekiem un 
citi. Mazie sportisti ar milzu atbildību pucēja zirgus 
startam, bet „vecie” bija papūlējušies savos staļļos 
atrast nesen iejātus zirgus, lai nelaistu garām iespē-
ju startēt allaž viesmīlīgajās Kriķu sacensībās, kur 
tiek gādāts gan par sportistu, gan viesu labsajūtu.

Sacensību galvenais tiesnesis Dainis Līvmanis 
saka: - Mači vienmēr šeit ir labi organizēti. Ar katru 
gadu kvalitatīvāks kļūst laukums – tiek līdzināts, 
zāle uzaug un zirgiem ir labāk lekt. Dalībnieku 
daudz (40 -50 mazajos maršrutos), un tas apliecina, 
cik ļoti nepieciešamas Latvijā patlaban ir sacensības 
mazajos maršrutos. Sergejs Šakurovs Kleistos cen-
šas rūpēties par jauno jātnieku attīstību, un ir lie-
liski, ka vēl citur tas tiek atbalstīts. Turpinot avīzes 
iepriekšējos numuros sākto sarunu par sportistu 
disciplīnu, diemžēl jāsecina, ka treneri nespēj pildīt 
savu uzdevumu un izskaidrot jātniekam, ko nozīmē 
skaņas signāls pirms maršruta sākšanas, karodzi-
ņa pacelšana un citas nianses. Jāsecina, ka mūsu 
treneru profesionalitāte neatbilst tam līmenim, kas 
būtu nepieciešams. Man kā tiesnesim, redzot spor-
tista centību, vairākkārt bija jānāk talkā sportistam 
un mikrofonā jāsaka priekšā, kā viņam sākt startu 
maršrutā. Turklāt, ņemot vērā lielo dalībnieku skai-
tu, uzskatīju, ka tas ir svarīgi, lai sacīkstes risinātos 
raiti. Atgriežoties pie jautājuma par treneriem, jā-
teic, ka ir izveidojies ačgārns priekšstats, ka labākie 
treneri jādod labākajiem jātniekiem. Diemžēl jāat-
zīst, ka mums ir maz treneru, kam ir atbilstoša izglī-
tība, un tik un tā – labākajiem treneriem jāstrādā ar 
jaunajiem jātniekiem, lai veidotos perspektīva.

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents Agris Blaus 
skaidro treneru kvalifikācijas pilnveidošanas sistē-

mu: - Cenšamies mūsu 
trenerus iekļaut FEI 
starptautiskajā kva-
lifikācijas paaugsti-
nāšanas programmā. 
Kursus, kuri paredzēti 
pirmajam līmenim, bei-
guši 14 mūsu speciā-
listi, un pasaulē kopā 
tādu ir tikai 300. Darbs 
tiks turpināts, un se-
mināros jau nākamajos 
līmeņos piedalīsies arī 
mūsu treneri.

Latvijas Jātnieku fede-
rācijas viceprezidents 
Edgars Treibergs: - Sa-
censību nolikums tie-
šām tika orientēts uz to, 
lai sevi varētu izpaust 
jaunie jātnieki. Iespē-
jams, turpmāk pat noli-
kuma groži jāsavelk vēl 
stingrāk, lai pieredzēju-
šie jātnieki pārdomātu 
– startēt te, vai tomēr 
gatavot savus zirgus 
augstāka līmeņa sacen-
sībām. Tā ir stagnācija, 
ja labi jātnieki lec savai 
kvalifikācijai neatbilsto-
šus maršrutus. Ja zirgs ir tiešām labs, - jābrauc un 
jāstartē Eiropā nevis vietējās sacīkstēs, cenšoties 
mazajiem atņemt iespējas uzvarēt un balvas. Fede-
rācijai nav nekādas jēgas atbalstīt sportistus, kuri 
ar ievērojamu pieredzi un labiem zirgiem lec marš-
rutus 140 cm augstumā, viņiem jātiecas augstāk. 
Sporta veida attīstībai šāda attieksme neko nedot. 
Pasaules pieredze rāda, ka lielajiem zirgiem valstī 
nepieciešami ne vairāk kā astoņi līdz desmit mači 
gadā, un mēs to nodrošinām ar valsts čempionāta 
un Federācijas kausa izcīņas sacensībām Latvijā, 
plus labākajiem, atbalstot startus ārzemēs. Kāpēc 
federācija vispār rīko sacensības, meklē sponso-
rus to veiksmīgai norisei, - ne jau lai paši te savā 
sulā vārītos, bet gan tāpēc, lai sportistus mudinā-
tu saskatīt arī augstāku mērķi. Tāpēc uzskatu, ka 
„vecajiem” jātniekiem jāsaprot, ka viņiem pašmāju 
sacīkstēs jāatbrīvo vieta jaunajiem un jāstartē sa-
vai pieredzei atbilstošās starptautiskās sacīkstēs. 
Savukārt atbalstu to, ka tādās sacīkstēs kā šīs, 
mazie sportisti startē ar ļoti labi sagatavotiem zir-

giem – piemēram, Ikars, Maclesias un citiem. Taču 
to ietekmēt mēs nevaram. Tagad katram zirgam ir 
īpašnieks, un tikai viņš var izlemt – sūtīt pieredzē-
jušu jātnieku ar savu zirgu pēc simts latu prēmi-
jas naudas ar garantiju, vai uzticēt jāšanu jaunam 
jātniekam viņa sportiskās meistarības attīstības 
labā. Patiesībsakot, īpašnieku tuvredzības dēļ zau-
dējam arī labus sponsorus, - viņi redz, ka zirgi lec 
vienus un tos pašus maršrutus, neprogresē un ne-
rāda starptautiskas pieredzes perspektīvu. „Vecie” 
jātnieki domā, - mēs esam četri, pieci, un aiz mums 
ir tuksnesis, cita neviena. Bet patiesībā tā nav, tā ir 
tikai pašu mākslīgi radīta situācija.

Latvijas Jātnieku federācija uzskata, ka šo iemeslu 
dēļ turpmāk daudz stingrāk jādomā arī par valsts 
mēroga sacīkšu nolikumu kritērijiem, lai tie veicinā-
tu sporta veida attīstību, dodot lielākas iespējas jau-
najiem jātniekiem, savukārt pieredzējušākajiem – 
liekot saprast ne tikai savas kvalifikācijas priekšro-
cības, bet arī atbildību.

Rīgas rajona un Garkalnes novada čempionāts
Maršruts nr. 1. Šķēršļu augstums līdz 100 cm, jāt-
nieki līdz 16 g.v. vai zirgi līdz 5 g. v., divās fāzēs.
1. Linda Anna Galviņa Pokers Nauliņas, Baldone 0 s.p./26,50 s
2. Paula Glāzere Verijs Kriķi 0 s.p./26,99 s
3. Linda Anna Galviņa Atēna  0 s.p./27,86 s

Maršruts nr. 2. Šķēršļu augstums 110-115 cm, 
ar džokeri, jātnieki līdz 21 g.v. un zirgi, kuri nav 
startējuši starptautiskās sacensībās.       
1. Linda Viša Arons Liepenes 65 p./62,23 s
2. Guntars Siliņš Gilbors  65 p./66,48 s
3. Līga Pētersone Kaugurs SIA Princis 65 p./66,93 s

Maršruts nr. 3. Šķēršļu augstums 120 cm, jātnieki 
līdz 21 g.v.
1. Kristaps Neretnieks Rolex Miro Kriķi 0 s.p./59,82 s
2. Kristaps Neretnieks Lora Limbaži 0 s.p./60,67 s
3. Krista Kliesmete Motors Qattro 0 s.p./61,35 s

Maršruts nr. 4. Šķēršļu augstums 130 cm, ar pār-
lekšanu, jātnieki līdz 21 g.v. vai zirgi, kuri nav star-
tējuši starptautiskās sacensībās.
1. Andis Vārna Acadio ZS Šalkas 0 s.p./44,12 s
2. Guntars Siliņš Gilbors Bajāri 0 s.p./47,48 s
3. Kristaps Neretnieks Rolex Miro Kriķi 4 s.p./43,94 s

Maršruts nr. 5. Šķēršļu augstums 50 līdz 80 cm, 
bērni līdz 14 g.v. ar zirgiem vai ponijiem, zirgi līdz 
4 g.v.
1. Gustavs Mazbērziņš Lingo Kriķi 0 s.p./59,28 s
2. Sintija Semeņenkova Eross Kriķi 0 s.p./64,35 s
3. Lelde Bāra Princis Princis 0 s.p./70,58 s

Andis Vārna ar jauno zirgu Acadio uzvarēja ceturtajā, sacensību 
augstākajā maršrutā.
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Latvijas Jātnieku federācijas viceprezidents Edgars Treibergs un sporta kluba Kriķi pārstāve Vija 
Glāzere apbalvo Kristapu Neretnieku, kurš trešajā maršrutā ar dažādiem zirgiem izcīnīja gan pirmo, gan 
otro vietu.
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Magnum kausa izcīņa veidojas par tradīciju
Jolanta Lapiņa 

Saruna ar Raimondu Indrānu – Mag-
num kausa organizētāju, uzņēmēju un 
zirgaudzētāju
Šogad vasaras sezona bija bagāta ar 
daudzām un dažādām, mazām un 
lielākām sacensībām, arī Vidzemes 
puses jaunieši izcīnīja savu balvu 
– Magnum kausu 2008, un pašiem 
veidojās sava reitingu tabula. Kopā 
aizvadīti astoņi sacensību posmi, no 
tiem seši - klasiskajā konkūrā, viens 
- iejādē un viens - konkūrā uz atzīmi, 
kurā vērtēja jāšanas stilu. Sacensību 
posmi tika organizēti dažādās vietās 
Vidzemes pusē, aptuveni 30 kilomet-
ru attālumā – Raunā, Burtniekos, 
Kocēnos un Rencēnos. Interesanti, 
ka vasarā sacensības notika darba 
dienās, nevis, kā ierasts, sestdienā 
vai svētdienā, tādējādi neliedzot jāt-
niekiem ar citiem zirgiem nedēļas no-
galēs startēt citās sacensībās. 
Fināls septembra pirmajā nedēļā no-
tika Rencēnos, zemnieku saimniecī-
bā  Līveni. Kopvērtējuma uzvarētājs 
tika noteikts pēdējā posmā. Par vie-
nu punktu Diāna Indrāne apsteidza 
Viktoriju Jurašu. Jaunās dāmas 
aiz sevis atstāja Robertu Priedīti un 
vēl aptuveni 20 aktīvākos Vidzemes 
jaunos jātniekus vecumā līdz 18 ga-
diem. Magnum kausa uzvarētājs ie-
guva kausu un naudas prēmiju, tika 
apbalvoti septiņi labākie sportisti. 
Pierādījās, ka svarīgākais nav balvu 
fonda lielums, bet gan sportiskā vēl-
me cīnīties, atrasties reitinga vadībā 
un iespēja gūt pieredzi. Cīņa varēja 
izvērsties vēl spraigāk, ja jaunieši no 
Burtniekiem būtu varējuši ierasties 
uz visiem sacensību posmiem.
- Kāds ir jūsu vērtējums par šiem 
aizvadītajiem Magnum kausa pos-
miem?
Raimonds Indrāns: - Sākotnēji bija 
doma organizēt desmit sacensību 
posmus, bet šogad Latvijā jaunie-
šiem līdz 16 un 18 gadu vecumam 
bija daudz sacensību, kurās viņi va-
rēja piedalīties. Tāpēc nolēmām rīkot 
astoņus posmus, lai jaunieši varētu 
paspēt piedalīties arī citās Latvijā or-
ganizētajās sacensībās. Būtu pieticis 
arī ar pieciem sešiem posmiem, bet 
bija vēlme programmā iekļaut iejādi 
un novērtēt jātniekus uz stilu. Svētī-
gākie bija pirmie trīs posmi, kas no-
drošināja jauniešiem starta kapitālu 
turpmākajām sezonas sacensībām. 
Arī manai meitai Diānai šī sacensību 
sezona ir daudz veiksmīgāka nekā ie-
priekš. Protams, iegūta daudz lielāka 
pieredze, bet, manuprāt, svarīgākais 
ir tas, ka jau kopš maija viņa star-
tē ar vecāku, pieredzējušāku zirgu 
Winzer.  2007. gadā Diāna ne visai 
veiksmīgi startēja ar jauniem zirgiem, 
tāpēc izlēmām, ka meitai jāiegādājas 
cits zirgs. Vācijā nopirkām 12 gadus 
veco Winzer, un jau pirmajos mačos 

bija labi rezultāti.
Magnum kausa pirmsākumi
- Nav jau tā, ka šī kausa izcīņa radu-
sies pilnīgi ne no kā, - atminas Rai-
monds. - Aizsākumi meklējami 2000., 
2001. gadā. Tas bija Rīgā, 2001. gada 
Pasaules kausa posma ietvaros, kad 
organizējām maršrutu jauniešiem 
– Līvenu balva. Varbūt radīsies jau-
tājums kāpēc Līvenu? Tāpēc, ka Val-
mieras pusē ir mana zemnieku saim-
niecība, kuras pamatnodarbošanās 
ir zirgkopība, un es biju šīs balvas 
sponsors.
Nākamajā gadā kopā ar biznesa part-
neri nolēmām organizēt sacensības 
Valmierā. Atradām piemērotu vietu 
gandrīz pilsētas centrā, nokārtojām 
formalitātes. Tās bija Dīvaliņa pļavas, 
kur noorganizējām  Latvijas mēroga 
sacensības – Silviko kausu. Sacensī-
bu sponsoru nebija daudz, galvenais 
atbalstītājs bija firma Silviko, palīdzē-
ja arī Valmieras pilsētas dome, Han-
sabanka, kā arī pats biju šo sacensī-

bu finansiālais sponsors. 2003. gadā 
arī tika organizēts Silviko kauss.
Bet 2004. gadā - vienas no pirma-
jām Latvijas mēroga divdienu sacen-
sībām Valmieras kauss. Sacensību 
organizēšanā lielu darba daļu uzņē-
mās Ģirts Bricis, kurš, atgriežoties 
no Vācijas, bija ideju pilns. Viņam 
bija zināšanas, ko un kā darīt, vien-
laikus Ģirts arī sastādīja maršrutus. 
Sacensībās ieradās neparedzēti liels 
dalībnieku skaits, gribētu atzīt, ka 
sportistu līmenis arī bija salīdzinoši 
augsts. Piemēram, 120 cm klasis-
ko maršrutu leca 65 dalībnieku pāri 
no visas Latvijas, piedalījās arī daži 
Lietuvas sportisti. Sacensību otra-
jā dienā bija jāveic maršruts ar 140 
cm augstiem šķēršļiem, kurā startē-
ja seši dalībnieki. Man atmiņā ir vai-
rāki labi zirgi, kas piedalījās  kausa 
izcīņā: Liberato H, Vālodze, Kastanis 
– Ģirtam Bricim, Virsaitis – Sergejam 
Šakurovam, Gvidons, Valse – Dainim 
Ozolam. Monopolija, Reičela – Mairai 
Lejai, Grand Libero, Audi Quattro – kā 
jaunzirgi Andim Vārnam, Holivuda 
– Sintijai Orlovai, De Lux B,  El Con-

tara  – Guntaram Siliņam. Izskatījās, 
ka mūsu sporta veids sāk attīstīties. 
Sportistiem bija iespēja izmitināt zir-

gus, jo apkārtējos staļļos vietu netrū-
ka – Zirgaudzētavā Kocēni aptuveni 
40 vietas, Burtnieku zirgaudzētavā – 
30 vietas, Kocēnos, Eglājos arī savas 
30 vietas. Valmieriešiem šīs sacensī-
bas patika, interesentu bija daudz, jo 
maršrutu starplaikos tika organizētas 
dažādas izklaides. 
Uz jautājumu, kāpēc vairs netiek rī-
kots Silviko un Valmieras kauss, Rai-
mondam ir grūti atbildēt:
- Pašam šķita, ka viss attīstās - ir gan 
sportiskais, gan sacensību organiza-
toriskais līmenis. Aktuālas bija vai-
rākas lietas – paaugstināt sportisko 
līmeni, attīstīt masveidību, vairāk ie-

Datums Sacensības Šķēršļu 
augstums

Konkurence

10.05.08. Latvijas čempionāts 6. vieta 100 cm bērni  līdz 16. g.v. 
6. vieta 110 cm zirgi līdz 5. g.v. vai 1. sez.

31.05-1.06.08. Inčukalns 6. vieta 110 cm jaunieši līdz 16 g.v.
7.06.08. Sacensības Lēdmanē 5. vieta bērni līdz 16 g.v.
29.06.08. Inčukalns 1. vieta 110 cm juniori līdz 18 g.v.
5.07.08. LJF kausa 1. posms 2. vieta 100 cm bērni līdz 16 g.v.
2.-3.08.08. Burtnieku kauss 1. vieta 115 cm

1. vieta 110 cm
16.08.08. LJF kausa 1. posms 2. vieta 105 cm bērni līdz 16 g.v.

Diānas Indrānes sacensību rezultāti 2008. gada sezonā

saistot bērnus un skatītājus. Bet liels 
apgrūtinājums bija šī sporta veida 
pārāk nelielā popularitāte valstī.

Paralēli sacensību projektiem man 
kopā ar Mairi Peneli no zemnieku 
saimniecības Lielceri Jaunmārupē 
un Oļegu Burkovski no Tērvetes ra-
dās ideja par sērijveida sacensību or-
ganizēšanu, jo citās pasaules valstīs 
to praktizēja. Vajadzēja tikai sākt ko 
līdzīgu Latvijā, vairāk liekot uzsva-
ru uz jauniešiem. 2003. gadā četros 
posmos realizējām maršrutus jau-
najiem jātniekiem, fināls notika pie 
Maira Sponsoru kausā. Sacensību 
posmu sēriju nosaucām par Videx 
balvu. Galvenā godalga bija  konkūra 
segli. 2003. gadā labākos rezultātus 
sasniedza jaunietis no Burtniekiem 
- Mārtiņš Ādamsons. Par šīm sacen-

Raimonds Indrāns ar Magnum kausa uzvarētājiem.
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Andis Vārna ar zirgu Arabika uzvarēja sacensību Masters maršrutā.

“Raimonds Indrāns: 
Mani interesē 
Vidzemes jau-
niešu attīs-
tība, jo kopā 
ar viņiem aug 
mani bērni, 
man tīk šī 

labvēlīgā konkurence viņu 
starpā.„
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sībām mēs saņēmām daudz kritikas, jo paredzētie 
sacensību maršruti jauniešus mudināja lekt nevis 
skaisti un pareizi, bet ātri. Lielākoties tika piedāvā-
ti ātruma maršruti, daži ar pārlekšanu.
2004. gada Videx balva arī bija četros posmos. Mai-
ris sacensības vairs neorganizēja, tāpēc noslēgums 
notika Valmierā – sacensību Valmieras kauss 2004 
ietvaros. Citi posmi tika organizēti Kriķos, Tērvetē, 
Cesvainē. Finālā uzvarēja liepājniece Ligita Jurec-
ka, kura arī savā īpašumā ieguva seglus. Protams, 
domājām kā labot savu iepriekšējā gada kļūdu, ie-
robežojot ātruma maršrutus. Cesvaines posmā bija 
vadības maršruts uz atzīmi, tad atkal bija daudz 
sašutušo. Saņēmām pretenzijas par tiesāšanu. Da-
žiem, kas sevi uzskata par veiksmīgiem treneriem, 
tā arī nekļuva skaidrs, vai tiek vērtēts jātnieks, ti-
kai zirgs vai abi kopā, un kāpēc vispār ir vajadzī-
gi vadības maršruti. Tika piedāvāts kas savādāks, 
neierasts.
2005. gadā attīstījām šo ideju par jauniešu iespēju 
pilnveidoties. Pirmais posms notika Jelgavā, Muš-
ķos, jaunieši jāja iejādes shēmu. Piedalījās aptuve-
ni 30 dalībnieku, gandrīz visi bija konkūra jātnieki. 
Tērvete turpināja atbalstīt Videx balvas ideju, arī 
Cesvaine, kā jau ierasts, vēlējās organizēt posmu 
pie sevis, un viens posms notika Rankas pagasta 
Lācītēs. Pēdējais posms risinājās zirgaudzētavā Ko-
cēni. Skaisti un pārliecinoši uzvarēja jaunā jātniece 
no Liepājas puses - Kristīne Egle. Jaunieši šo gadu 
laikā bija auguši un pilnveidojušies, līdz ar to ra-
dās nepieciešamība sacensību nolikumā paredzēt 
ierobežojumus dalībai Videx balvā. Pretendēt uz 
ieskaites punktiem Videx balvā varēja jaunie jāt-
nieki līdz 18 gadu vecumam, kuri tajās sacensībās 
neleca maršrutu ar 130 cm augstiem šķēršļiem. 
Priekšpēdējā posmā Cesvainē atsevišķiem jauniešu 
treneriem domas dalījās par šiem ierobežojumiem.
Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem Videx balvas 
izcīņā, ir prieks, ka katru gadu tomēr bijuši savi sa-
censību līderi. Izveidojās arī savstarpējais reitings, 
vismaz  kāds atskaites punkts jauniešu vidū. Šo-
brīd šie jaunieši sevi pieteikuši arī starptautiskajā 
arēnā. Turpinājums Videx balvai tapa –  LJF noor-
ganizēja Peugeot kausu.
Magnum kauss, kas tiek organizēts pēdējos gados, 
izauga organiski. Tā bija nepieciešamība pēc sa-
censībām, kas paredzētas jaunajiem zirgiem un 
jauniešiem vietējā, Valmieras rajona mērogā, tā-
dejādi dodot iespēju vispirms uzkrāt  pieredzi ar 
minimāliem izdevumiem nelielās sacensībās pirms 
startiem Latvijas mērogā.
- Kādi ir  tuvākie plāni zirgu lietās?
- Mans hobijs numur viens ir zirgu audzēšana, un, 
tā kā bez laba līmeņa jātniekiem un  jāšanas spor-
ta arī manis izaudzētie zirgi nespēs parādīt savus 
talantus, jāturpina rīkot sacensības. Varbūt tajās 
vairāk būs maršruti, kas paredzēti jaunzirgiem, 
veidosim kādas citas konkurences, jo jaunieši aug, 
sacensības jāpiemēro viņu meistarības līmenim, 
vajadzībām un spējām. Mani interesē Vidzemes 
jauniešu attīstība, jo kopā ar viņiem aug mani bēr-
ni, man tīk šī labvēlīgā konkurence viņu starpā. 

Vieta Vārds, uzvārds Pārstāv Punkti
1. Diāna Indrāne SIA Līveni 60
2. Viktorija Juraša R&R sporta zirgi 59
3. Roberts Priedītis R&R sporta zirgi 58
4. Ance Kozulāne ZA Kocēni 43
5. Santa Ivanova ZA Kocēni 38
6. Žanna Panteļejeva Burtnieki 36
7. Paula Grinberga ZA Kocēni 30
8. Laila Bergsone ZA Kocēni 24
9. Terēza Zalte Burtnieki 19
10. Laura Janīte Burtnieki 15
11. Toms Vilde Burtnieki 12
12./13. Marta Tamane Burtnieki 7
12./13. Gerda Gernarde ZA Kocēni 7
14./15. Kristīne Sleņģe Burtnieki 6
14./15. Danute Zeltīte Burtnieki 6
16. Marta Brūniņa ZA Kocēni 5
17./18. Maija Zaksa Burtnieki 3
17./18. Krista Notte ZA Kocēni 3
19. Velta Kušķe ZA Kocēni 2
20. Elīza Kaimiņa Burtnieki 1

Lielvārdes stadions 30. augustā pulcēja Latvijas un 
Lietuvas šķēršļu pārvarēšanas sportistus, lai pieda-
lītos jaukajās LPJSK (Latvijas Profesionālo jātnieku 
sporta kluba) sacensībās, ko organizēja Dainis Ozols 
ar savu ģimeni un Aija Ezeriete. Daiņa Ozola iegul-
dījums šo sacensību norisē patiesi liels, jo viņš bija 
gan rīkotājs, gan maršrutu sastādītājs, gan arī pats 
piedalījās visos maršrutos ar vairākiem zirgiem.

Uz Zirgu Pasta jautājumiem atbild Dainis Ozols:

- Vai nav pārāk grūti pašam rīkot sacensības un 
piedalīties tajās? 

– Nē. Esmu sportists ar daudzu gadu pieredzi, un 
esmu pieradis, ka visam jānorit raiti. Maršrutu pār-
likšanu nevar vilkt garumā, man ļoti nepatīk, ka jā-
gaida gandrīz stunda, kamēr uzliek citu maršrutu, 
tas ir nogurdinoši. Tāpēc Lielvārdes sacensībās pār-
likšanu cenšos izdarīt pēc iespējas ātrāk. 

Daudzi sportisti uzskata Lielvārdes konkūra sacensī-
bas jau par tradīciju, ko nedrīkst pārtraukt. 

- Kad sākās šo sacensību tradīcija?

- Lielvārdē sākām organizēt konkūra sacensības 
2001. gadā, kad  veiksmīgi veiksmīgi ar Gvidonu de-
bitēju starptautiskās sacensībās. Sākotnējā ideja par 
sacensību rīkošanu radās Aijai Ezerietei, kura man 
palīdz rīkot sacensības arī tagad. Tā kā pats esmu 
audzis Lielvārdē, arī šī pilsēta man ir tuva, un at-
balstīju Aijas ierosinājumu. 

Dainis Ozols pateicas par sadarbību arī Ivo Miķelso-
nam, kurš ir Lielvārdes sacensību galvenais tiesnesis 
jau vairākus gadus. 

Skatītāju acis šajās sacensībās priecēja Annas Bril-
jantes skaisti apgleznotais šķēršļu komplekts, kas 
plašākai publikai bija redzams pirmo reizi. Dainis 
Ozols ir ļoti lepns, ka viena no viņa audzēknēm Anna 
Briljante ir tik talantīga māksliniece. Avīzes Zirgu 
Pasts redakcijai Anna pastāstīja: 

- Šķēršļu komplekts tapis vairāku gadu garumā, 
idejas vienmēr rodas un turpina rasties laika gaitā. 
Parasti izdomāju pamatkrāsu, kādā būs šķērslis, un 
tad gudroju kaut ko tematisku. Piemēram, zils šķērs-
lis, tātad tuvāk ūdenim, tā radās viļņi uz šķēršļiem. 
Kasti (šķēršļa veids, - red.) gan  pabeidzu tikai šogad, 
iesāku jau pagājušā gada maijā. Cerēju, ka uz vasa-
ras beigām uzgleznošu, bet nekā - lija lietus un ne-
bija iespēja tik apjomīgu šķērsli dabūt zem jumta, tā 
šis pasākums ievilkās uz diviem gadiem. Tagad man 
padomā jau ir vēl divi jauni šķēršļi nākamā gada sa-
censībām Lielvārdē, ja viss noritēs kā ieplānots. Šīs 
sacensības man  vienmēr ir patikušas, pirmkārt, 
tāpēc, ka ir labi organizētas. Otrkārt, tāpēc, ka tās 
ir mūsu rajona sacensības, jo mūsu stallis arī atro-
das Ogres rajonā. Prieks bija pa to, ka lielākajai da-
ļai dalībnieku nesagādāja grūtības manus šķēršļus 
pārvarēt, tas arī norāda uz jātnieka un zirga līmeni. 
Kļūmes gadījumā nav jāvaino krāsas vai kas cits, bet 
šķērslis vienkārši jāpārvar.

Vēlam šo sacensību tradīciju attīstīt arī turpmāk! 
LPJSK sacensības 
Maršruts nr. 1A. Art. 274.5.3. divās fāzēs, šķēršļu 
augstums līdz 100 cm, jātnieki līdz 16 gadu vecu-
mam.
Vieta Jātnieks Zirgs Komanda 

1. Linda Anna Galviņa Atēna Noliņas
2. Linda Viša Bendija Liepenes 
3. Lana Kaupuža Kolins Kriķi 

Maršruts nr. 1B. Art. 274.5.3. divās fāzēs, šķēršļu 
augstums līdz 100 cm, zirgi līdz 5 gadu vecumam 
vai  piedalās sacensībās pirmo sezonu. 
1. Edīte Vāgnere Lēdija 
2. Linda Anna Galviņa Pokers Noliņas 
3. Karīna Pavāre Laviņš Tīraines staļļi 

Maršruts nr. 2. Ar pieaugošu grūtības pakāpi un 
džokeri, šķēršļu augstums līdz 115 cm, bez ierobe-
žojumiem.

1. Linda Vaišļa Arons Liepenes 
2. Linda Ansule Lemons Tīraines staļļi 
3. Lauris Vilde Flamenko Burtnieku Rotors

LPJSK sacensības Lielvārdē
Inese Ruskule un Jolanta Lapiņa 

Maršruts nr. 3. Art.238.2.2., šķēršļu augstums līdz 
130 cm,  klasiskais maršruts ar pārlekšanu, bez ie-
robežojumiem.

1. Guntars Siliņš Maclesias Bajāri 
2. Guntars Siliņš Monopolija Vigas 
3. Lauris Vilde Flamenko Burtnieku Rotors

Maršruts nr. 4. Art.238.2.1, šķēršļu augstums līdz 
80 cm.

1. Anita Palma Calvados 87 Oļukalni, Blomes 
pag.

2. Solvita Strāķe Rollija Tīraines staļļi 
3. Linda Vaišļa Casedija 

Anna Stafecka ar Ciceronu pārvar krāšņo šķērsli.

Šķēršļu gleznotāja Anna Briljante pati arī piedalās sacensībās.

Imaku kauss 2008
Jolanta Lapiņa

Jaunmārupes pagasta Imakās pirmo gadu tika or-
ganizētas sacensības jāšanas sportā Imaku kauss 
2008. Turnīrs bija paredzēts jaunajiem jātniekiem 
un jaunajiem zirgiem. Sacensības organizēja Aivars 
Šmits ar ģimeni un sponsoru SIA Kastos, SIA Ma-
ratons, SIA Vērsis RO un firmas Eggersmann atbal-
stu. Sacensību programmā bija iekļauti seši dažādas 
grūtības pakāpes maršruti, turklāt viens no tiem bija 
izveidots kā divus kilometrus gara meža trase ar sešu 
līdz 80 cm augstiem šķēršļiem, tai skaitā ūdens grā-
vi. Pasākuma organizētāji atzīst: „Sacensības ir izde-
vušās, redzam, ka jauniešiem ir nepieciešami vadī-
bas un līdz 60 centimetru augsti maršruti, jo tajos 
bija pat līdz 30 dalībniekiem. Maršrutos ar šķēršļu 
augstumu 100, 110 un 120 cm piedalījās seši līdz as-
toņi dalībnieki. Nākamajā gadā plānojam divu dienu 
sacensības, kā arī attīstīt meža trasi, palielinot šķēr-
šļu augstumu līdz 100 cm un izveidojot vēl papildus 
sešus šķēršļus.”
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Magnum kauss 2008 kopvērtējuma rezultāti pēc 
8 posmiem
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INFORMĀCIJA

Starti Kocēnos
Jolanta Lapiņa

Kocēnos notika sacensības, kas tika rīkotas speciāli 
maziem bērniem, jātniekiem iesācējiem un jaunajiem 
zirgiem, tāpēc maršruti sākās ar šķēršļu augstumu 
no 50 cm līdz maršrutam ar šķēršļu augstumu līdz 
110 cm. Sacensības organizēja pati zirgaudzētava, 
maršrutus sastādīja trenere Olga Vasiļjeva. 

Maršruts nr. 1. Šķēršļu augstums līdz 50 cm, pie-
dalās 26 dalībnieki.

1. Katrīna Labzova Alka Pakavs
2. Liene Liepiņa Florija Burtnieki
3. Liene Zlaugotne Gambijs Kocēni

Maršruts nr. 2. Šķēršļu augstums līdz 80 cm, pie-
dalās 33 dalībnieki.

 1. Laila Kukule Pepija Limbaži
 2. Santa Ivanova Gabora Kocēni
 3. Laila Bergsone Gremi Kocēni

Maršruts nr. 3. Šķēršļu augstums 100 cm, jaunieši 
līdz 18 g.v., piedalās 22 dalībnieki. 

1. Viktorija Juraša Gepards R+R sp. zirgi
2. Gustavs Mazbērziņš Lingo Reiteri
3. Paula Grīnberga Gotija Kocēni

Maršruts nr. 4. Šķēršļu augstums  līdz 100 cm, 
zirgi līdz 5 g. v., piedalās 12 dalībnieki.
1. Gustavs Mazbērziņš Lingo Reiteri
2. Aija Luse Corinte Madona
3. Madara Frēliha Amulets Liepāja

Maršruts nr. 5. Šķēršļu augstums līdz 110 cm, pie-
dalās 13 dalībnieki.

1. Lita Cipruse Arbata Smiltne
2. Gustavs Mazbērziņš Catalino Kriķi
3. Roberts Priedītis Devona R+R sporta zigi

Maršruts nr. 6. Vadības maršruts, piedalās 6 da-
lībnieki.

Zirgaudzētava Kocēni Kristīne Keiša Consums
Zirgaudzētava Kocēni Justīne Melnbārde Bermandeta
Zirgaudzētava Kocēni Laura Valinkeviča Hipija

Vācijas iejādes 
bundesčempionāts
Pēc Eurodressage materiāliem sagatavoja Dace Štrausa

Ik gadu svarīgs notikums Vācijā gan zirgaudzētājiem, 
gan sportistiem ir bundesčempionāts, kurā piedalās  
piecus un sešus gadus vecie jaunzirgi. Bundesčem-
pionāti ir ļoti prestižas sacensības un uzvara tajās 
ir apliecinājums veiksmīgam zirgaudzētāju darbam. 
Šie čempionāti no citām sacensībām atšķiras ar to, 
ka pēc desmit punktu sistēmas tiek vērtētas zirga 
darbaspējas.
Šāgada čempionātā Varendorfā, kas risinājās no 3. 
līdz 7. septembrim, piecgadīgo zirgu grupā neapšau-
bāms līderis bija Traķēnes šķirnes ērzelis Imperio (no 
Connery – Balfour xx) Annas Sofijas Fībelkornas va-
dībā. Tas saņēma maksimāli iespējamo punktu skai-
tu: 10 - par rikšiem, 9 - par lēkšu gaitām, 8 - par 
soļiem, 9,5 - par kopiespaidu, galarezultātā iegūstot 

9,10 punktus. Vēl tikai pirms 
mēneša Imperio ieguva sudra-
ba medaļu Pasaules jaunzirgu 
čempionātā. Par rezerves čem-
pionu kļuva Vestfāles šķirnes 
licencētais ērzelis Rock Forever 
(no Rockwell – Landstreicher) 
ar jātnieku Oliveru Olrihu. 
Tā rezultāts bija 8,80 punkti. 
Vislielakās cerības tika liktas 
uz šāgada pasaules jaunzir-
gu čempionāta uzvarētāju Ol-
denburgas šķirnes Desperado 
(Dressage Royal – Rouletto), 

taču tas finišēja tikai ar astoto rezultātu, jo vairāk-
kārt izdarīja kļūdu, mainot kāju lēkšos shēmā nepa-
redzētā vietā. 
Liels pārsteigums bija Hanoveras šķirnes tumši ru-
dās ķēves Waioni (no Waikiki – Fabriano) uzvara bun-
desčempionāta sešgadīgo zirgu grupā. Šī ķēve savā 
ikdienā dzīvo pilnvērtīgu zirga dzīvi, laiku pavadot 
ganībās, un tikai divas reizes nedēļā jātniece Mareike 
Mondrovska, kas pēc profesijas ir skolotāja, to trenē. 
Ķēvei piemīt izcilas fukcionālas gaitas, tās kājas gan 
neizskatās kā no gumijas, kas pašlaik dominē top ie-
jādē, un labs līdzsvars. Par rikšu un lēkšu gaitām 
tā saņēma 8,5 punktus, 9,5 – par soļiem, 8,0 - par 
pakļāvību, 9,0 - par kopiespaidu, kas kopvērtējumā 
deva 8,70 punktus un bija pietiekami, lai iegūtu pir-
mo vietu. Pagājušā gada piecgadīgo zirgu bundesčem-
pions reinlandietis Furst Khevenhuller ( no Florestan 
– Rohdiamant), kas pieder Elizabetei Maksai-Toirerei 
un ko trenē Helēna Langehanenberga, šogad ieguva 
rezerves čempiona titulu ar rezultātu 8,60 punkti.

Pasaules čempionāti draivingā
Pēc FEI materiāliem sagatavoja Dace Štrausa

Ar nedēļas starpību notikuši divi pasaules čempionā-
ti pajūgu braukšanā jeb draivingā – vienjūgiem Polijā 
no 27. līdz 31. augustam un četrjūgiem Nīderlandē 
no 3. līdz 7. septembrim.
Par čempionionu vienjūgu braucienos individuālajā 

vērtējumā sacensībās 
Polijā, Jarantovā kļu-
va braucējs no Nīder-
landes Jans van Briks 
ar zirgu Oskar, atstājot 
otrajā vietā Francijas 
braucēju Anni Violai-
ni Brisovu ar Kempher 
de Mesegen un trešās 
vietas īpašnieku no 
Nīderlandes Janu Mo-
nenu ar Spike. Kopā 
šajās sacensībās pie-
dalījās 66 ekipāžas. 
Komandu vērtējumā 
uzvarēja Francija, otro 
vietu ieguva Vācija un 
trešo Šveice.
Marjenverdas muižā, 
Bēsdas provincē, Nī-

derlandē notikušo 19. pasaules čempionātu četrjū-
giem uzskata par pagrieziena punktu draivinga attīs-
tībā – šie sportisti nekad nav tikuši lutināti ar lieliem 
balvu fondiem, taču šoreiz tas bija neparasti apjo-

mīgs – 140 000 eiro 
un, cerams, ka šāds 
kurss arī turpināsies. 
Sacensībās piedalījās 
59 pasaules spēcīgā-
kās ekipāžas no 20 
valstīm. Piecu dienu 
laikā Marjenverdas 
muižā sacensības vē-
roja 92 500 skatītāju. 
Viņi nejutās vīlušies, 
jo braucēji sniedz pa-
tiesi augstu estētisko 
un sportisko baudīju-
mu visās trīs draivinga 

disciplīnās. Uzvarēja jau slavu guvušais braucējs no 
Nīderlandes Ijsbrands Šardons, kura ekipāža sastā-
vēja no četriem pamatzirgiem Argus, Isovlas Pagani-
ni, Isovlas Tango, Tamasson un rezerves zirga Zidane. 
Otrajā vietā Čestera Vēbera vadītā ekipāža no ASV, 
bet trešā palika ekipāža no Austrālijas Boida Eksela 
vadībā. Arī komandu vērtējumā pirmā vieta pienācās 
Nīderlandei, otrajā vietā Vācijas komanda, bet treša-
jā vietā Ungārijas braucēji.
Nākamais pasaules čempionāts četrjūgiem notiks 
Pasaules zirgu sporta spēļu programmas ietvaros 
2010. gadā ASV, Kentuki.

Maratona trase izvietota tipiskā Holandes ainavā.

Otrās vietas ieguvēji ekipāža no ASV 
Čestera Vēbera vadībā.

Pasaules čempions četrjūgu 
braukšanā holandietis Ijsbrands 
Šardons.

Ijsbranda Šardona ekipāža maratona trasē.
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Anna Sofija Fībelkorna
ar zirgu Imperio.
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PASAULĒ

Konkūrs 

LATVIJA
Andis Vārna 296. 286. 290,00
Ģirts Bricis 545. 485. 122,50 
Dainis Ozols 582. 531. 105,00
Lauris Vilde 1249. 1224. 20,00
Kristaps Neretnieks 1818. - 3,00
LIETUVA
Andrius Petrovs 187. 197. 489,00
Bens Gutkausks 193. 225. 475,00
Kosts Gaigals 682. 798. 80,00
Rims Rimkuss 980. 941. 41,00
Stasis Jass 1040. 1060. 35,00
Dominiks Malinausks 1166. 1141. 25,00
Zigmants Šarka 1316. 1282. 19,00
Alekss Seilius 1584. 1546. 5,00
Vincs Civinsks 1848. 1841. 2,00
Danielis Gutkausks 1848. 1841. 2,00
Elena Railiene 1885. 1880. 1,00
Mants Jacikevičs 1885. 1880. 1,00
IGAUNIJA
Reins Pills 204. 168. 450,00
Tīts Kivisilds 259. 280. 345,00
Urmass Rāgs 329. 319. 257,00
Hanno Ellermanis 354. 260. 236,00
Gunārs Kletenbergs 396. 341. 197,00
Heiki Vatsels 567. 547. 111,00
Olivers Karma 582. 564. 105,00
Jurijs Sokolovskis 1040. 1008. 35,00
Katrina Pilla 1166. 1141. 25,00
Ivo Otss 1249. 1224. 20,00
Andrus Kallaste 1386. 1381. 14,00
Andress Trēve 1584. 1546. 5,00 
Konstantīns Prohorovs 1584. 1546. 5,00 
Kullo Kenders 1818. 1807. 3,00
Andress Udekulls 1818. 1807. 3,00
Ebe Līsa Sinajalga 1818. 1807. 3,00
Iejāde 

Jātnieks Vieta Vieta 
iepriekšējā 
reitingā 

Punkti 

Baltijas valstu jātnieki FEI 
reitingos (uz 8.09.08.)
Informāciju sagatavoja Inese Ruskule

Jātnieks un zirgs Vieta Vieta 
iepriekšējā 
reitingā 

Punkti 

LATVIJA
Airisa Penele 
Ravels 

147. 156. 990

LIETUVA
Julia Ona Visniauska 
Papillon 

395. 407. 263

Julia Ona Visniauska 
Syntax 

416. 424. 243

IGAUNIJA
Marika Vundere 
Orlando P

192. 199. 854

Maria Čuletsa
Markus 

304. 247. 473 

Angelika Māsika 
El Beg 

543. 562. 94

No Baltijas valstu jātniekiem FEI reitingā visaugstāk tikusi 
Latvijas iejādes sportiste Airisa Penele ar A/S Agrofirma Tērvete 
dzimušo Ravelu – 147. vieta.

Turpina dopinga lietas izskatīšanu 
Informāciju pēc FEI materiāliem apkopoja Inese Ruskule

Pagājušās nedēļas sākumā Šveices pilsētā Lozan-
nā notika Pekinas olimpisko spēļu dopinga lietas 
noklausīšanās. Tā skar jāšanas sporta pārstāvjus: 
Bernardo Alvesu un zirgu Chupa Chup (Brazīlija), 
Denisu Linču un Lantinus (Īrija), kā arī ASV iejādes 
sportisti Kortniju Kingu Daiju un Mythilus. Jātnieki 
uz noklausīšanos ieradās kopā ar saviem likumīga-
jiem advokātiem, savukārt FEI pusi pārstāvēja FEI 
Juridiskā departamenta speciālisti. 

Visi no iepriekš minētajiem sportistiem tā arī ne-
sagaidīja galējo lēmumu, jo vēl nepieciešama lietas 
papildus izskatīšana un sarakste. Bernardo Alvesa 

un Denisa Linča gadījumā Tribunāls galējo lēmu-
mu apsolījis sniegt 30. septembrī. Savukārt Kortni-
jai Kingai Daijai vajadzētu sagaidīt savu spriedumu 
19. septembrī.  

Iepriekš minētie jāšanas sporta pārstāvji nav vie-
nīgie, kuri tiek apsūdzēti par dopinga lietošanu 
Pekinas olimpisko spēļu laikā. 25. un 26. septem-
brī savu spriedumu sagaidīs arī Norvēģijas jātnieks 
Tonijs Andrē Hansens un zirgs Camiro, Vācijas jāt-
nieks Kristiāns Ālmans un Coster, kā arī visiem pa-
zīstamais Brazīlijas jāšanas sporta meistars Rodrigo 
Pessoa un Rufus. 
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Pekinas paralimpiskās spēles  
Pēc FEI materiāliem informāciju apkopoja Inese Ruskule

Pekinā pēc olimpisko spēļu noslēguma 
neiestājās miers, jo septembra sākumā 
iedegās arī Pekinas paralimpisko spēļu 
uguns. Jāšanas sporta sacensības, kas 
notika no 5. līdz 10. septembrim, arī ir 
viena no šo spēļu disciplīnām. Sacen-

sības notiek vairākās invaliditātes kategorijās, kā 
arī individuālajā un komandu izcīņā. Pavisam jā-
šanas sporta sacensībās piedalījās 73 sportisti un 
71 zirgs no 28 pasaules valstīm. Pekinas paralim-
piskajās spēlēs 
gūtā pieredze ir 
neaizmirstama, 
un tas attiecas 
uz visiem: spor-
tistiem, viņu 
treneriem, zir-
gu treneriem, 
grūmiem, fizio-
terapeitiem un 
ģimenēm, orga-
nizatoriem, ties-
nešiem, ierēd-
ņiem, brīvprātīgo 
personālu, dau-
dzajiem viesiem 
un skatītājiem. 
Šis pasākums 
ir patiesi emo-
cionāls. Sud-
raba medaļas 
ieguvējs vienā 
no kategorijām 
Rikijs Balšavs 
atzina: “Tas ir 
komandas ne-
vis individuālais 
darbs!” Cilvēki 
šajā sporta vei-
dā spēj dot un 
dalīties. Paralimpiskā sporta kustība ir unikāla ar 
to, ka tajā cilvēki viens otru ciena, mēģina gūt uzva-
ras, vienlaikus atbalstot citus un apsveicot ikvienu, 
kuram bijusi drosme startēt.

Izcila organizācija 
Preses konferencē Starptautiskās Paralimpiskās ko-
mitejas (IPC) prezidents Sers Filips Kravens atzina, 
ka jāšanas sporta pasākumi šajās spēlēs ir bijuši 
labi noorganizēti. Viss, ko rīkotāji solījuši, arī no-
drošināts. Sacensības risinājās nevainojami, patei-
coties sadarbībai starp vairākām organizācijām (FEI, 
IPC, Equestrian Company, Hong Kong Jockey Club). 
Runā tika arī uzsvērts, ka Pekinas paralimpiskās 
spēles noteikti būs etalons nākamo sacensību orga-
nizēšanā. Rekordliels skatītāju skaits – vairāk nekā 
30 000 - apmeklēja Pekinas paralimpisko spēļu jā-
šanas sporta sacensības, kas notika piecas dienas. 

Medaļas sadalītas
Lielbritānija saglabā savas līderpozīcijas šajā sporta 
veidā, šoreiz izcīnot desmit medaļas  – piecas zelta 
un piecas sudraba. Vācijai ir otrs lielākais iegūto 

medaļu skaits – trīs zelta, viena un divas bronzas. 
Dienvidāfrika var lepoties ar saviem sportistiem, jo 
viņi uz mājām aizvedīs divas zelta medaļas, pārstā-
vot pirmo reizi valsti paralimpiskajās spēlēs (kā arī 
olimpiskajās spēlēs)! Dienvidāfrikas sportistiem bija 
iespēja startēt šajās spēlēs, pateicoties Christopher 
and Dana Foundation. Šīs fonds pirms diviem ga-
diem sāka atbalstīt programmu (50 000 USD), kurā 
bija iesaistītas piecas valstis – Dienvidāfrika, Poli-
ja, Horvātija, Slovākija un Čehija. Jāšanas sporta 

pārstāvji no četrām iepriekš minētajām valstīm pie-
dalījās Pekinas paralimpiskajās spēlēs. Protams, ik-
viena sportista sniegums bija vērā ņemams un tika 
novērtēts, taču tas ir sports, kurā vienam veicas la-
bāk, citam veiksme uzsmaidīs citu reizi. Prieks, ka 
līdzās Lielbritānijai un Vācijai uzvaras gūst arī ma-
zāku valstu sportisti. Singapūras jātniece Laurensia 
Tana, kura ieguva bronzas medaļu, uzmundrināja 
visus interesentus piedalīties šādās sacensībās: 
„Sasniedziet zvaigznes un īstenojiet savus sapņus. 
Neslēpiet savu talantu, mēģiniet un piedalieties pēc 
iespējas vairākos pasākumos!”  

Valsts Zelta 
medaļas

Sudraba 
medaļas

Bronzas 
medaļas

Kopā

Lielbritānija 5 5 10
Vācija 3 1 2 6
Dienvidāfrika 2 2
Kanāda 1 1 2
Norvēģija 3 1 4
Dānija 1 2 3
Austrālija 2 2
Singapūra 2 2
Brazīlija 2 2

Vācijas sportiste Betina Eistele ar Fabuleux 5 izcīnīja paralimpisko spēļu bronzas medaļu iejādē trešajā 
shēmā, turklāt vadot zirgu ar mutes un kāju kustībām.
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ZIRGAUDZĒTĀJIEM

Holšteinas šķirne
Beidzoties Latvijas okupācijas režīmam pagājušā 
gadsimta deviņdesmito gadu sākumā, notikušas lie-
las izmaiņās arī Latvijas sporta zirgu šķirnes veido-
šanā. Vairākos zirgu ganāmpulkos, kā liecina zirgu 
radu raksti,  Latvijas šķirne, ko pazinām iepriekš, 
saglabājusies tikai  trešajā ceturtajā paaudzē un 
dažkārt - tikai mātes pusē. 

Iepriekšējos gados, ko varētu nodēvēt par padom-
ju laika selekcijas posmu Latvijas šķirnē, par gal-
venajām sporta īpašību uzlabojošajām šķirnēm tika 
izmantotas Hanoveras (zirgi no Kaļiņingradas zirg-
audzētavas), Traķēnes (zirgi no Krievijas un Balt-
krievijas zirgaudzētavām), kā arī angļu pilnasiņu 
šķirnes ar nelielu Holšteinas šķirnes ietekmi ar ēr-
zeļu Acetons un Ludolfs asinīm. Toties tagad Holš-
teinas šķirnes ērzeļi dominē kā zirgu lekšanas spēju 
uzlabotāji Latvijas šķirnes sporta tipa veidošanā un 
izkopšanā. Lielākais ērzeļu skaits, kas sertificēts 
vaislas darbam Latvijā, pārstāv franču jājamzir-
gu šķirnes ērzeļa Cor de la Bryere līniju Holšteinas 
šķirnē. Piemēram, ērzeļi Calliano, Colibri, Colando 
IV, kuru pēcnācēji jau ir atzīti vaislas ērzeļi Latvijā 
un pierādījuši sevi kā labi sporta zirgu producētāji. 
Cor de la Bryere Latvijas šķirnes sporta tipa zirgu 
izcelsmē redzam vairākkārt atkārtojamies gan tēva, 
gan mātes pusē. Latvijas šķirnē otra skaitliski ie-
tekmīgākā ir angļu pilnasiņa Ladykiller Holšteinas 
šķirnes līnija, ko pārstāv, piemēram, ērzeļi Levantos 
I un  Louis J, kas ir arī Vācijā atzīti vaislas ērzeļi. Sa-
līdzinoši mazāka ir Cottage Son xx Holšteinas šķir-
nes līnijas ietekme caur Capitol I – Calano, Centuryo, 
Ciano un Alme Z līniju – Ako, Arbaleto un Aromāts. 
Holšteinas šķirne ir salīdzinoši sena zirgu šķirne. 
Tā tiek pieminēta jau 13. gadsimtā, radusies Vācijā, 
Šlēsvigas-Holšteinas zemē. Pirmsākumos šīs šķirnes 
zirgi bijuši krietni smagi siltasiņu zirgi, kas cēlušies 
no Vācijas purvāju zirgiem. Tie šajās vietās savvaļā 
dzīvojuši jau kopš romiešu iebrukuma laikiem, un 
tie krustoti ar neapolitāniešu, spāņu un austrumu 
tipa zirgu šķirnēm. Jau šķirnes veidošanas sākumā 
Holšteinas zirgi bija ļoti pieprasīti, jo tie bija spēcī-
gi un izturīgi, kā arī eleganti zirgi, kas labi derēja 
braukšanai un jāšanai, arī armijas vajadzībām.
Vēlāk liela ietekme šķirnes veidošanā bija angļu 
pilnasiņiem un Jorkšīras braucamajiem zirgiem. 
Angļu pilnasiņu ietekme izpaudās kā lēkšu gaitas 
uzlabošanās šķirnē. Angļu pilnasiņi, kas izceļas ne 
tikai ar darba spējām, bet arī ar izsmalcinātu eks-
terjēru, uzlaboja tādu ārējās pievilcības īpašību kā 
Holšteinas zirgu škirnei raksturīgo izliekto „romie-
šu” galvas profilu. Savukārt Jorkšīras šķirne deva 

Zirga gēnu karte
Sagatavoja Dace Štrausa. Turpinājums, sākumu skat. 10., 12., 
13., 14. numuros.

Pasaules Sporta zirgu audzētāju 
federācijas reitingi
Ciltsgrāmatu reitingi (pirmās piecas vietas)
Iejāde
1. Hanoveras Šķirnes zirgaudzētāju asociācija 
(HANN)
2. Nīderlandes Karaliskā zirgu ciltsgrāmata (KWPN)
3. Dāņu Siltasiņu šķirne (DWB)
4. Oldenburgas Zirgu audzētāju asociācija (OLDBG)
5. Zviedru Siltasiņu asociācija (SWB)
Konkūrs
1. Nīderlandes Karaliskā zirgu ciltsgrāmata (KWPN)
2. Vestfāles Zirgu ciltsgrāmata (WESTF) 
3. Holšteinas Sķirnes zirgu asociācija (HOLST)
4. Hanoveras Šķirnes zirgaudzētāju asociācija 
(HANN)
5. Franču Jājamzirgu ciltsgrāmata (SF)
Trīscīņa
1. Īru Sporta zirgi (ISH)
2. Franču Jājamzirgu ciltsgrāmata (SF)
3. Franču Anglo-Arābu ciltsgrāmata (AA)
4. Zviedru Siltasiņu asociācija (SWB)
5. Traķēnes šķirnes ciltsgrāmata (TRAK)

Zirgu reitingi (pirmās piecas vietas)
Iejāde
1. IPS Salinero (HANN) no Salieri – Lungau
2. Satchmo 78 (HANN) no San Paulo - Legat
3. Warum Nicht (HANN) no Weltmeyer – Wenzel II  
4. Hunter Douglas Sunrise ((HANN) no Singular Joter  
5. IPS Painted Black (KWPN) no Gribaldi – Ferro 
Konkūrs
1. Hickstead (KWPN) no Hamlet – Ekstein Latinus 3 
(HANN) no Landköning – Argentinus
2. Lacroix 9 (HOLST) no Lacros – Caletto I
3. Latinus 3 (HANN) no Landköning - Argentinus
4. Shutterfly (HANN) no Silvio I – Forrest xx
5. The Sixth Sense (WESTF) no Zorro T – Grannus 
- Granit
Trīscīņa
1. Hildago de L’Ile (SF) no Uri Du Longbost – Trio 
2. Kirby Park Irish Jester (nezināma) no Irish Enough 
3. The Good Witch (ISH)
4. Ringwould Jaguar (nezināma) no Jensens Man
5. Neville Bardos xx no Muhayaa

holšteiniešiem raksturīgo plašo un augsto gaitu, kā 
arī izcilu temperamentu. Jorkšīras braucamzirgu 
ērzeļu pēcteči ieguva labu reputāciju gan jāšanā, 
gan braukšanā. Pēc Otrā pasaules kara palielinā-
jās angļu pilnasiņu ietekme. Šķirne tika pārveidota, 
par mērķi izvirzot piemērotību klasiskajām jāšanas 
sporta disciplīnām. Šķirnes zirgiem bija jākļūst vieg-
lākiem un ātrākiem.
Mūsdienu Holšteinas šķirnes zirgiem piemīt labi iz-
teikts hantera tips. Šāda tipa zirgi ar izciliem pa-
nākumiem izmantojami gan konkūra, gan iejādes 
un trīscīņas vajadzībām. Noteicošo lomu tipa pār-
veidošanā un sporta spēju uzlabošanā spēlēja an-
gļu pilnasiņu ērzeļi Ladykiller, Cottage Son, Anblick, 
Marlon. Lietojot vaislā anglo-normāņu zirgu pār-
stāvjus, kā arī slavenos ērzeļus Cor de la Bryere, 
Alme Z, šķirnē tika iepludināti jauni gēni, kas atstā-
ja labu iespaidu, „neatšķaidot” vienu no izcilākajām 
iedzimstošajām tradicionālajām Holšteinas šķirnes 
īpašībām - spēju un vēlmi sacensties.
Pasaules sporta zirgu reitingos, īpaši konkūrā, Holš-
teinas zirgi vienmēr ieņēmuši augstu pozīciju. Dau-
dzi no šiem izcilajiem sporta zirgiem kļuvuši tikpat 
izcili arī vaislas darbā. Piemēram, Latvijas šķirnes 
zirgu izcelsmē bieži sastopamie ērzeļi Corrado I, Ca-
retino, Cantus, Caletto I, Leonid un citi. Šādu ērzeļu 
gēnu klātbūtne Latvijas šķirnē paver milzīgas iespē-
jas. Pareizi veidojot vaislas pārus, iespējams iegūt 
pasaules līmeņa sporta arēnās konkurētspējīgus 
zirgus.

Oldenburgas šķirne
Neapšaubāmi vislielāko ietekmi Latvijas šķirnes ra-
dīšanas procesā ir atstājuši Oldenburgas šķirnes 
zirgi, kļūstot par Latvijas šķirnes līniju ciltstēviem, 
un faktiski izveidojot Latvijas šķirni, kas pēc fenoti-
pa ļoti līdzīga vecajai Oldenburgas šķirnei.
Par Oldenburgas šķirnes sākumu uzskatāms 17. 
gadsimts, kad viens no tālaika ievērojamākajiem 
speciālistiem zirgkopībā - grāfs Antons Ginters 
fon Oldenburgs (1603.–1667.) lika pamatus šķir-
nei, pusasiņu ērzeli Kranich pārojot ar frīzu ķēvēm. 
Turpmākajā selekcijā viņš izmantoja spāņu, neapo-
litāniešu, berberu un angļu pusasiņu zirgus. Vēlāk, 
18. gadsimtā, audzētāji sāka izmantot arī angļu pil-
nasiņu, Klīvlendas, Hanoveras un normāņu asins 
piejaukumu. Rezultāts bija salīdzinoši smags, liela 
auguma braucamzirgs, kas, neskatoties uz to, izcē-
lās ar agru briedumu un kļuva ļoti iecienīts dažādu 
lauku darbu veikšanā. 
Pēc Otrā pasaules kara tika sperti pirmie soļi, lai 
šķirni padarītu izsmalcinātāku. Prasības zirgu iz-
mantošanā bija strauji mainījušās, un Oldenburgas 
šķirnes zirgu audzētāji izmantoja angļu pilnasiņu 
zirgus un franču jājamzirgus, lai veidotu šķirni, kas 

līdzīgāka jājamzirgu tipam. Šķirnes pārveidošanai iz-
mantotie ērzeļi Adonis xx un anglo-normāņu Condor 
atstāja vēlamo ietekmi jaunveidojamajā tipā, tādēļ 
darbu turpināja šajā virzienā. Tāpēc tika turpināta 
jau minētās šķirnes un izcilu šo šķirņu pārstāvju, 
piemēram, anglo- normāņu šķirnes ērzeļa Furioso II 
izmantošana. Mērenās devās, bet ar ļoti labiem re-
zultatiem, tika veikta arī franču anglo-arābu asiņu 
pieliešana, izmantojot ērzeli Inschallah AA.
Kombinējot izcilo ērzeļu līnijas un lābāko ķēvju ģi-
menes, Oldenburgas šķirnes zirgu audzētāji salīdzi-
noši īsā laikā izveidoja sportā augsti novērtētu zirgu 
šķirni. Tās ilustrēšanai var minēt ļoti slavenus zir-
gus. Iejādē tas ir ērzelis Donnerhall, kas ar Karīnu 
Rebainu Vācijas komandas sastāvā kļuva par div-
kārtēju pasaules čempionu un pašlaik šķirnē veido 
līniju, kas dod labus iejādes zirgus. Otrs izcils Ol-
denburgas šķirnes pārstāvis iejādē ir Bonfire, kas ar 
jātnieci Anki van Grunsvenu ieguvis četras olimpis-
kās medaļas, tai skaitā Sidnejā zeltu. Starptautiska 
līmeņa konkūra sacensībās startē zirgi Sandro Boy, 
Anka, Couleur Rubin, Arko III un daudzi citi. 
No modernā Oldenburgas tipa Latvijas šķirnē tikuši 
izmantoti nedaudzi ērzeļi, kas lielu ietekmi šķirnē 
nav atstājuši. Pašlaik kā sertificēts vaislinieks Lat-
vijā tiek izmantots Donnerhall dēls Donnerbube II, 
kas gan pārstāv Hanoveras šķirni. Jaunais ērzelis 

Colard Ol7, kā arī pārējie - Rouletto Ol5 un Lord Ru-
binstein OL3, netiek plaši izmantoti. Cerības tiek 
liktas uz akciju sabiedrības Agrofirma Tērvete nesen 
nopirkto Avellynus Ol10, kas ir slavenā vaislas ēr-
zeļa Argentinus dēls, bet ērzeļa māte Furiosy ir jau 
pieminetā Furioso II meita. Avellynus arī pats bijis 
labs sporta zirgs un atzīts kā vaislas ērzelis Vācijā.

Frenks Slothāks ar Holšteinas šķirnes ērzeli Carrado I

Ludgers Bērbaums ar Oldenburgas šķirnes ērzeli Couleur Rubin
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ZIRGAUDZĒTĀJIEM

2007. gada 1.janvārī stājās spēkā Eiropas Pado-
mes 2004.gada 22.decembra Regula Nr.1/2005 
par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un sais-
tīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direk-
tīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) 
Nr.1255/97.
Veicot dzīvnieku saimnieciska  rakstura  pārvadā-
jumus*, nepieciešams: 
1. Transportlīdzekļa atbilstības dokuments: 
transportlīdzeklim atļauja dzīvnieku pārvadāšanai -  
tuviem dzīvnieku pārvadājumiem (no 50 km);
• transportlīdzeklim sertifikāts dzīvnieku pārva-
dāšanai - tāliem dzīvnieku pārvadājumiem (virs 8 
stundām).
Transportlīdzekļa atļauju vai sertifikātu iespējams 
saņemt, kad transportlīdzeklis pārbaudīts PVD un 
atzīts par atbilstošu dzīvnieku pārvadāšanai līdz 
vai virs 8 stundām.
2. Dzīvnieku pārvadātāja kvalifikāciju aplieci-
nošs dokuments:
• dzīvnieku pārvadātāja apliecība tuviem pārvadā-
jumiem, ja pārvadājums nepārsniedz 8 stundas; 
• dzīvnieku pārvadātāja sertifikāts tāliem pārvadā-
jumiem, ja pārvadājums pārsniedz 8 stundas. 
Pārvadātāja apliecību iespējams saņemt PVD, 
bet sertifikātu LLKC (Latvijas Lauksaimniecības 
konsultāciju un izglītības atbalsta centrā, Ozol-
niekos) pēc kursu noklausīšanos un testa nokār-
tošanas.
3. Dzīvnieku pārvadātāja reģistrāciju un autori-
zāciju apliecinošs dokuments, ko izsniedz PVD:
• Pārvadātāja atļauja TIPS  1, ja pārvadājums ne-
pārsniedz 8 stundas; 

Pārvadāsim zirgus saskaņā ar noteikumiem! 
Informāciju sagatavoja Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti 

• Pārvadātāja atļauja TIPS  2, ja pārvadājums 
pārsniedz 8 stundas.
• Pārvadātāja ATĻAUJU iespējams saņemt, ja 
pārvadātājs ieguvis 2. punktā minēto kvalifikā-
cijas dokumentu, iesniedzis PVD nepieciešamo 
informāciju, parakstījis apliecinājumu par gata-
vību ievērot normatīvo aktu prasības.
4.  Pārvadājumu plānojuma žurnāls
• Nepieciešams, ja veic tālos pārvadājumus, pie-
ejams Pārtikas un veterinārā dienesta mājas 
lapā, sadaļā „Veidlapas”.
Papildus prasības tālo pārvadājumu autotrans-
portam: 
ar 2007. gada 1. janvāri - jaunajām automašīnām; 
ar 2009. gada 1. janvāri - visām automašīnām:
• Jābūt aprīkotām ar navigācijas sistēmu; senso-
riem, kas nosaka temperatūru, durvju stāvokli,  
piekabes stāvokli (ja tāda ir); ierīci, kas brīdina par 
sensoru radītāju kritisko robežu pārsniegšanu.
Ne LR normatīvie akti, ne EP Regula diemžēl ne-
sniedz skaidru definīciju terminam „dzīvnieku 
saimnieciska rakstura pārvadājums”, tomēr  EP 
Regulas preambulā ir sekojošs skaidrojums: „ko-
merciāla rakstura pārvadājumi neaprobežojas ar 
pārvadājumiem, kur notiek tūlītēja naudas, preču 
vai pakalpojumu apmaiņa, tā ir pārvadāšana, kas 
tieši vai netieši vērsta uz materiāla labuma gūšanu”. 
PVD Koncepcija par dzīvnieku pārvadāšana saim-
nieciskos nolūkos: 
a) lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšana tālāk 
par 65km (izņēmumi definēti Regulā); 
b) dzīvnieku pārvadāšana, ja pārvadājums tiek 
sniegts kā pakalpojums; 

c) zooloģiskā dārza, eksperimentos un zinātniskos 
nolūkos izmantojamo dzīvnieku un zirgu pārvadā-
šana ilgāka par 8 stundām.
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Lai arī visapkārt ir meži, skarbais vējš liecina, ka 
jūra nav pārāk tālu. Bet ne jau slikts laiks spēj ap-
dzēst optimistu, ko stipru dara radošs gars. Tas 
taču nevaidēs pat par drūmo ekonomisko situāci-
ju valstī un tad, kad čīkstuļiem sāk nolaisties ro-
kas, tam tikai sākas īstais laiks ķerties pie darba.  
SIA RL kompānijas īpašniece Inga Smajloviča, kura 
Popē dzīvo un audzē zirgus, ir tieši tāds cilvēks, 
un Fortūna viņai stāv klāt. Īsā laikā, konsultējoties 
ar Latvijas Zirgaudzētāju biedrības speciālistiem, 
pašai cītīgi studējot literatūru par zirgkopību, bet 
dažkārt paļaujoties uz savu intuīciju, iepirkts labu 
zirgu ganāmpulks. Tajā ir arī zirgi, no kuriem to 
īpašnieki atteikušies, piemēram, slikta rakstura 
dēļ, bet zirgu izcelsme un arī eksterjers bijuši labi, 
un Inga tos iegādājusies par samērā lētu naudu. 
Laika gaitā, padzīvojot Ingas uzraudzītajā ganām-
pulkā un atrodot katram zirgam īpašu pieeju, arī 
niķi beigušies. Ir arī dažas ķēves, kas izglābtas 
no gaļas kombināta un tagad ar labiem kumeļiem 
priecē saimnieci. Vecā kūts pārbūvēta par modernu 
stalli ar plašiem boksiem, kas atvesti no Zviedrijas 

un šeit uzstādīti. 
Ar zirgaudzēšanu 
Inga Smajloviča sā-
kusi nodarboties 
tikai pirms četriem 
gadiem, bet tagad 
ganāmpulkā jau ir 
47 zirgi. Gadskār-
tējo kumeļu skaitu 
plānots palielināt, 
tādēļ aplecinātas 
15 ķēves. Turpmā-

kajos plānos ietilpst ciešāka sadarbība ar Holan-
des zirgaudzētājiem. Tā kā galvenais virziens saim-
niecībai ir tieši konkūra zirgu audzēšana, rudenī 
Inga brauks uz konkūra zirgu Meku Zangershaidi, 
domājot par ķēvju iepirkšanu. Paredzētas sarunas 
par ķēvju mākslīgo apsēklošanu ar pasaules klases 
vaislas ērzeļiem, jo zirgaudzēšana nav tik lēta pa-
darīšana, lai varētu atļauties bez lielas domāšanas 

Zirgu paradīze Popes mežos
Dace Štrausa

lecināt ar tuvāk pagadījušos vaislinieku. Pagaidām 
kumeļi iegūti, lecinot ķēves ar labākajiem Latvijā 
pieejamajiem ērzeļiem. Šogad vaislas darbības serti-
fikātu saņēma Agrofirmā Tērvete dzimušais jaunais 
ērzelis Puaro no vestfālieša Pedro, kas ir slavenā 
Pilot pēctecis, un Radianta meitas Roksanas. Ērze-
lis izceļas ar labu, elastīgu lecienu, un ir cerības, 
ka šīs īpašības tas spēs nodot saviem pēcnācējiem, 
kas gaidāmi jau nākamajā pavasarī.
Patlaban Ingu audzēšanā un treniņu procesā kon-
sultē speciālists no Holandes. Būdams profesionāls 
sportists un daudz gadus strādājis zirgu sagatavo-
šanā sacensībām un izsolēm, viņs ir izteicis ļoti cil-
dinošus vārdus par RL kompānijas zirgiem, uzska-
tot, ka Ingai klāt stāvējusi liela veiksme. Daudziem 
zirgiem tiek paredzēta laba nākotne sportā.
Domājot par jāšanas sporta attīstību no pašiem pa-
matiem, Inga iecerējusi  jau nākamajā sezonā re-

gulāri, vismaz divas reizes mēnesī, sava saimniecī-
bā rīkot treniņsacensības. Viņa gribētu, lai pārējie 
zirgaudzētāji un sportisti zinātu, ka šeit ir vieta, kur 
notiek jāšanas sporta aktivitātes un visi ir laipni 
gaidīti. Tas ir svarīgi, lai jaunie zirgi un arī jātnieki 
varētu sacensties, tādējādi gūstot turnīru pieredzi. 
Saimniece gribētu, lai jāt nāktu vairāk vietējie bērni 
un jaunieši, bet viņi pagaidām lielu interesi par šo 
sporta veidu neizrāda. Toties bieži izjāt brauc ģime-
nes no Rīgas un, vienreiz šeit pabijuši, cilvēki turpi-
na braukt uz šo omulīgo vietu, kur mājo draudzīgi 
cilvēki un dzīvnieki. Nopietnāk ar jāšanas sportu 
šeit nodarbojas topošā veterinārārste Liene Bērzi-
ņa, kura ik nedēļas nogali mēro ceļu no studiju vie-
tas Jelgavā uz Popi. 
Inga apgalvo, ka savu dzīvi bez zirgiem vairs iedo-
māties nespēj. Tas ir lieliski, jo tad arī citiem ļaudīm 
būs iespēja te atbraukt un būt kopā ar zirgiem.   

Sertificētais ērzelis Puaro no Pedro
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VETERINĀRIJA

Veterinārās prasības vakcinēšanai pret gripu
Pēc Starptautiskās Jāšanas sporta federācijas (FEI) noteikumiem informāciju apkopoja 
Aija Pavlovska

No 2005. gada 1. janvāra visiem zir-
giem, kuri startē FEI sacensībās, ir 
jābūt vakcinētiem pret zirgu gripu 
katrus 6 mēnešus +/- 21 dienas ro-
bežās sacensību laikā.

1. Visiem zirgiem, ar kuriem ir pare-
dzēts startēt FEI sacensībās, jābūt 
veiktam sākotnējam primārajam vak-
cinācijas kursam ar divām vakcinā-
cijām, starp kurām jābūt atstarpei 
no 21 līdz 92 dienām. Trešo vakcīnu 
(skaitot no pirmās atbalsta vakcināci-
jas) nepieciešams ievadīt pēc 6 mēne-
šiem +21 dienas pēc otrās primārās 
vakcinācijas.

2. Ja zirgs startē FEI sacensībās, tad 
pēdējai vakcinācijai jābūt veiktai ro-
bežās no 6 kalendārajiem mēnešiem 
+21 diena, ieskaitot iebraukšanas un 
sacensību dienas. 21 dienas intervāls 
dod iespēju vakcinācijas noteikumus 
piemērot sacensību plānam.

3. Nepieciešamo vakcināciju drīkst 
veikt ne vēlāk kā 7 dienas pirms ie-
braukšanas dienas FEI sacensībās.

4. Zirgiem, kuri ir oficiāli pārbaudīti 
uz pareizu vakcinēšanas shēmu sa-
skaņā ar iepriekšējiem FEI zirgu gri-
pas vakcinēšanas noteikumiem (pirms 
2005. gada 1. janvāra), nav prasības 
veikt primāro vakcinēšanas kursu, ar 
noteikumu, ka vakcinācija un revak-
cinācija atbilst prasībām. Šiem zir-
giem jaunā vakcinēšanas shēma var 
sākties no pamatvakcinācijas pēdējās 
reizes. 

Vakcīnas, izpilde un apliecināšana
• FEI pieļauj lietot visas patentētās 
zirgu gripas vakcīnas neatkarīgi no to 
ievadīšanas veida.

• Visas vakcinācijas veic veterinār-
ārsts.

• Vakcinējot jāievēro vakcīnas rakstis-
kā instrukcija (t.i. ievadīšanas veids 
– intramuskulāri vai intranazāli).

• Vakcīnas nosaukums, sērija, da-
tums un ievadīšanas veids jāieraksta 
FEI pasē.

• Ja vakcinēšanas ierakstu lapa pasē 
ir aizpildīta, vakcinēšanas informācija 
ir jāraksta jaunā FEI pasē vai dublikā-
tā. Veterinārārsts, kurš pabeidz lapu 
FEI zirgu pasē vai atpazīšanas kartē, 
drīkst veikt īpašu atzinumu (ierakstu) 
kā apliecinājumu tam, ka iepriekšē-
jās vakcinācijas ir notikušas saskaņā 
ar FEI veterinārajiem noteikumiem. 
Šis atzinums ir formulēts FEI Veteri-
nāro noteikumu 10. izdevumā 2006. 
g. pielikumā XII punktā 1.11 „Zirga 
vakcināciju vēstures pārbaudi veic 
nacionālās federācijas veterinārārsts, 
un tad, ja tā ir pareiza, FEI pasē, kurā 
turpmāk tiks veikti jaunie vakcināci-
ju apliecinošie ieraksti, tiek veikts ie-
raksts: „Zirga vakcinēšanas vēsture ir 
pareiza un atbilst noteikumiem līdz 
šim datumam. Pēdējās vakcinēšanas 
datums ir (seko ieraksts )”. Ierakstu 
veic jaunajā pasē vai pases dublikātā. 
Šāds ieraksts apliecina veterināro au-
tentiskumu.

Sankcijas par prasību neievērošanu
Sākot no 2006. gada 1. janvāra ir pa-
redzēts iesniegt Apelācijas komisijai 
vai Galvenajam tiesnesim prasību par 
sodu pielietošanu gadījumos, ja nav 
ievēroti vakcinēšanas intervāli ierodo-
ties uz FEI sacensībām.

• Mazāk nekā viena nedēļa pēc 3 nedē-
ļu vakcinācijas atstarpes: 200 CHF, 

• Mazāk nekā divas nedēļa pēc 3 nedē-
ļu vakcinācijas atstarpes: 300 CHF,

• Mazāk nekā 4 nedēļas pēc 3 nedēļu 
vakcinācijas atstarpes: 400 CHF,

• Vairāk par 4 nedēļām pēc 3 nedēļu 
vakcinācijas atstarpes: 500 CHF un 
zirga atsaukšana no dalības sacensī-
bās.

Ja zirga pasē nav apliecinājuma ie-
raksta par kārtējo vakcināciju,  mak-
simālais sods ir 500 CHF.

Zirgam nav atļauts piedalīties sacen-
sībās, tas jāizolē un jānosūta projām 
no sacensību vietas pēc iespējas ātrā-
kā laikā. 

Laminīts. Kā ar to cīnīties hroniskos gadījumos?
Kristīne Pīra

Barošanas ieteikumi
Galvenais mērķis ir uzturēt zirgu vidējā 
miesas masas kondīcijā, starp 4 un 5 
(vidēji) no 9 (Gee un Harris 2005). Tas 
samazinās ēdināšanas un mehānisku 
cēloņu izraisīta laminīta iespējas, kā 
arī pasargās no insulīna rezistences 
veidošanās, kas ir viens no priekšno-
sacījumiem, lai attīstītos hronisks la-
minīts.
Daži ieteikumi:
- Nebarot spēkbarību un koncentrātus. 
Daudziem zirgiem un ponijiem vieglas 
slodzes gadījumā nav nepieciešama 
papildus spēkbarība, turpretī vitamīni, 
mikroelementi un sāls ir jānodrošina;
- Ja veidojas situācija, kad nepiecieša-
ma papildus enerģija, var lietot augu 
eļļu;
- Visas ēdināšanas izmaiņas veikt lēni 
(divās trīs nedēļās);

- Spēkbarību izbarot vairākas reizes 
dienā (ne vairāk kā 2 kg spēkbarības 
uz 500 kg zirga svara vienā ēdienrei-
zē);
- Spēkbarību un citus koncentrātus 
turēt atsevišķā noslēgtā telpā, kur dzīv-
nieks, piemēram, izlavoties no boksa, 
nevarētu tikt klāt;
- Nav iespējams noteikt, cik daudz 
fruktantu augšanas procesā satur zāle, 
tāpēc, zirgiem, kuriem jau ir hronisks 
laminīts, nevajadzētu ļaut ganīties pa-
vasara zālē kamēr tā nav nobriedusi, ir 
attīstījušies ziedi un sēklas, kā arī vēlā 
rudens zālē;
- Vislabāk laist ganībās vēlu vakarā 
līdz rītam, kad zāle satur vismazāk 
fruktantu;
- Izvēlēties sienu, kas ir gatavots no 
nobriedušas zāles, jo tajā ir mazāk 
šķīstošo karbohidrātu. Noderīgs ir arī 
timotiņa siens vai pļavu siens. Ļoti la-
bas kvalitātes sienu (augsta uzturvērtī-

ba) var jaukt kopā ar labas kvalitātes, 
zāļainiem salmiem, kas palielinātu uz-
ņemamās kokšķiedras daudzumu.
Citi ieteikumi īpaši resniem poni-
jiem
- Nemēģiniet viņus badināt, jo tas var 
izsaukt nopietnu metabolisku novirzi 
– hiperlipēmiju. Labāk ir dot barību ar 
augstu kokšķiedras saturu un veikt re-
gulārus treniņus, vēlams katru dienu;
- Lai gan zirgiem nav nepieciešams 
augsts proteīna saturs barībā (8-10%), 
tomēr dzīvnieki, kuriem tiek dots sa-
līdzinoši sliktas kvalitātes siens (šeit 
nedomāju vecu un sapelējušu, bet 
gan sienu ar zemāku uzturvērtību) un 
lietota salmu diēta, nereti organismā 
trūkst neaizstājamās aminoskābes, 
kas nodrošinātu normālu organisma 
funkcionēšanu. Tālab var lietot papild-
barības ar labas kvalitātes proteīnu, 
piemēram, saulespuķu vai sojas dzi-
numiem, eļļām;

- Ja ponijam vajadzīga papildus ener-
ģija, vislabāk kā piedevu spēkbarības 
vietā izmantot nerafinētu augu eļļu. 
Pie barības Vit E 100 – 150 IU/100 ml 
eļļas dienā ponijam, kam nav liela slo-
dze. Jāatceras, ka eļļas daudzums diē-
tas laikā jāpalielina pamazām. Papil-
dus eļļu nevajadzētu dot zirgiem, kuri 
slimo ar aknu slimībām;
- Zirgam jāsaņem plaša spektra vitamī-
nu un minerālvielu piedevas.
Ļoti svarīgi, lai zirgu pareizā (vidējā) 
miesas kondīcijā uzturētu zirga regu-
lāra nodarbināšana (konkūrs, iejāde, 
draivings u.t.t.). Slodze arī palielina 
insulīna jutīgumu ponijiem, kas tiem 
ir ļoti, ļoti svarīgi pareizai vielmaiņai. 
Praksē patiesībā nav iespējams kādā 
citā veidā cīnīties pret insulīna rezis-
tenci.
Poniji tāpēc dzīvo, lai ēstu! Esiet uzma-
nīgi!

Nobeigums. Sākumu skatīt Zirgu Pasta 14. numurā
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Plašāka informācija pieejama:
   FEI oficiālajā mājas lapā http://www.fei.org/ 

 http://www.fei.org/Rules/Veterinary/Pages/Default.aspx 

 http://www.fei.org/Rules/Veterinary/Documents/
Annex%20VII%20-%20Equine%20Influenza.pdf

 http://www.fei.org/Rules/Veterinary/Documents/AnnexXIV-
Horsepassport.pdf 

Zirgu veselības pārbaude – izvade pirms šovasar Rīgā notikušā Pasaules kausa izcīņas posma.
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SLUDINĀJUMI

Izmantošanas veidi:
Iejāde
Konkūrs

Cits

Kontaktinformācija: tālr.  26422137 

Vārds: Alhīds
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 172  cm 

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Papildus info –  labdabīgs, nosvērts, ar labām gaitām

Tēvs: Ako H231
Mātes tēvs:  Hasans T54

Cena: pēc vienošanās

Izmantošanas veidi:

Tēvs:  Lagerfeld
Mātes tēvs: Don Welmeyer

Iejāde
Konkūrs
Cits

Cena: cena pēc vienošanāsKontaktinformācija: 29409004, 63768680
    e-pasts zirgi@tervete.lv

Vārds: Londa
Šķirne: Latvijas
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 168 cm

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Izmantošanas veidi:
Iejāde
Konkūrs

Cits

Kontaktinformācija: tālr.  26422137 

Vārds: Aprilla
Dz. gads: 2003. g.
Augums: 176  cm 

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Papildus info - startējusi sacensībās līdz 110cm

Tēvs:  Ako H231
Mātes tēvs:  Dynamo (Han)

Cena: 6000 eiro

Izmantošanas veidi:

Tēvs:  Lagerfeld
Mātes tēvs: Maratons

Iejāde
Konkūrs
Cits

Cena: cena pēc vienošanāsKontaktinformācija: 29409004, 63768680
    e-pasts zirgi@tervete.lv

Vārds: Lumene
Šķirne: Latvijas
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 170 cm

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Izmantošanas veidi:
Iejāde
Konkūrs

Cits

Kontaktinformācija: tālr.  26422137 

Vārds: Persijas Princese
Dz. gads: 2006. g.
Augums: 167  cm 

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Papildus info – labdabīga, nosvērta, ar labu lecienu

Tēvs: Patriks LS1618
Mātes tēvs: Rovers HL240

Cena: pēc vienošanās

Izmantošanas veidi:

Tēvs:  Manitoba
Mātes tēvs: Pathon

Iejāde
Konkūrs
Cits

Cena: cena pēc vienošanāsKontaktinformācija: 29409004, 63768680
    e-pasts zirgi@tervete.lv

Vārds: Mērija Popinsa
Šķirne: Latvijas
Dz. gads: 1998. g.
Augums: 165 cm

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Izmantošanas veidi:
Iejāde
Konkūrs

Cits

Kontaktinformācija: tālr.  26422137 

Vārds: Pikardo
Dz. gads: 2006. g.
Augums: 173  cm 

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Papildus info –  labdabīga, nosvērta, ar tehnisku, spēcīgu lecienu

Tēvs: Patriks LS1618
Mātes tēvs:  Rufs

Cena: pēc vienošanās

Izmantošanas veidi:

Tēvs: Calvados
Mātes tēvs: Cabrio

Iejāde
Konkūrs
Cits

Cena: cena pēc vienošanāsKontaktinformācija: 29409004, 63768680
    e-pasts zirgi@tervete.lv

Vārds: Koķete
Šķirne: Latvijas
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 171 cm

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Izmantošanas veidi:

Tēvs: Landgold
Mātes tēvs: Casaretto

Iejāde
Konkūrs
Cits

Cena: cena pēc vienošanāsKontaktinformācija: 29409004, 63768680
    e-pasts zirgi@tervete.lv

Vārds: Lokslija
Šķirne: Latvijas
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 167 cm

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Izmantošanas veidi:

Tēvs:  Calvados
Mātes tēvs: Cascavelle

Iejāde
Konkūrs
Cits

Cena: cena pēc vienošanāsKontaktinformācija: 29409004, 63768680
    e-pasts zirgi@tervete.lv

Vārds: Kuks
Šķirne: Latvijas
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 172 cm

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Izmantošanas veidi:

Tēvs:  Calvados
Mātes tēvs: Calando IV

Iejāde
Konkūrs
Cits

Cena: cena pēc vienošanāsKontaktinformācija: 29409004, 63768680
    e-pasts zirgi@tervete.lv

Vārds: Konnkāruss
Šķirne: Latvijas
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 168 cm

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Izmantošanas veidi:

Tēvs: Landgold
Mātes tēvs: Calando IV

Iejāde
Konkūrs
Cits

Cena: cena pēc vienošanāsKontaktinformācija: 29409004, 63768680
    e-pasts zirgi@tervete.lv

Vārds: Lefkoja
Šķirne: Latvijas
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 158 cm

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Ziņas no kumeļu 
izsolēm Eiropā
Pēc Eurodressage materialiem sagatavoja Dace Štrausa

Rudens ir laiks, kad tiek nošķirti kumeļi. Ne jau 
katrs kumeļa īpašnieks nolemj turpināt kumeļu au-

dzēt, tādēļ rudens 
tradicionāli ir izsoļu 
laiks. Dažas pirmās 
kumeļu izsoles jau 
ir notikušas, un ku-
meļi ieguvuši jau-
nus saimniekus. 

Rudais ērzelēns 
Daktylus (no Don 
Romantic – De Niro) 
kļuvis par dārgāk 
pārdoto kumeļu 
2008. gada Olden-
burgas kumeļu izso-
lē, kas notika 29. au-
gustā Fehtā, Vācijā. 
Iespaidīgais kumeļš 
pārdots par 50 000 
eiro Štafu-Raicen-
šteinu ģimenei no 
Bādenes-Virtenber-
gas. Šī ģimene  Feh-
tā iepērkas regulāri. 
Otrs dārgākais ku-
meļš bija bērais Dis-
ponent (Desperados 

– Akzent I – Hitchcocok). Tā cena – 46 000 eiro. Ie-
jādniece un miljonāre Anna Katrina Lizenhofa iegā-
dājās bēro ērzelēnu Floryon (no Fidertanz – Sion) par 
45 000 eiro. Viena no ietekmīgākajām personām ie-
jādes pasaulē Elizabete Maksa-Toirere  no Austrijas 
(Maskavas olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvēja) 
iegādājās ekstravagantas krāsas – bēri dārko ķēvīti 
Die Bunte (no Diamond Hit – Sambuco – Grundstein 
II) par 36 000 eiro. 

Bet 37 kumeļi pārdoti par cenu, kas augstāka par 
10 000 eiro, 29 kumeļus iegādājušies ārzemnieki. 
Šīs izsoles vidēja cena par kumeļu bija 9553 eiro.

Dāņu zirgaudzētāji nemaz negaidīja, ka rekordce-
nas, kas tika sasniegtas kumeļu izsolē pagājušajā 
gadā, kritīs tik ātri. Dānijas Elites kumeļu izsolē Vil-
helmsborgā 2008. gadā tika pārsniegti visi iepriek-
šējie rekordi. Par dārgāk pārdoto kumeļu kļuva Mol-
legardens Attention, ko iegādājās par 68 000 eiro 
vai pus miljonu dāņu kronām. Melnā ērzelēna Mol-
legardens Attention (no Abanos – Bogelys Camaro 
– Loran) pircējs bija Tailermade Horse, ko pārstāvēja 
Pers Skēbeks, bet firmas dibinātāja un īpašniece ir 
kāda norvēģu lēdija. Otrs dārgākais bija lecēju līniju 
kumeļš F.A. Cordeau (no Colman – Quinar – Contan-
go), kas tika pārdots par 54 000 eiro. 

Blue Hors Stud iegādājās dārgāko izsoles ķēvīti Ja-
kas Lucienne (no Don Romantic – Lauries Crusador 
xx – Akzent II) par 44 000 eiro. 2008. gada DVB Eli-
tes kumeļu izsolē pārdošanai tika piedāvāta lielā-
kā kolekcija – 60 kumeļi, no kuriem vairāk nekā 80 
procentu mainīja saimniekus. Arī vidējā cena par 
vienu kumeļu ir pārsniegusi visus rekordus, sasnie-
dzot 12 000 eiro.

Oldenburgas izsoles dārgākais 
kumeļš Daktylus.

Dānijas Elites kumeļu izsoles rekord-
ists Mollegardens Attention.

Abonē laikrakstu
„Zirgu Pasts”

redakcijā
info@zirgupasts.lv
vai www.pasts.lv

Abonēšanas indekss 1238
Sludinājumi un reklāma avīzē

Zirgu Pasts
reklama@zirgupasts.lv

Izmantošanas veidi:
Iejāde
Konkūrs

Cits

Kontaktinformācija: tālr.  28667886

Vārds: Kaugurs 
Vecums 7 gadi

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Labs konkūra zirgs, stabili lec 120 - 130 cm, liela pieredze
sacensībās, nosvērts raksturs, mierīgs temperaments.

Mātes vārds: Greisa 
Tēva vārds: Kosmoss

Izmantošanas veidi:
Iejāde
Konkūrs

Cits

Kontaktinformācija: tālr.  26479579 

Vārds: Pīķa Dāma 
Šķirne: Krievijas rikšotājs
Dz. gads: 2005. g.
Augums: 160  cm 
Krāsa: bēra ar pazīmēm 

Hobijs
Vaisla

Draivings
Rikšošana

Ērzelis Ķēve Kastrāts

Piedalījusies zirgu rikšošanas sacensībās. 

Tēvs: Dzintars KRk 
Mātes tēvs: Parīze KRk 



www.zirgupasts.lv 2008. gada 19. septembris~12~

N
ad

īn
as

 Z
av

ad
ili

ka
s 

fo
to

Laikraksts “Zirgu Pasts”, Izdevējs “Equus partneri”, Iespiests “Dardedze tipogrāfi ja”, Dace Štrausa – galvenā redaktore +371 26258326,
Inese Ruskule – redaktore, žurnāliste +371 26479579, Jolanta Lapiņa – redaktore, mārketings +371 26544243, Nadīna Zavadilika – tehniskā redaktore,

dizains +371 29872679, Maija Gailiša – maketētāja. 
info@zirgupasts.lv, www.zirgupasts.lv

“Z/s Akmeņlauki”

Oktobris
P  6 13 20 27
O  7 14 21 28
T 1 8 15 22 29
C 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25
Sv 5 12 19 26

Oktobris
Latvijas mēroga sacensības
20.09. pl.10.00 iejāde – LJF kauss iejādē 5. posms

20.09. pl.13.00 rikšošana -  Latgales reģiona zirgu rikšo-
šanas sacensības Latgale 2008

11.10. konkūrs – klasifi kācijas sacensības, Kleisti, Rīga

25.10. konkūrs – klasifi kācijas sacensības, Kleisti, Rīga

Kaimiņos Lietuvā, Igaunijā
4.10. pl.13.00 rikšošana – Tallina, Igaunija

18.10. pl.13.00 rikšošana – Tallina, Igaunija

30.10. konkūrs – RSK Tondi, Tondi, Igaunija

Starptautiskas sacensības 
3.-5.10. konkūrs - CSI**-W, Tallina
16.-19.10. konkūrs, iejāde – CSI****-W/CDI*** Helsinki, 
Somija

16.-19.10. Pasaules Zirgaudzētāju jaunzirgu čempionāts 
trīscīņā Le Lion D’Angers, Francijā (WBFSH)

18.-21.10. Pasaules Zirgaudzētāju jaunzirgu čempionāts 
konkūrā Lanakenā, Beļģijā (WBFSH)

Kursi, semināri, izstādes
20.-21.09. dzīvnieku izstāde - Pūkainās dienas, 
Rīgā, Ķīpsalā

25.09. dzīvnieku pārvadātāju kursi (LLKIC), Jel-
gavas rajons, Ozolnieki

26.09. pl.14.00 zirglietu veikala atvēršana (Ma-
rengo), Rīgā, Nometņu ielā

1.- 2.10. rikšotāju zirgu izsole Maskavas zirgau-
dzētavā Nr.1

1.- 7.10. zirgu audzētāju brauciens uz Vāciju 
Cellē ērzeļu parāde

8.- 9.10. seminārs par zirgu ēdināšanu (Eggers-
mann), Rīgā un Lietuvā (Audruvis)

9.10. kursu sākums – Zirgu un jātnieku saga-
tavošanas pamati – Jelgavas pilī, Lielā ielā 2, 
18.10. Kleistos

9. -12. oktobris  Lauksaimniecības izstāde Lau-
ku sēta Rāmavas izstāžu kopleksā

Zirgu Pasts redakcija aicina jūs sūtīt 
privātos sludinājumus, reklāmu, kā 
arī informāciju par sacensībām, semi-
nāriem un kursiem. Informāciju lū-
dzam sūtīt reklama@zirgupasts.lv vai
info@zirgupasts.lv.


