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2. lpp.

Priecīga rudens 
noskaņa Kriķos
Rīgas rajona sezonas 
noslēguma sacensības 
tradicionāli notika 
Garkalnes novada
Kriķos

Zirgi. Katrīnas Rūtiņas zīmējums (Ziepniekkalna sākumskola, 4. b klase).

Zirgu Pasta redakcija, piesakot konkursu Bērni zīmē 
zirgus, godīgi atzīstot, uz tādu atsaucību nebija ce-
rējusi. Saņēmām gandrīz 300 darbus no visiem Lat-
vijas novadiem. 

Jau stāstījām, ka par žūrijas priekšsēdē-
tāju piekrita kļūt Latvijas Bērnu māksli-
nieciskās fantāzijas akadēmijas un jaun-
dibinātā Jāņa Anmaņa Latvijas talantu 
atbalsta fonda prezidents – mākslinieks 
Jānis Anmanis. Viņam palīdzēja veika-
la Jukka īpašniece Zane Fogelsone-Klo-
dāne, kura piešķirs pārsteiguma balvas 
konkursa laureātiem un atvēlēs sava sa-
lona telpas labāko darbu izstādei. Jāpie-
bilst, ka jau ilgāku laiku veikalā skatāma 

pastāvīga Jāņa Anmaņa gleznu kolekcija, kur izstā-
dīti tieši darbi par zirgiem. Bet plaša mākslinieka 
personālizstāde Anmanis-100 (35+65) patlaban ska-
tāma Ārzemju mākslas muzejā.

Jānis Anmanis, izvērtējis konkursam iesūtītos bēr-
nu darbus, saka: - Vērojot šos darbus, atcerējos, ka 
nupat 39. bērnu mākslas konkursā Taivānā no 100 
dalībniekiem Latvija dalīja otro vietu ar ASV, vairāk 
punktu izdevās iegūt tikai Japānai. Tas liecina, ka 
Latvijas bērnu talants tiek novērtēts plaši pasaulē. 
Un arī šajos darbos redzu lielu vērtību – fantāziju, 
krāsu prieku, zirgu kā tēlu, kas veido savu noska-
ņu. Tā ir gan priecīga, gan skumja, gan ļoti radoša. 

Dace Millere

Zirgu apmācības seminārs                                                                                           
Šī gada 31. oktobrī,
1. un 2. novembrī Zirgu 
apmācības seminārs ar 
dabiskām metodēm.                                                                            

Vada instruktore no 
Lielbritānijas Ingela 
Larssone, ex Parelli ***.

Sīkāka informācija: 
zirgi@zirgi.lv, www.zirgi.lv mājas lapas 
forumā vai pa tālruni 29275134.

4. lpp.

Zirgu pasta svētki 
Maltas pagastā
Rēzeknes rajona Maltas 
pagastā risinājās 
vērienīgs pasākums par 
godu 19. gs. uzceltajai 
zirgu pasta
stacijai

5. lpp.

Iepazīstot 
Turkmenistānas 
lepnumu
Latvijas Valsts prezidents 
Valdis Zatlers vizītes 
laikā Turkmenistānā 
viesojās arī zirgaudzētavā 
hipodromā

8.-9. lpp.

Aktuāla informācija 
zirgu turētājiem
Valsts aģentūra 
Lauksaimniecības datu 
centrs skaidro ganāmpulka 
un novietnes reģistrēšanas 
noteikumus

10. lpp.

Zirga gēnu karte
Stāstām par Nīderlandes 
siltasiņu un franču 
jājamzirgu
šķirnēm
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LATVIJĀ

Priecīga rudens noskaņa Kriķos
Dace Millere

Latvijas Jātnieku federācijas organizēto sacensību 
sezona beigusies jau ar labāko apbalvošanu LJF 
kausu izcīņas kopvērtējumā, bet sportisti vēl vēlas 
sacensties, izmantojot jebkuru laika apstākļu dotu 
iespēju. Liela atsaucība ir Valsts aģentūras Lietišķo 
sporta veidu centrs Kleisti rīkotajām klasifi kācijas 
sacensībām, kur jaunie jātnieki var apgūt pieredzi 
un saņemt kvalifi cētus padomus, jo sacīkšu rīko-
tājs ir viens no visu laiku meistarīgākajiem Latvi-
jas konkūristiem Sergejs Šakurovs. Tās, cerams, 
turpināsies arī novembrī. Bet Rīgas rajona sezonas 
noslēguma sacensības šķēršļu pārvarēšanā bija vēl 
viens ofi ciāls turnīrs ar diplomu, kausu un rozešu 
pasniegšanu. Sacīkstes risinājās Garkalnes no-
vada zemnieku saimniecībā Kriķi, un pulcēja lielu 
dalībnieku skaitu no aktīvākajiem Latvijas jāšanas 
sporta kolektīviem. Starp divām lietainām dienām 
18. oktobris atspīdēja ar sauli koku lapās līdzās sa-
censību laukumam, un laikam jau ir taisnība cil-
vēkiem, kuri saka, ka dieviņš ir latvietis un visus 
labos darbus redz.  

Sacensības īpaši nozīmīgas bija jaunajiem jātnie-
kiem, jo nolikumā speciāli bija paredzēti maršruti 
vismazākajiem sportistiem - gan ar zirgiem, gan po-
nijiem. Ne pārāk bieži sacīkstēs tiek iekļauti konkū-
ri ar 50 cm augstiem šķēršļiem, bet te šāda iespēja 
sacensties tika dota. 

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents Agris 
Blaus: 

- Sacensības jaunajiem un visma-
zākajiem jātniekiem ir ļoti vajadzī-
gas, un to apliecina fakts, ka marš-
rutos ar zemāku šķēršļu augstumu 
startēja ap 30-40 dalībniekiem. 
Speciāli kausi tika pasniegti poni-
ju jātniekiem un sportistiem, kuru 
zirgi startē pirmo sezonu. Jāšanas 

sports kļūst arvien populārāks Latvijā, tas attīstās 
visos novados, un domāju, ka ir pienācis laiks fede-
rācijā rūpīgi izspriest jautājumu par to, vai nebūtu 
lietderīgi jaunajiem jātniekiem organizēt atsevišķas 
sacensības.  

Sportistu atsaucība iepriecina arī Rīgas rajona Spor-
ta iniciatīvu centra vadītāja vietnieci organizatoris-
kajā darbā Līviju Indriksoni:

- Sporta iniciatīvu centrs atbalsta 
tos sporta veidus, kurus savās spor-
ta bāzēs vēlas redzēt mūsu sporta 
darba organizētāji pašvaldībās. To 
mums ir 23, un viens no pieprasī-
tākajiem sporta veidiem ir jāšanas 
sports. Regulāri mūsu kalendārā 
tiek iekļautas jau četras sacīkstes – 
rajona ziemas čempionāts Kleistos, 

turnīri Jaunmārupē, Garkalnes atklātais čempio-
nāts un sezonas slēgšanas mači Garkalnes novada 
zemnieku saimniecībā Kriķi. Šīs sacensības jau pa-
redzētas arī nākamā gada plānā, jo vienmēr ir labi 
organizētas, pateicoties attiecīgi Peneļu ģimenes ak-
tivitātei Mārupē un Edgaram Treibergam Kriķos.

Sacensības Garkalnes novadā, Edgaram Treibergam 
piederošajā saimniecībā rīko Sporta klubs Kriķi. Tā 
valdes locekle Vija Glāzere stāsta:   

- Iecerējām šīs sacensības, lai jaunie 
jātnieki vēl reizi sezonas noslēgumā 
varētu mēroties spēkiem un kārtīgi 
patrenētos pirms „klusās” sezonas 
iestāšanās. Esam priecīgi, bet patie-
sībā necerējām, ka dalībnieku skaits 
būs tik liels. Pēdējos gados šīs sacīk-
stes jau kļūst tradicionālas, un gribu 
pateikties Rīgas rajona Sporta ini-

ciatīvu centram, kas sagādāja medaļas, kausus un 
diplomus, kā arī SIA Liepenes, SIA Glāzeru Grāmat-
vedības kantoris un interneta portālam fotoglazers.
lv par atbalstu sacīkšu rīkošanā un balvu gādāšanu 
sportistiem. Mūsu sporta klubs Kriķi dibināts tikai 
2006. gada sākumā, bet tagad ieguvis jau ievēroja-
mu spēku. Te darbojas aptuveni 20 jātnieku. Ar la-
biem panākumiem arī vietējos mačos startē Roberts 
Neretnieks, kurš guvis labus panākumus Latvijas 
mērogā. Pavisam nesen treniņus pie mums sāka 
12 gadus vecās Sintija Semeņkova un Aleksandra 
Makejenkova, kuras atzīstamus rezultātus sasnie-
dza šajās sacīkstēs. Turklāt mūsu sporta klubam 
pievienojas ne tikai jauni jātnieki, bet arvien vairāk 

zirgu īpašnieku vēlas tos novietot Kriķu stallī un 
piedāvāt trenēt mūsu sportistiem.

Sacensību laikā jubilejā tika sveikts Sporta kluba 
Kriķi Goda ārsts Jānis Liepiņš, kurš šeit ierodas 
gandrīz uz katrām sacīkstēm. Viņš ir arī grāmatas 
Zirdzinieki. Pieredzējumu stāsti autors, kurā stāsta 
par savu saistību ar zirgiem un to tuvumā sastapta-
jiem cilvēkiem jau kopš bērnības, kas aizvadīta pa-
gājušā gadsimta četrdesmitajos gados.   

P. S. Avīze Zirgu Pasts aicina klubu pārstāvjus iz-
teikt savas domas par to, vai būtu nepieciešams rī-
kot sacensības atsevišķi jaunajiem jātniekiem. Lū-
dzu, sūtiet savas pārdomas uz elektroniskā pasta 
adresi info@zirgupasts.lv ar norādi Diskusija. Vie-
dokļus apkoposim un nodosim Latvijas Jātnieku fe-
derācijas rīcībā.

Rīgas rajona sezonas noslēguma sacensības 
šķēršļu pārvarēšanā

Maršruts nr. 1. Šķēršļu augstums līdz 50 cm. Vēr-
tē zirgus un ponijus atsevišķā konkurencē. Startē 
33 dalībnieki.

Labākie poniju konkurencē:
1. Rēzija Rumpe Prērija Saldus Jātnieku klubs
2. Līva Vilensone Pipars Imakas, Mārupes pag. 
3. Kristiāna Ozoliņa Prērija Saldus Jātnieku klubs

Labākie zirgu konkurencē:
1. Kitija Līniņa Koko Saldus Jātnieku klubs
2. Santa Feodorova Dzodži Vecāķi
3. Elīna Romanovska Kalisto Saldus Jātnieku klubs

Maršruts nr. 2. Šķēršļu augstums līdz 80 cm. Vēr-
tē zirgus un ponijus atsevišķā konkurencē. Startē 
43 dalībnieki.

Labākie poniju konkurencē:
1. Zane Meimane Pipars Imakas, Mārupes pag.
2. Lelde Bāra Princis SIA Princis
3. Laura Siksna Tango Saldus Jātnieku klubs

Labākie zirgu konkurencē:
1. Anete Nikolaisone Mi Mī JSK Kriķi
2. Elizabete Dambe Lancere JSK Kriķi
3. Beāte Bertrama Maestro JSK Temperaments

Maršruts nr. 3. Šķēršļu augstums līdz 100 cm. 
Vērtē zirgus un ponijus atsevišķā konkurencē. 
Startē 28 dalībnieki.

Labākie poniju konkurencē:
1. Lelde Bāra Princis SIA Princis
2. Zane Meimane Pipars Imakas, Mārupes pag.

Labākie zirgu konkurencē:
1. Madara Frēliha Liedags Kentaura staļļi, Liepāja
2. Sintija Semeņkova Romario JSK Kriķi
3. Jānis Bušers Alando JSK Montepals

Maršruts nr. 4. Šķēršļu augstums līdz 110 cm. 
Startē 9 dalībnieki.
1. Santa Caune Kusto JSK Kriķi
2. Madara Frēliha Liedags Kentaura staļļi, Liepāja
3. Jānis Rimeiks Helvija JSK Montepals

Maršruts nr. 5. Šķēršļu augstums līdz 120 cm. 
Startē 5 dalībnieki.
1. Jānis Rimeiks Helvija JSK Montepals
2. Einārs Cēsinieks Colins JSK Kriķi
3. Andris Jurševskis Eross JSK Kriķi

Pirmā maršruta uzvarētāja Kitija Līniņa ar zirgu Koko no Saldus 
Jātnieku kluba.
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Jānis Rimeiks ar Helviju no JSK Montepals uzvarēja sacensību 
sarežģītākajā maršrutā.

LJF prezidents Agris Blaus SK Kriķi valdes locekle Vija Glāzere 
apbalvo Zani Neimani ar Piparu no Imakām par uzvaru poniju 
klasē.

Trešā maršruta uzvarētāja Madara Frēliha ar zirgu Liedags no 
Kentaura staļļiem.
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Aktīvais sacensību periods šosezon Latvijā ir bei-
dzies, tāpēc ir īstais laiks izteikt dažus secinājumus 
un uzskaitīt vērā ņemamus faktus.

Vispirms jau vajadzētu atbildēt uz jautājumu: „Vai 
aizvadītā sezona ir būtiski atšķīrusies no iepriekšē-
jās un, ja ir, tad vai uz labo pusi?” Jā, un uz labo 
pusi - būs mana atbilde īsumā. Pieļauju, ka daudzi 
gribēs oponēt un teikt, ka, spriežot pēc mūsu vado-
šo sportistu rezultātiem starptautiskajā arēnā, īpa-
šu sasniegumu nav. Protams, lai varētu, ka Latvijas 
Jātnieku federācija (LJF) strādā ļoti labi, es vēlētos 
redzēt mūsu sportistus piedalāmies ja ne olimpis-
kajās spēlēs un Samsung superlīgā, tad pasaules, 
kontinenta čempionātos vai Pasaules kausa izcī-
ņas fi nālā gan. Daži mūsu sportisti ir piedalījušies 
Eiropas čempionātos, bet jātiecas pēc kaut kā vai-
rāk, nevis jādomā tikai par piedalīšanos. Manuprāt, 
ka tas ir svarīgākais, bet ne vienīgais  rādītājs, lai 
spriestu par to, vai aizvadītā sezona ir bijusi laba.

Ir tāds teiciens - cāļus skaita rudenī. Tad nu pa-
skaitīsim, cik mums to „cāļu” ir. Liels solis, lai uzla-
botu LJF organizēto sacensību kvalitāti, bija jauna, 
starptautiski sertifi cēta šķēršļu komplekta iegāde. 
Tālāk pieminēšanas vērts ir fakts, ka LJF ir iegādā-
jusies arī rācijas, kas, protams, atvieglo maršruta 
sastādītāja darbu - komandas, tiesnešu un stjuartu 
sadarbību. Nevar nepieminēt, ka mums ir laba mar-
šrutu sastādītāju komanda.

Pie labajiem LJF 
darbiem gribētu 
nosaukt arī piere-
dzi, ka LJF rīko-
tajās sacensībās, 
tāpat kā tas no-
tiek jau vairākus 
gadus Igaunijā, 
tagad iesildīšanās 
laukumu pārrau-
ga stjuarti. Laba, 
bagātīga aizvadī-
tā sezona, manu-
prāt, bija bērniem 
līdz 16 gadu vecu-
mam, jo nevienu 
iepriekšējo gadu 
LJF nav izrādījusi 
tik lielu atbalstu 
sportistiem šajā 
vecuma grupā. 

Īpaša uzmanība, 
lai sacensības dē-
vētu par labām, 
jāvelta sacensību 
un iesildīšanās 
laukumiem. Ag-
rāk par kvalita-
tīviem tos varē-
ja atzīt Kleistos, 
Mārupē un Ozol-
niekos, šogad šo sarakstu es gribētu papildināt vēl 
ar trim sacīkšu norises vietām. Sacensību laukumi 
Grobiņā, Inčukalnā un Preiļu rajona Riebiņos at-
bilst visaugstākajām prasībām. Lai sauktu tos par 
ļoti labiem, kādam no laukumiem vajadzētu kaut 
ko nedaudz noņemt, kādam nedaudz piebērt smil-
tis, kādu laukumu vajadzētu laikus salaistīt, taču 
kopumā visi nosauktie sacensību laukumi ir labi, 
un gan jau to apsaimniekotāji zinās, kā tos uzturēt 
labā kondīcijā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka mūsu labākie 
jātnieki un arī „eksperti no tribīnēm” ar pamācībām 
un padomiem nav skopojušies. Patīkami, ka no-
sauktie sporta laukumi savstarpēji „nekonkurē”, jo 
atrodas tālu cits no cita dažādos Latvijas reģionos.

Labs rādītājs ir tas, ka aizvadītajā sezonā bez tra-
dicionālā Pasaules kausa izcīņas Centrāleiropas 
zonas posma tika sarīkotas vēl vienas starptautis-
kas sacensības. Izrādās, ka arī šajos ekonomiski 
smagajos laikos ir cilvēki, kuri spēj sarīkot pat divu 
zvaigžņu sacensības - Baltijas kausa izcīņas otrā 
posma sacensības Jaunmārupē visaugstākajā līme-
nī. Ar savu vērienu un, galvenais, kvalitāti uz vēl 
vienu starptautisku sacensību statusu varēja pre-
tendēt arī BFSC kausa izcīņas sacensības Grobiņā, 
taču šoreiz sacensību organizatori paši bija pārlieku 
kautrīgi un samierinājās ar Latvijas ieskaites sacen-
sību statusu. 

Skaitot „cāļus”, gribu izteikt savu prieku, ka tualešu 
jautājums Kleistu sacensībās vairs nav aktuāls. 

Aizvadītā sezona ir atšķīrusies arī ar to, ka dau-
dzos sacensību nolikumos bija maršruti ar ierobe-
žojumiem dalībniekiem vai zirgiem. Vai tas ir labi 
vai slikti? Te nu jātnieku sabiedrība noteikti dalās 
divās antagoniskās grupās. „Tā jau maz sacensī-
bu, maz jātnieku, kāpēc tad vēl ierobežojumi?” –
skan klasiskais arguments. Ierobežojumi lielākoties 
skar pieaugušos un, galvenais, labākos jātniekus, 
tāpēc sacensību organizatoriem psiholoģiski ir grūti 
veidot nolikumu ar ierobežojumiem, jo ir tādi spor-
tisti, kuri zvana organizatoriem un mēģina pārlie-
cināt, ka ierobežojumi ir slikti, un viņi pat draud 
tāpēc boikotēt sacensības. Ja Latvijā sporta zirgiem 
un jātniekiem būtu punktu piešķiršanas sistēma 
(līdzīga, kāda tā, piemēram, ir Vācijā, Lielbritānijā 
u.c.) par iegūtajām vietām sacensībās, kas limitē 
pieredzējušu zirgu vai jātnieku piedalīšanos mazajos 
maršrutos, tad citi ierobežojumi, iespējams, nemaz 
nebūtu vajadzīgi. Tie ir nepieciešami nevis tāpēc, lai 
neļautu labākajiem sportistiem nopelnīt ievērojamu 
daļu no balvu fonda, bet tāpēc, lai iespējas iekļūt 
godalgoto piecniekā būtu arī mazāk pieredzējušiem 
jātniekiem.

Kā piemēru minēšu vienas no šīs sezonas pēdējām 
sacensībām. Maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz 100 
cm kopā ar iesācējiem, maz pieredzējušiem jātnie-
kiem ar nepieredzējušiem zirgiem piedalījās viens 

no Latvijas labākajiem jātniekiem ar zirgu, kurš ļoti 
veiksmīgi ir piedalījies maršrutos ar  šķēršļu aug-
stumu līdz 130 cm pat starptautiskās sacensībās. 
Man kā sacensību galvenajam tiesnesim nebija 
nekāda iemesla atteikt dalībniekam startu, jo noli-
kums nekādus ierobežojumus neparedzēja. Skato-
ties uz sportista un zirga startu, man bija sajūta, 
ka šis duets maršrutu izlektu ar aizsietām acīm, tik 
liela starpība meistarībā un pieredzē bija dalībnieku 
vidū. Vai bija kas tāds, kas varēja neļaut dalībnie-
kam startēt? Jā, sportista godaprāts. Diemžēl vēl-
me nopelnīt bija lielāka. Ja šajā maršrutā nolikums 
būtu paredzējis ierobežojumus, iespējams, būtu 
uzvarējis kāds mazāk pieredzējis jātnieks, un jāša-
nas sporta attīstībai tas noteikti būtu labāk. Mazie 
maršruti jālec bērniem, junioriem un jātniekiem ar 
maz pieredzējušiem zirgiem. Šajā ziņā labs piemērs 
ir Dainis Ozols, kurš, cik nu es atceros, nekad nav 
lecis mazos maršrutus tikai tāpēc, lai nopelnītu.

Par aizvadītās sezonas ēnas pusēm esmu rakstījis 
Zirgu Pasta iepriekšējos numuros, bet domāju, ka 
labā ir bijis daudz vairāk, un par to liels paldies vi-
siem mūsu skaistā sporta veida atbalstītājiem un 
sportistiem!

LATVIJĀ

Atskats uz aizvadīto konkūra sezonu
Dainis Līvmanis, sacensību tiesnesis
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Kristīni Egli un Roilu apbalvo LJF ģenerālsekretāre Kristīne Lis-
ovska un prezidents Agris Blaus.

Distancē Jānis Kalita ar Patriku.
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Jau pirmajā Zirgu Pasta iznākšanas sezonā sportisti pieraduši –
avīzē var izlasīt informāciju par visām jāšanas sporta 
sacensībām Latvijā, kā arī ārzemju aktualitātes.
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Lietuvas sportistu Matu Petraiti ar kārtējo panākumu Latvijas 
sacīkstēs sveic LJF prezidija locekle Gita Skoka un sacensību 
tiesnesis Dainis Līvmanis.
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Rēzeknes rajona Kaunatas pagastā. 
Bija ieradušies ciemiņi no Polijas, Lie-
tuvas, kā arī daudzi viesi no pārējiem 
Latvijas novadiem. Otrajā pasāku-
ma daļā, kas norisinājās pie Maltas 
pagasta kultūras nama, varēja vērot 
ansambļu un koru uzstāšanos, bija 
iespēja pavizināties gan zirga mugu-
rā, gan arī pajūgā, varēja iegādāties 
vietējo amatnieku izstrādājumus un 
pamieloties ar ugunskurā ceptiem 
kartupeļiem. 

Maltas pagastā pasākuma laikā bie-
ži vien izskanēja jautājums - vai šī 
tradīcija Latvijā (pasta izvadāšana ar 
zirgiem) varētu atjaunoties? Lai gan 
lielākā daļa no aptaujātajiem atbildē-
ja noraidoši, nekad jau nedrīkst teikt: 
„Nekad!”. Kas zina, varbūt tiem ne-
daudzajiem zirgiem laukos, kuri šo-
brīd izvizina pastniekus ar pasta sūtī-
jumiem, pievienosies vēl kāds bērītis. 

P. S. Ja kāds no lasītājiem pazīst 
pastniekus, kuri izvadā pasta sūtīju-
mus ar zirga palīdzību, lūdzu, pastās-
tiet par to arī laikraksta Zirgu Pasts 
redakcijai, sūtot e-pastus: info@zirgu-
pasts.lv vai vēstules uz adresi: Stelpes 
ielā 12, Rīga, LV-1004). 

Izmantota literatūra no: www.wikipe-
dia.com, www.kareta.com.ru; R. Bal-
takmens grāmatas Latvietis un viņa 
zirgs. 

LATVIJĀ

Zirgu pasta svētki Maltas pagastā 
Inese Ruskule 

Mūsdienās vārdu salikums zirgu 
pasts šķiet jau arhaisks, lai gan daž-
viet Latvijas novados pastnieki vēl iz-
manto zirgu kā transporta līdzekli, lai 
pārvadātu pasta sūtījumus. Pavisam 
nejauši arī mūsu redakcija izvēlējās 
laikrakstam nosaukumu Zirgu Pasts. 
Vārds pasts ir cēlies no vācu valodas 
vārda Post, itāļu valodas vārda Posta 
un latīņu valodas vārda Posito, kas 
nozīmē piestātne, kur pārjūdz (mai-
na) zirgus. Cilvēks kopā ar zirgu jau 
izsenis bijis viens no svarīgākajiem 
sakaru nodrošinātājiem pasaulē. 
Jau 6. gs. p.m.ē. Persijā sāka izman-
tot ātru jātnieku stafeti, lai piegādā-
tu vēstules. Persieši bija iekārtojuši 
pasta stacijas tādā attālumā citu no 
citas, lai jātnieks, laizdams zirgu pil-
nos auļos, veiktu noteikto distanci ar 
ātrumu 40 līdz 50 kilometru stundā. 
2500 km attālumā no Sardas līdz 
Suzai atradās 111 pasta stacijas, tas 
nozīmē, ka katrs zirgs ar iepriekš mi-
nēto ātrumu auļoja 22,5 kilometrus.  

Zirgu pasts 18. un 19. 
gadsimtā  
Anglija
Sūtījumu pārvadāšanu ar pasta ka-
rietēm Anglijā sāka 18. gs. beigās. 
Sākotnējais maršruts bija no Londo-
nas uz Anglijas rietumiem. Šī sistēma 
veiksmīgi attīstījās, laikā gaitā tika iz-
veidoti jau vairāki maršruti. Pasta ka-
riešu karkass bija melnā krāsā, taču 
karkasa apakšējā daļa bija sarkan-
brūna un riteņi - sarkani. Uz karie-
šu durvīm bija uzzīmēts karaliskais 
ģerbonis zelta krāsā un uzraksts Post 
Offi ce (pasts). Vienlaikus ar pasta sū-
tījumiem šajās karietēs pārvadāja arī 
pasažierus – iekšpusē bija vieta čet-
riem pasažieriem, taču vēl pāris cilvē-
ku varēja sēdēt aiz kučiera vietas. 

Lai būtu iespēja veikt lielus attālu-
mus pēc iespējas ātrāk, bija nepie-
ciešams mainīt zirgus. Šī iemesla dēļ 
izveidoja terminālus, kuros bija staļļi 
un viesnīcas. Staļļos izmitināja no-
gurušos zirgus, savukārt viesnīcās -
kučierus un pasažierus. Lielākajos 
Anglijā izveidotajos terminālos varēja 
izmitināt ap 200 zirgiem. Zirgu pasta 
uzplaukuma laikā šajā valstī katru 
dienu šādi izmantoja 150 000 zirgus. 
Lielākoties karieti vilka četri zirgi un, 
viens no tiem (pirmais ceļa vidus pusē) 
bija sirms, lai pretimbraucējs pajūgu 
varētu labāk pamanīt tumsā. Zirgu 
nomainīja ik pēc 10 līdz 15 jūdzēm. 
Pārjūgšana bija jāveic pēc iespējas 
ātrāk, lai laikus varētu piegādāt pas-

tu. Tāpēc, tuvojoties termināliem, ka-
rietes apsargs pūta tauri. Izdzirdot 
noteiktas skaņas, staļļa strādnieki 
sāka gatavot jaunu četrjūgu. Paras-
ti zirgu pārjūgšana ilga tikai piecas 
minūtes, bet veiklākie zirgkopēji bija 
iemanījušies pārjūgt mazāk nekā trīs 
minūšu laikā. Arī pasta kariešu pa-
jūga vadītāji bija profesionālākie ku-
čieri visā valstī. Tā kā notika daudzas 
laupīšanas un korupcijas gadījumi, 
līdzi brauca arī karietes apsargs. 

Amerikas Savienotās Valstis
19. gadsimtā ASV pastnieka amats 
bija viens no prestižākajiem. Par godu 
tam tika sarakstītas pat vairākas grā-
matas un uzņemtas fi lmas. Pastnieks 
bija viens no gaidītākajiem cilvēkiem 
ikvienā ģimenē, jo citu sakaru iespēju 
nebija – tikai pasts un pasta sūtījumi. 
Sākotnēji pastu izvadāja ar karietēm, 
taču pasts bija jāpiegādā arī grūti iz-
braucamos apvidos, tāpēc no 19. gs. 
pastu piegādāja pastnieki, kuri jāja 
uz zirgiem. To Amerikā sauca par 
Pony Express. Šim amatam tika iz-
raudzīti drosmīgi cilvēki, jo viņu ceļā 
bieži vien nostājās laupītāji, un gar 
ausīm nožvingstēja indiāņu raidītās 
bultas. Jāpiebilst, ka arī mūsdienās 
daudzās grūti pieejamās vietās pastu 
piegādā jāšus, piemēram, – Ķīnā, Ti-
betā, daudzos kalnainos apvidos. 

Latvija

Vissenākās ziņas, kas vēsta par zir-
gu pastu Latvijā, ir atrodamas 16. gs. 
Piemēram, pasta sūtījumus no Rīgas 
līdz Tallinai piegādāja septiņu dienu 
laikā. Sākotnēji gan nebija īpaši ie-
rīkotu zirgu pasta staciju, bet zirgu 
un kučieru atpūtai izmantoja krogu 
ēkas. 17. gadsimtā tika izdota speciā-
la pavēle ik pēc 1,5 līdz 3 jūdzēm ie-
kārtot krogus, kuros varētu nomainīt 
zirgus un atpūsties. Rīgas pasts, ko 
izveidoja 17. gs., ir viens no vecāka-
jiem Eiropā, un, protams, sākotnēji 
visu transportēja tikai un vienīgi ar 
zirgiem. Līdz pat tam laikam, kad pa-
rādījās vilcieni un automašīnas. Pa-
rasti zirgu pasta pajūgā bija iejūgti 
trīs zirgi, taču, ja bija jāvelk smagāki 
rati, jūdza no četriem līdz pat asto-
ņiem zirgiem. 18. gadsimtā galvena-
jās pasta stacijās izmantoja apmēram 
900 zirgus. 

Arī Rīgā ir saglabājusies senā zirgu 
pasta stacijas ēka – tas ir Dzirnavu 
ielas 46. nams. Vēstures materiālos var 
atrast faktus, kas vēsta, ka ēka celta 
1826. gadā. Tās sākotnējā funkcija ir 
bijusi vienstāvu zirgu pasta ēka vai 

ormaņu stacija, kura darbojusies līdz 
19. gs. pašām beigām. Šobrīd ēka 
pieder Latvijas Kultūras akadēmijai. 
Vecā zirgu pasta ēka atrodas arī 
Ģertrūdes ielā nr. 49. Gandrīz katrā 
Latvijas novadā vēl varam apskatīt 
zirgu pasta stacijas ēkas (Straupē, 
Taurenē, Valmierā).

Pirmie Zirgu pasta stacijas 
svētki Latvijā 
Rēzeknes rajona Maltas pagastā 11. 
oktobra pēcpusdienā notika vērienīgs 
pasākums par godu zirgu pastam. 
Maltas pagastā 19. gs. uzcēla zirgu 
pasta staciju ar iebraucamo sētu un 
krogu. Tā bija pirmā mūra māja Boro-
vajas ciemā, vēlāk turpat parādījās arī 
tirgotava un veikali. Tas ir valstī reti 
sastopams arhitektūras piemineklis. 
Pašlaik kādreizējā zirgu stacija tiek 
izmantota kā dzīvojamā platība un 
tirdzniecības vieta. Šī ēka bija viena 
no zirgu pasta stacijām ļoti svarīgā 
ceļa posmā Sanktpēterburga-Var-
šava. Lai mūsdienu jaunatnei un 
jau pieaugušiem cilvēkiem veidotos 
priekšstats par to, kā tad tas bija se-
nāk, Maltas pagasta kultūras nama 
direktore Elīna Prusaka bija sarīko-
jusi skaistu pasākumu 19. gadsim-
ta noskaņā – senlaiku tērpi, zirgi un 
pasta kariete. 

Pirmā pasākuma daļa notika zirgu 
pasta stacijas pagalmā, kur uzstājās 
gan latviešu, gan poļu, gan lietuvie-
šu, gan krievu kapelas. Neatņemama 
sastāvdaļa šajā pasākumā bija zirgi, 
pajūgi, kučieri. Lai gan garām brauca 
modernas automašīnas, ikviens no 
skatītājiem stacijas pagalmā jutās kā 
pirms vairākiem gadsimtiem. Zirgu, 
pajūgu, karieti un droškas šim pasā-
kumam bija sarūpējusi zirgaudzētāja 
Jeļena Stašule, kuras stallis atrodas Pēc zirgu pārjūgšanas demosntrējumiem Maltas pagastā.
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Lietuvas pārstāves dodas izbraukumā ar pasta karieti Maltas pagastā.
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Pasta kariete 19.gs.
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Pony Express Amerikas Savienotajās Valstīs.
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„Man patīk jāt. Mani jaunie zirgi ir tie, kas motivē. 
Tas ir liels pārdzīvojums, kad jauns zirgs pirmo reizi 
izpilda kāju maiņu vai veic pirmo piafē soli. Jauns 
zirgs man dod jaunu sapni un jaunu cerību. Jātnie-
ki katru dienu no saviem zirgiem saņem atalgojumu 
par ieguldīto darbu. Tas padara šo sporta veidu tik 
aizraujošu, tas ir daudz interesantāks un sarežģītāks 
nekā vairums citu sporta veidu. Jāšanā viss ir atka-
rīgs no saprašanās starp zirgu un jātnieku. Jāveic 
uzdevums atrast pareizo pieeju savam zirgam. Tas ir 
iemesls, kādēļ es jāju jaunos zirgus. Katrs no viņiem 
ir personība, gribu sajust un iepazīt tos visus.”

Pēc vairākiem dopinga lietošanas gadījumiem olim-
pisko spēļu laikā Honkongā, visaugstākajā līmenī 
Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā notika saru-
nas par jāšanas sporta turpmāko likteni olimpiskajā 
programmā. Izabella Verta ir pārliecināta, ka iejādei 
briesmas nedraud, un tā joprojām būs olimpisko dis-
ciplīnu sarakstā. „Domāju, ka tikai jāšanas sporta 
pārstāvji joprojām runā par šo tēmu”, viņa piebilda.

Holandiešu dubultuzvara
Ar Nīderlandes karalistes jātnieka Gerko Šrēdera 
ar ķēvi Eurocommerce Milano svētdien, 19. oktobrī 
beidzās Rolex FEI Pasaules kausa izcīņas Helsinku 
posms. Arī otrā vieta holandietim - Leonam Tijsenam 
ar Olafu. Abi zirgi ir KWPN šķirnes pārstāvji. Treša-
jā vietā zviedriete Helēna Lundbaka ar ķēvi Madick. 
Pārlekšanā piedalījās desmit dalībnieki, kas visi arī 
pārlekšanas maršrutu beidza bez soda punktiem, 
visu izšķīra tikai laiks.

Sacensību galvenajā maršrutā piedalījās arī Igauni-
jas sportists Gunnars Kletenbergs ar Novestu. Diem-
žēl trīs gāzti šķēršļi ļāva ierindoties tikai pēdējā, 36. 
vietā. Sestdienas sacensībās viņam veicās labāk. Vie-
nā no 140 cm augstiem maršrutiem ar Paulini viņš 
ieguva pirmo vietu.

Izmantoti FEI un www.helsinkihorseshow.fi  mate-
riāli.

Holandietis Gerko Šrēders ar Eurocommerce Milano uzvar Somijā 
Helsinku FEI Rolex Pasaules kausa posmā.

ĀRZEMĒS

Iepazīstot Turkmenistānas lepnumu
Dace Millere

Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers un Lilita Zatlera kundze 
Turkmenbaši hipodroma apmeklējuma laikā.

Paraugdemonstrējumi, kurus augsto viesu apmeklējuma laikā 
rādīja turkmēņu zirgkopji.
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 Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers oktobra sā-

kumā aizvadīja trīs valsts vizītes trīs Centrālāzijas 
valstīs: Kazahstānā, Uzbekistānā un Turkmenistā-
nā.

Valdis Zatlers tikās ar visu trīs valsts prezidentiem 
un citām augstām amatpersonām. Tika sarīkoti arī 
biznesa forumi, jo mūsu Valsts prezidentu pavadīja 
dažādu nozaru 80 uzņēmēju liela delegācija.

Vizītes ietvaros katrā no valstīm Valdis Zatlers ap-
meklēja arī nozīmīgākos kultūras un vēstures pie-
minekļus. Ierodoties Turkmenistānā, notika šāda 
ranga vizītēm neierasts atgadījums – pēkšņi tika 
mainīta dienas kārtība, un kādas 
iepriekš paredzētas tikšanās vietā 
Valdim Zatleram tika piedāvāts do-
ties uz Turkmenbaši zirgaudzētavu 
un hipodromu. Kā gan ne, ja zirgi 
ir viena no šīs valsts bagātībām, un 
zirga attēls redzams pat Turkmenis-
tānas ģerbonī.

Redakcija pateicas Valsts prezidenta kancelejas 
darbiniekiem par iespēju izmantot šīs Turkmēnijā 
tapušās fotogrāfi jas.

Lielā seriāla
31. sezona atklāta
Pēc FEI materiāliem sagatavoja Dace Štrausa

„Neesmu izcils, tikai veiksmīgs”, - tā savu uzvaru 
Oslo, Rolex FEI Pasaules kausa izcīņas sacensībās 
raksturoja spāņu jātnieks Ruterfords Lathams. 
Skandināvija spānim jau atnesa veiksmi iepriekšē-
jā sezonā, kad Helsinku posmā viņš kļuva par uz-
varētāju. Galvenajā sacensību mašrutā trīspadsmit 
dalībnieki spēja veikt maršrutu bez kļūdām. Starp 
viņiem arī notika cīņa par pirmajiem punktiem, lai 
piedalītos fi nāla sacensībās Lasvegasā 2009. gada 
aprīlī. Spānis ar savu Guarana Champeix (Rivage 
du Poncel x Jalisco B) apsteidza dāņu jātnieku To-
masu Velinu par 1,87 sekundēm, kļūstot par šo 
sacensību uzvarētāju.

Tas bija labs sezonas 
sākums Oslo Spek-
trum hallē. Publika 
bija entuziasma pil-
na, visas biļetes pār-
dotas, daži skatītāji 
bija mērojuši garo 
ceļu no Norvēģijas 
ziemeļiem, kas ir 
tikpat tālu no Oslo, 
kā Oslo no Romas, 
lai justu līdz saviem 
tautiešiem, kuri cen-
tās rādīt labāko, ko 
spēj. Savukārt pub-
lika savu prieku par 
skandināviem izrā-
dīja skaļāk nekā par 
citiem jātniekiem.

Rolex FEI World Cup™ kalendārs
16. – 19. oktobrī 2008. - CSI4*-W Helsinki
6. – 9. novembrī. 2008. - CSI4*-W Verona (ITA)
19. – 23. novembrī. 2008. - CSI5*- W Štutgarte 
(GER)
11. – 14. decembrī 2008. - CSI5*-W Ženēva (SUI)
18. – 22. decembrī 2008. - CSI5*-W Londona, 
Olympia (GBR)
26. – 30. decembrī 2008 - CSI5*-W Mehelena 
(BEL)
15. – 18. janvārī 2009. - CSI4*-W Leipciga (GER)
20. – 25. janvārī 2009. - CSI5*-W Cīrihe (SUI)
6. – 8. februārī 2009. - CSI4*-W Bordo (FRA)
12. – 15. februārī 2009. - CSI4*-W Vigo (ESP)
19. – 22. februārī 2009. - CSI5*-W Gēteborga 
(SWE)
19. – 22. martā 2009. - CSI4*-W Hertogenboša 
(NED)

Rolex FEI World Cup™ fi nāls 2009. g. Lasvegasā 
(ASV), 15. –19. aprīlī.

Ruterfords Lathams.

Pasaules kausa posmā, kas risinājās no 16. līdz 19. 
oktobrim Helsinku  Hartwall Arena hallē, piedalījās 
85 jātnieki ar 155 zirgiem. Līdztekus šim pasāku-
mam notika arī starptautisks iejādes turnīrs.

Par ievērojamu notikumu kļuva par Iejādes karalie-
ni sauktās sportistes Izabellas Vertas sniegtā treniņa 
paraugstunda somu iejādniekiem ceturdienas va-
karā. Viņa ar privāto lidmašīnu atlidoja no Dānijas 
pilsētas Odensē, kur risinājās Rietumeiropas Pasau-
les kausa posms iejādē. Izabellas Vertas darbu un 
pasākumu grafi ks ir ļoti noslogots. Diendienā tiek 
strādāts ar astoņiem līdz desmit zirgiem, bet nedē-
ļas nogalēs jāpiedalās sacensībās. Tādēļ trenēt citus 
viņa var tikai retos gadījumos.

„Sāku piedalīties sacensībās kā konkūra un trīscīņas 
jātniece, taču pirmā vietā man vienmēr bijusi iejāde. 
Esmu ļoti laimīga, ka satiku īstos cilvēkus īstajā lai-
kā. Sešpadsmit gadus strādāju kopā ar Ūvi Šultenu-
Baumeru. Tad satiku Madlēnu Vinteri-Šulci, kura 
mani joprojām atbalsta un ir manu zirgu īpašniece. 
Mēs esam fantastiska komanda!”

Kas motivē darbam Izabellu Vertu, ja jau vairākkārt 
sasniegti visi iespējamie tituli sportā?

FEI Pasaules kauss Helsinkos
Dace Štrausa 
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REITTERAPIJA

Atbalsta reitterapijas nodaļas celtniecību
Pēc DELFI-LETA

Jau daudzus gadus Jūrmalā darbo-
jas rehabilitācijas centra Vaivari reit-
terapijas nodaļa. Taču centrs nespēj 
nomaksāt zemes īpašnieka pieprasīto 
nomas maksu par zemi, uz kuras atro-
das treniņu manēža, un tā darbība ir 
apdraudēta. Tāpēc veselības ministrs 
Ivars Eglītis 13. oktobrī koalīcijas 
partiju pārstāvju sanāksmē rosināja 
izskatīt jautājumu par jauna reittera-
pijas korpusa būvniecību. Koalīcijas 
partiju pārstāvji ieceri atbalstīja, un 
Veselības ministrija ziņoja, ka vistu-
vākajā laikā projekta īstenošanai ne-
pieciešamos dokumentus iesniegs Mi-
nistru kabinetā.

Eglītis norādīja, ka, pat neskatoties uz 
grūtajiem apstākļiem, līdzekļi jaunā 
korpusa būvniecībai jāatrod. Viņš at-
zina, ka bieži vien valdība atbalsta pat 
mazāk svarīgus projektus, bet veselī-
ba ir viena no svarīgākajām jomām. 
Tā kā jaunais zemes gabala īpašnieks 
savas prasības nemaina un nevēlas 

rast kompromisu, ministrs neredz 
citu iespēju, kā vien valdības lēmumu 
par jaunas būves celtniecību.

Līgums par zemes gabala izmantoša-
nu, uz kura atrodas reitterapijas ma-
nēža, beidzas 1. decembrī, bet jaunais 
zemes gabala īpašnieks pieprasa mē-
neša nomas maksu 4000 latu apmērā. 
Tāpēc vienīgā rehabilitācijas centra ce-
rība ir valdības atbalsts. Reitterapijas 
nodaļas vadītāja Olga Bērziņa norāda, 
ka ir svarīgi, lai reitterapijas nodaļa 
atrastos līdzās Vaivariem, jo vairāki 
pacienti, kuri apmeklē nodarbības, 
ir smagi slimnieki ar kustību traucē-
jumiem. Ir sagatavots jauns terapijas 
nodaļas projekts un izraudzīts zemes-
gabals taču nepieciešams, lai valdība 
piešķirtu līdzekļus projekta īstenoša-
nai.

Bērziņa uzskata, ka gadījumā, ja val-
dība pieņems lēmumu par nodaļas 
celtniecību, rehabilitācijas centrs spēs 

Hobijs kļūst par darbu

Darja Tihomirova 

Zirgi mūs ārstē
Fragmenti no Vladimira Agafoniče-
va grāmatas Dzīvniekterapija. Mūsu 
zāles – ūsas, ķepas un aste (izdota 
2006. gadā apgādā Tapals).

Apmēram četrus tūkstošus gadu 
p.m.ē. cilvēki pieradināja zirgus, lai 
iegūtu gaļu un ķēvju pienu. Bet zir-
ga apseglošana ievērojami mainīja 
cilvēka dzīvi. Visa turpmākā cilšu un 
tautu attīstība bija saistīta ar zirgiem. 
Kāpšļu izgudrošana mainīja karu rak-
sturu, jo kāpšļi ļāva jātniekam piecel-
ties seglos, izslieties un izmantot sma-
gākus ieročus.

Pamazām cilvēce kļuva gudrāka, sa-
protot, ka zirgs var ne tikai palīdzēt 
smagos darbos un karalaukā, bet arī 
dziedināt. Tā radās reitterapija (no 
vācu val. – Reiter – jātnieks).

Jāšanas dziedniecisko ietekmi atzīmē-
jis gan medicīnas tēvs Hipokrāts, gan 
senais dziednieks Antila. Hipokrāts, 
kura vārds tulkojumā no grieķu va-
lodas nozīmē „zirgu pavēlnieks”, ap-
galvoja, ka „segli atbrīvo no tumšām 
domām, raisot jautras un gaišas do-
mas”. Viņš ieteica jāšanu visiem, it se-
višķi melanholiķiem. Līdzīgas domas 
atrodamas senās Romas ārsta Aula 
Kornēlija Celsa (1. gs.) traktātos.

Franču fi lozofs un apgaismotājs Denī 
Didro 18. gadsimtā uzrakstīja traktā-
tu Par jāšanu un tās nozīmi veselības 
saglabāšanā un atgūšanā. 

Ar mūsdienu reitterapijas sākumu 
saistīta dāniete Liza Hartela, norvēģu 
ārste-fi zioterapeite Elizabete Bodikera 
un franču profesors J. Larelī.

Liza Hartela dzimusi Dānijā 1921. 
gadā. Viņas hobijs bija jāšana. 19 
gadu vecumā Liza smagi saslima un 
kļuva invalīde. 1975. gadā Invalīdu 
jāšanas asociācijas konferencē viņa 
stāstīja par sevi:

„Izslimojusi poliomielītu, es ar grū-
tībām kustējos, un likās, ka nekas 
labs dzīvē vairs nav gaidāms. Tā bieži 
domā poliomielīta upuri, tomēr tā nav 
taisnība, jo pastāv tāda lieliska iespēja 
kā jāšana, kas invalīdiem paver jau-
nas iespējas.

Pastāstīšu par savu pieredzi. Olim-
piskajās spēlēs Helsinkos 1952. gadā 
izcīnīju sudraba medaļu iejādē. Avīzes 
par to rakstīja trīs iemeslu pēc. Pirm-
kārt, sudraba medaļa jau pati par sevi 
kaut ko nozīmē; otrkārt, pirmo reizi 
šajā disciplīnā piedalījās gan vīrieši, 
gan sievietes; treškārt, es biju invalīde. 
Pēdējais faktors īpaši saistīja uzmanī-
bu. Sāku saņemt vēstules no nelaimes 
biedriem visās pasaules valstīs. Patī-
kami ir gūt panākumus sportā, bet tas 
nav nekas salīdzinājumā ar prieku, 
kas rodas, uzveicot poliomielītu. 

Ar poliomielītu saslimu 1940. gadā, 
kad Dānijā plosījās epidēmija. Iznāku-
si no slimnīcas, domāju tikai par izve-
seļošanos. Kad pirmo reizi piecēlos no 
gultas, ar grūtībām spēju rāpot.

Manī mita kaismīga vēlēšanās atkal 
sēsties zirgā. Kādu dienu ratiņos mani 
aizveda uz stalli pie mana zirga. Visiem 
likās, ka esmu jukusi, kad uzstāju, lai 
mani sēdina viņam mugurā. Tobrīd 
spēju nojāt pa mežu tikai vienu apli. 
To pat nevarēja saukt par jāšanu –
es sēdēju, un zirgs mani nesa. Bet tas 
bija debešķīgi! Ļoti piekusu, visas ma-
liņas sāpēja, un nācās apgulties; pa-
gāja divas nedēļas, pirms atkal sadū-
šojos jaunam mēģinājumam.

Tā es trenējos mēnešiem, gadiem, 
cenzdamās pilnveidot kustības. Darī-
ju visu, ko lika ārsti, un jāju iespējami 
daudz. 

rast kompromisu ar zemes īpašnieku, 
lai vēl pāris mēnešu varētu izmantot 
minēto īpašumu rehabilitācijas nodar-
bībām. Bērziņa norāda, ka celtniecība 
varētu ilgt pāris mēnešu, jo galvenā 
būve ir apsildāma angāra tipa manē-
ža, kurā notiek nodarbības.  

Uzziņai. Reitterapija Latvijā ienāca 
1995. gadā, un jau kopš 2000. gada 
tā ir viena no ofi ciālajām rehabilitāci-
jas programmām Latvijā. Zirga mugu-
rā ārstējas bērni un pieaugušie, ku-
riem ir centrālās un perifērās nervu 
sistēmas slimības, balsta un kustību 
orgānu saslimšanas, elpošanas orgā-
nu saslimšanas, sirds un asinsvadu 
slimības, kā arī tie, kuri izslimojuši 
ērču encefalītu. Rehabilitācijas centra 
Vaivari reitterapijas nodaļā ik mēnesi 
notiek aptuveni 500 nodarbības. Die-
nas laikā šeit notiek 25-30 nodarbības 
rehabilitācijas centra pacientiem un 
aptuveni 10-15 nodarbības ambulato-
riem pacientiem. 

Sarunas sākumā lūdzu Olgai aizpildīt 
vizītkartes anketu redakcijai. Sadaļas 
izglītība un darbs ātri vien pildās ar 
daudzām rindiņām, bet, kad nokļūs-
tam līdz ailītei hobijs, Olga pēkšņi ap-
stājas un, šķiet, pati sev par pārstei-
gumu konstatē, ka hobija viņai taču 
nav. Savukārt es secinu, ka viņa ir 
absolūti laimīgs cilvēks, kam hobijs 
vienlaikus ir darbs. Olgas Šelleres gal-
venais darbs ir viņas jātnieku klubs 
Telfas. Tas atrodas Baldonē, un tur 
mīt 22 zirgi: daļu Olga trenē pati, daļa 
ir privātie un vēl daži paredzēti spor-
tam un reitterapijas nodarbībām. 

Reitterapija ir galvenais mūsu šīs sa-
runas temats, jo jātnieku klubā Telfas 
nesen notikušas ikgadējās sacensības 
bērniem un pieaugušajiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Ar reitterapiju Olga nodarbojas jau 
desmit gadus. Tās dēļ pat pabeigusi 
P. Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skolu 
un ieguvusi kvalifi kāciju sociālais dar-
binieks – sociālais aprūpētājs. Sākums 
bijis tāds: speciālajā literatūrā izlasot 
par reitterapiju, Olga piedāvājusi Spe-
ciālajam Baldones sociālās aprūpes 
centram izmēģināt šo metodi. Toreiz 
centra darbinieki to uztvēruši visai 
skeptiski. Attieksme mainījusies, kad 
uz Baldones centru atbraukuši part-
neri no Šveices un pastāstījuši par 
tur ļoti populāru rehabilitācijas veidu 
reitterapiju un tās lieliskajiem rezul-
tātiem. Pēc neilga laika Baldones cen-

tra vadība izteica Olgai piedāvājumu 
tomēr izmēģināt šo metodi. 

Tā Olga ar savu kolēģi Aigu Ozoliņu 
sāka regulāri nākt ar saviem zirgiem 
uz Baldones sociālās aprūpes centru 
un vizināt savus mazos klientus. Re-
zultāti bija patiešām labi, un šo gadu 
laikā daudziem bērniem šīs nodarbī-
bas ir veicinājušas ne tikai veselības 
uzlabojumu, bet arī sagādājušas pa-
tiesu prieku. 

Lūgta pastāstīt par kādu no saviem 
lielākajiem sasniegumiem, Olga atce-
ras par puisi, kuram bijis valodas zu-
dums. Pēc ilgstoša nodarbību kursa ar 
zirgiem viņš sāka izrunāt dažus vār-
dus. Paši pirmie esot bijuši Telfa (zirga, 

uz kura viņš jāja, vārds) un paldies. 
„Tas bija patiešām aizkustinoši, un 
sniedza man milzīgu gandarījumu,” –
atzīst Olga. Šis, protams, ir viens no 
ļoti retiem gadījumiem. Lielākoties 
bērnu sasniegumi nav tik pamanāmi 
apkārtējiem, tomēr ļoti būtiski viņiem 
pašiem. Arī savā jātnieku klubā Olgai 
ir daži pacienti, bet viņa īpaši nerekla-
mē savu darbību. Lai gan viņa vēlētos 
palīdzēt vēl daudziem, visu nav iespē-
jams paspēt.

Kopš jātnieku klubā Telfas notiek reit-
terapijas nodarbības, tur gandrīz kat-
ru gadu risinās arī īpašas sacensības. 
Tie ir sava veida integrācijas mači, 
kas paredzēti cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām. Pasākums ir plašs, krāšņs 
un dzīvespriecīgs. Programmā iekļauti 
vairāki maršruti: hobija sportistiem –
konkūrs, cilvēkiem ar invaliditāti un 
vismazākajiem jātniekiem – vadī-
bas shēmas, kuras jātnieks veic pats 
vai kopā ar pavadoni. Šajos vadības 
maršrutos nav ne zaudētāju, ne uzva-
rētāju: visi tiek apbalvoti un apsveikti, 
jo lielākā uzvara ir katra sportista uz-
drīkstēšanās trenēties un startēt. Tie-
ši šajās sacensībās sportošanu divar-
pus gadu vecumā sāka Olgas meitiņa 
Anna, kura tagad jau trenējas uz sava 
zirga un regulāri piedalās arī citas sa-
censības.

Olga pateicas sacensību atbalstītājiem 
- Baldones domei un Leovet produkci-
jas izplatītājiem. 
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Olga Šellere 
Dzimusi: 1969. gadā Rēzeknē. 

Mācījusies: Maltas sovhozteh-
nikumā –, ieguvusi zootehniķa 
specialitāti;  P. Stradiņa Rīgas 
2. medicīnas skolā – ieguvu-
si kvalifi kāciju sociālais dar-
binieks – sociālais aprūpētājs; 
Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā – ieguvusi kvalifi kā-
ciju sporta treneris. 

Darba vieta: SPSAC Baldone; 
jātnieku klubs Telfas. 

Baldones sacensību dalībniece no Kleistiem.Jauno dalībnieci sveic par piedalīšanos sacensībās. 

Turpinājums sekos.
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KONKURSS

Bērniem patīk zīmēt zirgus
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Līdzdalība konkursā bija ierobežota gan dalībnieku 
vecuma (līdz 12 gadiem), gan darbu formāta ziņā. 
Bet izmantotas dažādas tehnikas – zīmuļkrāsas, 
akvareļi, pastelis, fl omasteri. Veidoti labi krāsu sa-
likumi un redzamas veiksmes kompozīcijā. Tāpēc, 
lai attīstītu šo bērnu talantus, es ieteiktu skolotā-
jiem rosināt bērnus strādāt arī lielākos formātos, 
bet mēs, nākamreiz organizējot līdzīgu konkursu, 
noteikti paplašināsim dalībnieku loku līdz 18-19 
gadus veciem jauniešiem, tikai tad noteikti jābūt 
sīkākam dalījumam vecuma grupās. Vērojot kon-
kursa rezultātu, varu tikai sacīt, ka man ir patiess 
prieks par to, ka avīze Zirgu Pasts mani uzaicināja 
piedalīties žūrijas darbā. 

Daudzi konkursa dalībnieki bija atsūtījuši fotogrā-
fi jas un sirsnīgas vēstules. Bet visaizkustinošākā 
ir tā, ko rakstījusi Friča Bārdas Pociema pamat-
skolas skolotāja un Pociema mazpulka vadītāja 
Edīte Melne. Viņa stāsta, ka Pociema mazpulkam 
jau daudzus gadus izveidojusies jauka sadarbība 
ar Katvaru pagasta zemnieci Līgu Magoni no zem-
nieku saimniecības Priedīši, kur tiek audzēti zirgi 
gan pārdošanai, gan savam priekam, gan līdzcil-
vēku iepriecināšanai. Pociema mazpulcēni ir bieži 
ciemiņi Priedīšos. Viņi dodas izjādēs, vizinās droš-
kā, baro zirdziņus, mācās rūpēties arī par citiem 
dzīvniekiem. Mazpulcēni, konkursa rosināti, zīmē-
juši zirgus, un trīs labākos darbus atsūtījuši kon-
kursam. Paldies par līdzdalību viņiem un ikvienam 
no bērniem!  

Par konkursa laureātiem, nenosakot konkrētas vie-
tas, žūrija atzina piecus dalībniekus: Katrīnu Rūti-
ņu, Beāti Rutku (abas Ziepniekkalna sākumskola), 
Eviju Ruti (Umurgas pamatskola), Edgaru Ansonu 
(Rīgas speciālā pamatskola-attīstības centrs) un 
Gati Punculi (Tilžas internātpamatskola). Viņiem 
veikals Jukka piešķirs pārsteiguma balvas, ku-
ras nosūtīs pa pastu, ja bērni nevarēs ierasties uz 
konkursa darbu izstādes atklāšanu 1. novembrī 
pulksten 16 veikalā Jukka.  Speciālbalvu par 
labāko kolektīvo kolekciju Jānis Anmanis iecerē-
jis pasniegt Ziepniekkalna sākumskolas vizuālās 
mākslas skolotājai Astrīdai Untiķei.  

Konkursa rezultātā visi tā dalībnieki kļūst par Lat-
vijas Bērnu Mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas 
studentiem un, ja ir šāda vēlēšanās un iespējas, 
tiek aicināti piedalīties tās pasākumos. Katru sest-
dienu no pulksten 11 līdz 15 var ierasties uz aka-
dēmijas nodarbībām O. Kalpaka tautas daiļamata 
pamatskolas telpās Rīgā, Skrindu ielā 1 vai arī uz 
konsultācijām katra mēneša pēdējā sestdienā no 
pulksten 16 līdz 18 veikalā Jukka. Ja rodas jau-
tājumi, rakstiet uz elektroniskā pasta adresi info@
zirgupasts.lv ar norādi Bērni zīmē, un centīsimies 
jums atbildēt.

1. lpp.

Edgara Ansona zīmējums (Rīgas speciālā pamatskola-attīstības 
centrs, 4. klase).

Mans zirdziņš. Gata Puncuļa zīmējums (Tilžas 
internātpamatskola, 12 g. v.). 

Evijas Rutes zīmējums (Umurgas pamatskola, 11 g. v.).

Beātes Rutkas zīmējums (Ziepniekkalna sākumskola, 4. a klase).

Visi konkursa dalībnieki
Anete Iveta Martinsone (Valkas raj.), Megija Kajaka 
(Rīga), Inga Vilkoste (Viļāni), Janīna Pauniņa (Mado-
nas raj.), Laura Bergmane (Virgas pag.), Marks En-
riko Andersons, Enno Martins Andersons, Patriks 
Veino Andersons (visi Tumes pag.), Dainis Rute, 
Evija Rute (abi Umurgas pamatskola), Stefānija Ka-
rosa, Sintija Cinovska, Rūdolfs Veidemanis, Alise 
Kalniņa, Solvita Rozenovska, Toms Aleksanders, 
Diāna Balode, Diāna Ozoliņa, Jānis Ozoliņš, Edgars 
Ansons, Raivis Kalniņš, Raivo Romo, Justīne Zveja-
Zvevša, Agate Pelmane (visi Rīgas speciālā pamat-
skola-attīstības centrs), Raivo Lamberts, Monta Stū-
re, Reinis Blaževičs (visi Pociema mazpulks), Māris 
Tupurītis, Gatis Punculis (abi Tilžas internātpamat-
skola), Elīna Priedīte, Ieva Avotiņa, Kristaps Puriņš, 
Inga Buša, Edgars Puriņš, Beāte Kleinberga, Mada-
ra Rone, Elīna Bakāne, Nadīna Razgačeva, Elvijs 
Armfelds, Jānis Grabis, Paula Ārgale (visi Raiskuma 
pamatskola), Roberts Galanders, Valērija Jahoša, 
Kitija Katrīna Liepa, Loreta Miļuna, Elita Bušinska, 
Patrīcija Helma Sproģe, Anete Abricka, Anete Dārta 
Rožkalne, Elvis Vizulis, Reinis Masulis, Evita Saliņa, 
Verners Grigalavičus, Aiga Avotiņa, Saimants Ščer-
baks, Daniels Dubovičs, Alise Miezāne, Ēriks Vaiku-
lis, Artūrs Smertjevs, Līga Apsīte, Raimonds Siliņš, 
Lelde Boķe, Marta Krīgere, Kristaps Jerumāns, Lote 
Ūdre, Toms Muižnieks, Jurģis Jezupovs, Linda Tu-
kāne, Artūrs Putniņš, Adele Spigovska, Arta Židele, 
Anda Židele, Elita Bušinska, Katrīna Rūtiņa, Sabī-
ne Davidaite, Diāna Bukša, Rolands Juris Vārpiņš, 
Zane Tišanova, Elīna Lība Lapsiņa, Diāna Bukše, 
Egija Osīte, Aleksis Kurajevs, Nikola Dita Namnie-
ce, Dana Pavītola, Sofi ja Siliņa, Agnese Anna Tra-
ma, Elizabete Grinblate, Laura Rubane, Irbe Apine, 
Juris Veldre, Gustavs Rožkalns, Ērika Zakse, Beāte 
Rutka, Ilze Muraško, Gundega Meijere, Santa Apsa-
lone, Katrīna Sarmule, Līga Krūze, Roberts Reinis 
Kaņepe, Marta Elīza Meļņika, Forests Ostups, Kār-
lis Jēkabs Priede, Linda Damberga, Zane Znatna-
ja, Agate Meldere, Sabīne Pimbere, Aleksandra Ko-
solapova, Aleksandrs Pirhs, Toms Eduards Zālītis, 
Agnija Garanča, Irīna Čingule, Akvelīna Otmane, 
Selīna Paula Sproģe, Zane Trufāne, Elīna Kubecka, 
Estera Laba, Amanda Neimane, Kristaps Laube, Sa-
bīna Saveljeva, Rihards Šmits, Endijs Ozoliņš, Edīte 
Ozoliņa, Daniels Ķeiris, Kristofers Zavoloko, Laura 
Kļaviņa, Agija Hermane, Ramona Ratsepa, Ralfs Ba-
tarags, Dārta Iršteina, Austra Kazule, Džoanna Za-
voloko, Oskars Grava, Elita Nierliņa, Vita Skudravs-
ka, Linda Ratniece, Roberts Jukāms, Ēriks Edvards 
Apenis, Demija Ozoliņa, Luīze Kokare, Līga Austra 
Putāne, Santa Rudzīte, Dina Darjana Puriņa, Mai-
ja Teivāne, Ērika Reizniece, Sofi ja Spreseli, Marika 
Kaņepe, Krista Eisaka (visi Rīgas Ziepniekkalna sā-
kumskola). 

Veikala Jukka telpās no 1. novembra būs apskatāmi 
60 labākie konkursa dalībnieku darbi. Vienlaikus 
te būs nopērkamas lieliskas Ziemassvētku dāvanas, 
bet konkursa dalībnieku zīmējumi kopā ar jau līdz-
šinējo Bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas 
studentu darbiem būs dāvana tiem apmeklētājiem, 
kuri ziedos jauno talantu atbalsta fondam.  

Konkursa žūrija. Mākslinieks Jānis Anmanis un veikala Jukka īpašniece Zane Fogelsone-Klodāne ar laureātu darbiem.

Veikals Jukka
Bērnu apģērbi, zirgu 
tematikai veltīti suvenīri 
un rotaļlietas

Krišjāņa Barona ielā 45/47 (ieeja no 
Stabu ielas)

Atvērts darbdienās no pl. 10 līdz 19, 
sestdienās līdz pl. 17
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ZIRGU TURĒTĀJIEM

Ganāmpulka reģistrēšana
Katram dzīvnieku īpašniekam Valsts 
aģentūrā Lauksaimniecības datu 
centrs jābūt reģistrētam ganāmpul-
kam (vienam īpašniekam piederošu 
dzīvnieku kopums). Ganāmpulka nu-
muru piešķir Datu centrs tā reģis-
trēšanas brīdī, vienam īpašniekam 
reģistrē tikai vienu ganāmpulku. Lai 
reģistrētu ganāmpulku, ir jāaizpilda 
Ganāmpulka kartīte. 

To aizpilda šādos gadījumos:

1) Ja tiek reģistrēts jauns ganām-
pulks;

2) Ja notiek pārmaiņas reģistrētā ga-
nāmpulka datos;

3) Ja ganāmpulks tiek likvidēts.

Ganāmpulka kartīti aizpilda lauksaim-
niecības dzīvnieku īpašnieks vai viņa 
pilnvarota persona, kura uz noteiktu 
laiku vai pastāvīgi ir atbildīga par dzīv-
niekiem. Kartītē noteikti jānorāda tās 
aizpildīšanas iemesls un notikuma 
datums (datums, kurā izveido jaunu 
ganāmpulku, veic pārmaiņas esošajā 
informācijā vai slēdz ganāmpulku). 
Aizpildītu veidlapu īpašnieks 30 dienu 
laikā pēc uzrādītā notikuma datuma 
nosūta Datu centram.

Ja tiek reģistrēts jauns ganāmpulks, 
datu centā jāiesūta:

● Aizpildīta Ganāmpulka kartīte ar at-
zīmi Jauna ganāmpulka reģistrācija;

● Maksājumu apliecinoša dokumenta 
kopija (maksājuma mērķī jānorāda: 
Valsts nodeva Ls 4,00 par jauna ga-
nāmpulka reģistrēšanu).

Pēc ganāmpulka reģistrēšanas ganām-
pulku reģistrā ganāmpulka īpašnie-
kam tiek nosūtīta izziņa par reģistrēto 
ganāmpulku un piešķirto ganāmpul-
ka numuru. Šo izziņu ganāmpulka 
īpašnieks var izmantot kā pierādīju-
mu tam, ka ganāmpulks ir reģistrēts, 
un izziņā uzrādītais ganāmpulka nu-
murs jānorāda visos dokumentos, kur 
tas tiek pieprasīts. Pēc ganāmpulka 
numura saņemšanas tajā var reģistrēt 
dzīvniekus, iesūtot Datu centā Dzīv-
nieku pārvietošanas deklarācijas. 

Ja notiek izmaiņas ganāmpulka da-
tos (īpašnieka adreses vai tālruņa 
numura maiņa, kontaktpersonas 
maiņa), Datu centrā jāiesniedz aiz-
pildīta Ganāmpulka kartīte ar atzīmi 
Izmaiņas ganāmpulka datos.

Noteikti jābūt norādītam ganāmpul-
ka numuram, kuram šīs izmaiņas 
jāreģistrē!

● Ja ganāmpulkam jāpiereģistrē pār-
valdnieks, tad Datu centram jāiesūta 
iesniegums, kuram pievienota izziņa 

par īpašuma pagaidu pārvaldīšanu. 
Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, tad 
līdz mantojuma tiesību nokārtošanai 
par to rūpējas ieceltais pārvaldnieks. 
Pēc mantojuma tiesību nokārtošanas, 
mantinieki pārvieto mantotos dzīvnie-
kus uz saviem ganāmpulkiem ar Dzīv-
nieku pārvietošanas deklarāciju. Ja 
mantiniekam nav reģistrēts ganām-
pulks, tad tas ir jāpiereģistrē vispārē-
jā kārtībā, un tad jāpārvieto mantotie 
dzīvnieki.

Pārvietojot dzīvniekus, mantinieks ir 
tiesīgs slēgt mirušās personas ganām-
pulku, aizpildot veidlapu Ganāmpulka 
kartīte ar atzīmi – Pilnīga ganāmpul-
ka likvidācija.

● Maksājumu apliecinoša dokumenta 
kopija (maksājuma mērķī jānorāda: 
Ls 2,50, Izmaiņas ganāmpulka datos);

Ja notiek pilnīga ganāmpulka likvi-
dēšana, Datu centrā jāiesniedz aiz-
pildīta Ganāmpulka kartīte ar atzīmi 
Pilnīga ganāmpulka likvidēšana.

Datu centra datu bāzē netiek veik-
ta piešķirtā ganāmpulka numura 
pārreģistrācija citam īpašniekam. 
Pamatojoties uz Dāvinājuma līgumu, 
Pirkšanas–pārdošanas līgumu vai 
Mantojuma apliecību, tiek dāvināti, 
pirkti vai mantoti konkrēti dzīvnieki, 
nevis īpašniekam piešķirtais ganām-
pulka numurs, kurš tiek izmantots 
tikai konkrētā dzīvnieku īpašnieka 
identifi cēšanai, tāpēc tiek reģistrēts 
jauns ganāmpulks. 

Reģistrējot īpašuma tiesību maiņu 
dzīvniekam, jaunajam īpašniekam ir:  

1. jāreģistrē jauns ganāmpulks, ja tas 
nav bijis reģistrēts, aizpildot: 

* veidlapu Ganāmpulka kartīte;

* jāveic Valsts nodevas maksājumus 
Ls 4.- par jauna ganāmpulka reģistrā-
ciju;

* jāsaņem izziņa no Datu centra par 
reģistrētu ganāmpulku, lai zinātu pie-
šķirto ganāmpulka numuru;

2. jāaizpilda veidlapa Dzīvnieku pār-
vietošanas deklarācija, kas 7 (septiņu) 
dienu laikā jānosūta Datu centram re-
ģistrēšanai datu bāzē. 

Novietnes reģistrēšana
Novietne ir dzīvnieku pagaidu vai pa-
stāvīgas turēšanas vieta (kūts vai su-
gai atbilstoša nožogota teritorija dzīv-
nieku turēšanai). Visām dzīvnieku 
turēšanas vietām jābūt reģistrētām 
novietņu reģistrā. 

Novietņu (novietne – atsevišķi norobe-
žojama platība lauksaimniecības dzīv-
nieku pastāvīgai vai pagaidu turēša-
nai) reģistrā norāda lauksaimniecības 

dzīvnieku pastāvīgās turēšanas vietas 
un pagaidu turēšanas vietas. 

Novietnes kartīti aizpilda novietnes 
īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, 
vai novietnes turētājs šādos gadīju-
mos:

1) ja tiek reģistrēta jauna novietne;

2) ja notiek izmaiņas reģistrētās no-
vietnes datos;

3) ja notiek pilnīga novietnes likvi-
dēšana.

Kartītē noteikti jānorāda tās aizpildī-
šanas iemesls un notikuma datums 
(datums, ar kuru reģistrē jaunu no-
vietni, veic izmaiņas esošajā infor-
mācijā vai slēdz novietni). Aizpildītu 
veidlapu īpašnieks 30 dienu laikā pēc 
uzrādītā notikuma datuma nosūta 
Datu centram. 

Ja tiek reģistrēta jauna novietne, Datu 
centrā ir jāiesūta šāda informācija un 
dokumenti:

● aizpildīta Novietnes kartīte ar atzīmi 
Jaunas novietnes reģistrācija;

● ja turētājs un īpašnieks nav viena 
un tā pati persona, papildus jāpievie-
no pilnvara un Zemesgrāmatas aplie-
cības kopija;

● maksājumu apliecinoša dokumenta 
kopija (maksājuma mērķī jānorāda: 
Valsts nodeva Ls 4,00 par jaunas no-
vietnes reģistrēšanu).

Pēc novietnes reģistrēšanas Novietņu 
reģistrā tai piešķir reģistrācijas nu-
muru un īpašniekam izsūta izziņu par 
reģistrēto novietni un piešķirto reģis-
trācijas numuru. Šis dokuments kal-
po kā apliecinājums tam, ka novietne 
ir reģistrēta, un tajā uzrādītais noviet-
nes numurs turpmāk jānorāda visos 
ar dzīvnieku reģistru saistītos doku-
mentos, kur tas tiek pieprasīts. 

Sadaļā Atrašanās vieta norāda noviet-
nes (kūts, nožogotas platības) atraša-
nās vietas nosaukumu.

Latvijas Republikas Administratīvo 
teritoriju un teritoriālo vienību klasifi -
kators (ATV kods) ir pieejams dažādās 
publikācijās, LR Centrālās statistikas 
pārvaldes mājas lapā, kā arī pie V/A 
LDC reģionu speciālistiem. Ja ATV 
kods nav zināms, sadaļā Adrese obli-
gāti jānorāda rajons un pagasts.

Turētājs ir par dzīvniekiem atbildīgā 
persona novietnē. 

Novietnei jābūt reģistrētai kā adresā-
cijas objektam Valsts zemes dienesta 
adrešu reģistrā. Norādītajam īpašuma 
kadastra numuram jābūt reģistrētam 
kadastra reģistrā. Ja novietnes īpaš-

niekam nav zināmas novietnes ģeo-
grāfi skās koordinātes, tās reģistrē, 
pamatojoties uz adrešu reģistru un 
kadastra reģistru.

Turpmāk, reģistrējot jaunu noviet-
ni, nav nepieciešams PVD saskaņo-
jums!

Ja tiek veiktas pārmaiņas reģistrētās 
novietnes datos - turētāja maiņa vai 
novietnes koordināšu precizēšana, 
Datu centrā ir jāiesūta šāda informā-
cija un dokumenti:

● aizpildīta Novietnes kartīte, ar atzī-
mi Izmaiņas novietnes datos;

● ja turētājs un īpašnieks nav tā pati 
persona, papildus jāpievieno pilnva-
ra;

● maksājumu apliecinoša dokumenta 
kopija (maksājuma mērķī jānorāda: 
Ls 2,50, Izmaiņas novietnes datos).

Ja notiek pilnīga novietnes likvidēša-
na, Datu centrā jāiesniedz:

● aizpildīta Novietnes kartīte ar
atzīmi – Pilnīga novietnes likvidācija.

Dzīvniekus drīkst pirkt, pārdot un 
pārvietot tikai uz Datu centrā re-
ģistrētu ganāmpulku un novietni. 
Tātad, ja esat nolēmuši iegādāties 
vai pārdot lauksaimniecības dzīv-
niekus, jums jābūt reģistrētam ga-
nāmpulkam un novietnei.

Zirgu apzīmēšana:

Zirgu apzīmēšanu drīkst veikt sertifi -
cēta persona zirgkopībā. Zirgu apzīmē 
pēc krāsas un pazīmju apraksta. Ku-
meļu apzīmē līdz atšķiršanai no mā-
tes līdz sešu mēnešu vecumam. Zir-
ga identitātes numuru piešķir Datu 
centrs pēc zirga reģistrācijas kartītes 
saņemšanas un tas sastāv no 14 zī-
mēm. Zirga reģistrācijas kartīti aizpil-
da sertifi cēta persona un septiņu die-
nu laikā nosūta Datu centram. Zirga 
pases izgatavošana ir maksas pakal-
pojums.

ES ir pieņēmusi jaunu normatī-
vo aktu - KOMISIJAS REGULA (EK) 
nr. 504/2008 (2008. gada 6. jū-
nijs), ar ko īsteno Padomes Regulas 
90/426/EEK un 90/427/EEK at-
tiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku 
identifi kāciju, kas nosaka kārtību, 
kādā valstī reģistrējami zirgi. Šī 
kārtība stāsies spēkā ar 2009. gada 
1. jūliju un paredzēs izmaiņas zir-
gu identitātes numuru piešķiršanai 
tiem dzīvniekiem, kas būs dzimuši 
pēc 2009. gada 30. jūnija.

Zirga pase
Pamatojoties uz zirga reģistrācijas 
kartīti, Datu centrs zirga īpašniekam 

Aktuāla informācija zirgu turētājiem
Valsts aģentūrā Lauksaimniecības datu centrs

Zirgu skaita sadalījums pēc ganāmpulka lieluma
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• Ķēves lecināšanas apliecība – 7 die-
nu laikā pēc notikuma reģistrēšanas;

• Notikuma ziņojumu lapa – 7 dienu 
laikā pēc notikuma;

Dokumentu saraksts, 
kuriem jābūt katrā 
ganāmpulkā
1. Ganāmpulka kartīte (visiem ga-
nāmpulkiem, ieskaitot trušu, zirgu, 
nutriju, kažokzvēru, mājputnu, kā arī 
savvaļas dzīvnieku, putnu un akva-
kultūru audzētājiem);

2. Izziņa par reģistrētu novietni (īpaš-
niekam nosūta Datu centrs pēc no-
vietnes reģistrēšanas datu bāzē);

4. Zirga reģistrācijas kartītes 2. ek-
semplārs;

5. Dzīvnieka pārvietošanas deklarāci-
ja (ja dzīvnieki pirkti vai pārdoti, pār-
vietoti):

5.1. 2. eks. Dzīvnieka saņēmējam;

5.2. 4. eks. Dzīvnieka nosūtītājam.

6. Zirga pase (zirgiem);

7. Notikuma ziņojuma lapa 2. eksem-
plārs;

8. Novietnes dzīvnieku reģistra grā-
mata;

9. Ķēves lecināšanas apliecība 2. ek-
semplārs.

Informācija no dzīvnieku 
reģistra
Dzīvnieku reģistrā uz 2008. gada 1. 
oktobri Latvijā ir reģistrēti 13 240 zir-
gu. Zirgu skaita sadalījums pa rajo-
niem ir parādīts tabulā.

ZIRGU TURĒTĀJIEM
izsniedz zirga pasi. Ja pēc apzīmēša-
nas zirgam ir mainījusies krāsa vai 
kāda no pazīmēm, sertifi cēta perso-
na zirga pasē veic atbilstošu ierakstu, 
kuru apliecina ar savu parakstu un 
zīmogu. Informāciju par zirga veselī-
bas stāvokli un vakcināciju ieraksta 
praktizējošs veterinārārsts. Īpašnieks 
zirga pasi saglabā, kamēr dzīvnieks 
atrodas ganāmpulkā. 

Ja zirgs tiek pārvietots uz citu ganām-
pulku vai novietni, tad iepriekšējais 
īpašnieks nodod jaunajam īpašniekam 
zirga pasi un apliecina to ar ierakstu 
zirga pasē. 

Pārvietojot zirgu uz citu ganāmpulku 
vai novietni, obligāti jāaizpilda Dzīv-
nieku pārvietošanas deklarācija.

Ja zirgs ir nobeidzies, tā pasē ieraksta 
zirga nobeigšanās datumu un septiņu 
dienu laikā pasi nosūta Datu centram. 
Ja zirgu realizē kaušanai, zirga pasi 
nodod kautuves īpašniekam vai viņa 
pilnvarotai personai, kura zirga pasē 
ieraksta zirga nokaušanas datumu un 
septiņu dienu laikā nosūta Datu cen-
tram. Par zirga apzīmēšanu ir atbildīgs 
zirga īpašnieks. Zirga pases izgatavo-
šana ir maksas pakalpojums.

Ja nozaudēta zirga pase, dzīvnieka 
īpašniekam ir jāaizpilda pieprasījums 
par zirga pases dublikāta izgatavoša-

nu un jāiesūta Datu centrā. Zirga pa-
ses dublikāta izgatavošana ir maksas 
pakalpojums.

Dzīvnieku pārvietošanas 
reģistrēšana
Pārvietojot dzīvniekus, jāaizpilda 
Dzīvnieku pārvietošanas deklarācija. 
Ja ganāmpulks un novietne nav re-
ģistrēta, un dzīvnieki nav apzīmēti, 
dzīvnieku īpašnieki nav tiesīgi pārvie-
tot dzīvniekus. Pirms pārvietošanas 
dzīvniekam jābūt apzīmētam un jāat-
rodas attiecīgajā novietnē. Deklarāciju 
drīkst aizpildīt dzīvnieka īpašnieks vai 
turētājs. Ja deklarāciju aizpilda cita 
persona, tad dzīvnieka īpašniekam vai 
turētājam pirms dokumenta parakstī-
šanas jāpārbauda dokumenta saturs. 
Deklarāciju izraksta, ja dzīvnieku pār-
vieto no vienas novietnes uz otru, vai, 
ja notiek īpašumtiesību maiņa.

Ar vienu deklarāciju var pārvietot līdz 
divdesmit individuāli apzīmētiem dzīv-
niekiem. 

Vienā deklarācijā drīkst rakstīt vie-
nam īpašniekam piederošus un vie-
nā novietnē esošus dzīvniekus. 

Ar vienu dzīvnieku pārvietošanas dek-
larāciju var paziņot tikai vienu no-
tikumu. Detalizēta informācija par 
dzīvnieku pārvietošanas deklarāci-

jas aizpildīšanas kārtību ir atrodama 
veidlapas komplekta otrā pusē.

Valstī ievesto un izvesto 
dzīvnieku reģistrēšana
Ja dzīvniekus ieved Latvijas teritorijā, 
tie ir jāreģistrē saskaņā ar valstī pa-
stāvošiem noteikumiem. 

Dzīvnieki, kuri tiek ievesti no ES da-
lībvalstīm, ir jāreģistrē Datu centrā, 
iesūtot Dzīvnieka pārvietošanas dek-
larāciju un izcelšanos apliecinošu do-
kumentu (izcelšanās sertifi kātu) ko-
pijas, veterinārā sertifi kāta kopijas, 
zirgu pases kopiju.  Visi dokumenti 
Datu centrā jāiesūta 7 dienu laikā.

No ES dalībvalstīm ievestie dzīvnieki 
netiek pārapzīmēti, tiem saglabājas 
tās valsts identitātes numurs, no ku-
rienes tie tiek ievesti. 

Importēto dzīvnieku ievešana no tre-
šajām valstīm:

- Ja dzīvnieki tiek ievesti no citām 
valstīm, kas nav Eiropas Savienības 
dalībvalstis, un to apzīmējums ne-
atbilst ES prasībām, tie ir jāreģistrē 
Datu centrā un obligāti jāpārapzīmē, 
saskaņā ar valstī pastāvošajiem notei-
kumiem. 

- Dzīvniekam tiek piešķirts Latvijas 
numurs.

Dokumentu iesūtīšanas 
termiņi un kārtība
• Ganāmpulka kartīte – 30 dienu laikā 
pēc notikuma;

• Novietnes kartīte – 30 dienu laikā 
pēc notikuma;

• Dzīvnieku pārvietošanas deklarācija –
7 dienu laikā pēc notikuma;

• Zirga pase – 7 dienu laikā pēc noti-
kuma;

Teritorija

Zirgi

Kopā Zirgi V Zirgi S Jaunzirgi 6-36 mēnešu 
vecumā

Aizkraukles rajons 285 186 99 62
Alūksnes rajons 242 127 115 29
Balvu rajons 480 255 225 5
Bauskas rajons 252 143 109 40
Cēsu rajons 394 249 145 58
Daugavpils 15 8 7 3
Daugavpils rajons 1394 725 669 35
Dobeles rajons 298 182 116 105
Gulbenes rajons 328 196 132 45
Jēkabpils rajons 197 113 84 19
Jelgava 38 26 12 11
Jelgavas rajons 469 256 213 114
Jūrmala 11 5 6 0
Krāslavas rajons 1156 588 568 21
Kuldīgas rajons 150 81 69 27
Liepāja 17 14 3 2
Liepājas rajons 402 222 180 56
Limbažu rajons 258 160 98 51
Ludzas rajons 788 428 360 70
Madonas rajons 364 209 155 42
Ogres rajons 313 194 119 61
Preiļu rajons 892 469 423 84
Rēzekne 1 1 0 0
Rēzeknes rajons 1029 544 485 52
Rīga 231 84 147 7
Rīgas rajons 1134 590 544 174
Saldus rajons 144 85 59 21
Talsu rajons 412 245 167 107
Tukuma rajons 267 171 96 39
Valkas rajons 360 216 144 74
Valmieras rajons 723 406 317 220
Ventspils 2 1 1 1
Ventspils rajons 194 121 73 55
KOPĀ: 13240 7300 5940 1690

Zirgu skaits uz 2008. gada 1. oktobri pa rajoniem
(LDC dati)

Neparasti savu gleznu izstādi 3. ok-
tobrī galerijā Laipa Valmierā atklāja 
Vineta Sajer-Dzērvīte. Izstādes viesi 
tika laipni aicināti pamest telpas un 
iznākt uz ielas, kur viņus sagaidīja 
pati māksliniece zirgā! 

Eksponētajās gleznās un dažās gra-
fi kās galvenā tēma, protams, ir zirgi. 
Tā kā Vineta šobrīd dzīvo Anglijā, kur 
populāra ir polo spēle, vai daudzi vēl 
grimst nostalģijā pēc lapsu medībām, 
arī maksliniece iedvesmojusies no šīm 
angļu izklaidēm, ko varam apskatīt 
gleznās.

Vineta centusies atrast kādu nepa-
rastāku zirga un jātnieka rakursu 
kustībā. Ja pirmajā zālē valda strauja 
kustība sporta laukumos vai medību 
skatos, tad otrā - vairāk  sievišķīgs 
romantisms. Bet varbūt nav ko sprie-
delēt par lietām, ko katrs pats var ap-
skatīt un novērtēt.

Izstāde vēl ir apskatāma līdz 10. no-
vembrim.

Vineta glezno zirgus
Dace Štrausa

Izstādes atklāšanas viesi tika aicināti iznākt uz ielas, kur viņus sagaidīja māksliniece Vineta Sajer-
Dzērvīte zirgā.

Viens no izstādē apskatāmajiem Vinetas Sajer-
Dzērvītes darbiem.
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berberiem, arābiem un vācu siltasiņiem, pamazām 
veidojoties par jāšanai labāk piemērotiem zirgiem. 
Bet 19. gadsimtā Normandijas reģiona zirgaudzētāji 
no Anglijas importēja angļu pilnasiņus, kā arī 
salīdzinoši robustos Norfolkas rikšotāju ērzeļus 
un krustoja ar saviem universālajiem normāņu 
zirgiem. Turpmākais darbs virzījās divos virzienos, 
un rezultātā radās franču rikšotāju un anglo-
normāņu šķirne, kas savukārt iedalījās vieglākajā 
tipā – jājamzirgos - un nedaudz smagākajos 
braucamzirgos. Anglo-normāņu šķirnes jājamzirgi 
vēlāk izveidojās par mūsdienīgu šķirni, ko tagad 
pazīstam kā franču jājamzirgu šķirni.

Pēc otrā pasaules kara, lai radītu hantera tipa zirgu, 
kas labi startētu konkūrā un trīscīņā, šķirnē inten-
sīvi tika pielietas angļu pilnasiņu asinis. Arī pašlaik 
eksistējošajā franču jājamzirgu šķirnē tiek izmanto-
ti 33% angļu pilnasiņu ērzeļu, 45% - franču jājam-
zirgu ērzeļu, 20% - anglo-arābu, kā arī apmēram 2% 
franču rikšotāju ērzeļu. 

Ļoti veiksmīga bija angļu pilnasiņa Furioso, kas dzi-
mis Anglijā, izmantošana šķirnes attīstībā, produ-
cējot izcilus vaislas un konkūra zirgus. Otra šķirnes 
leģenda ir ietekmīgais Cor de la Bryere, kas radīja C 
līniju Holšteinas šķirnē.

Mūsdienās šķirne veiksmīgi tiek izmantota citu 
sporta zirgu šķirņu lekšanas spēju uzlabošanā. 

Vien no izcilākajiem pārstāvjiem ir brazīliešu jāt-
nieka Rodrigo Pessoa ērzelis Baloubet de Rouet no 
Galoubet A un Messange du Rouet t. Starter, kas ar 
lieliem panākumiem startē pasaules klases arēnās. 
Tā ir slavenā Alme Z līnija, kas attīstījusies ar vai-
rāku ietekmīgu pēcnācēju starpniecību un nav re-
tums arī Latvijas zirgu izcelsmē.

ZIRGAUDZĒTĀJIEM

Izmaiņas uzņemšanai ģenētiskajos resursos
Dace Štrausa

Pēc ilgām pārrunām Latvijas Zemko-
pības ministrijā 14. oktobrī LZB (Lat-
vijas Zirgaudzētāju biedrība) un LŠ-
ZAA (Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju 
asociācija) vienojās par pārmaiņām, 
kas būs jāievēro turpmākajos piecos 
gados, reģistrējot Latvijas šķirnes zir-
gus genofondā.

Abu biedrību pārstāvji ātri atrada ko-
pēju valodu par to, ka turpmāk ģe-
nētikos resursus varēs papildināt ar 
sešu mēnešu un vecākām ķēvītēm, 
ņemot vērā tikai atbilstošu izcelsmi, 
jo Latvijas šķirnes genofondā jopro-
jām nav atļautie 500 īpatņi. Būs gan 
jāslēdz līgums par to, ka, sasniedzot 
vaislas darbībai atbilstošu vecumu, 
pirmajam kumeļam, ko iegūs no ķē-
ves, jābūt genofonda prasībām atbil-
stošam.

Lielākā stīvēšanās notika par pieļau-
jamajām šķirnēm. Galarezultātā bied-
rību pārstāvji vienojās, ka genofon-
dā ar īpašas komisijas atļauju varēs 
uzņemt arī zirgus, kuru ģenealoģijā 
25% ir dāņu un Nīderlandes siltasiņu 
priekšteči, ja pēc tipiskuma, eksterje-
ra un izmēriem tie atbilst prasībām. 

Vērtējot darbaspējas, ērzeļiem 2,5 
gadu vecumā ir jābūt apmācītiem ie-
jūgšanā.

Nedaudz tika paaugstinātas minimā-
lās prasības eksterjera vērtējumam.  
Tagad, lai zirgs tiktu iekļauts geno-
fondā, nepietiks ar 35 ballēm, kā ie-
priekš, bet būs nepieciešamas vismaz 
42 balles.

Zirga gēnu karte
Sagatavoja Dace Štrausa. Turpinājums (rakstu sērijas sākums 
Zirgu Pasta 10., 12., 13., 14., 15. un 16. nr.).

Nīderlandes siltasiņu šķirne
Nīderlandes siltasiņu šķirne veidojusies kā divu Ho-
landes pamatšķirņu sajaukums: vieglākās – Gelder-
landes un smagākās - Groningenas.  Nīderlandes 
vidieņu zemē Gelderlandē augsne ir vieglāka, smil-
šaināka, tāpēc šeit attīstījās vieglāka tipa zirgi, bet 
Groningenas smagajām augsnēm attiecīgi bija ne-
pieciešami smagāki zirgi, kas radušies, izmantojot 
Frīzu un Oldenburgas šķirņu zirgus. Šī Gelderlan-
des-Groningenas šķirnes kombinācija turpmākajā 
selekcijā tika pilnveidota ar angļu pilnasiņu, fran-
ču un vācu siltasiņu šķirnēm. Rezultātā izveido-
jās sporta zirgu šķirne, ko pazīstam kā KWPN, kas 
tulkojumā nozīmē „Karaliskā Nīderlandes siltasiņu 
šķirnes ciltsgrāmata”. 

Iekļūšanai šajā ciltsgrāmatā ir ļoti stingri kritēri-
ji. Rezultāts tam ir šķirne, kas veiksmīgi konkurē 
visaugstākajā līmenī pasaules iejādē, konkūrā un 
draivingā. Visi ērzeļi, kas tiek izmantoti vaislai, 
tiek pārbaudīti ar rentgena palīdzību, lai nepieļau-
tu tādu dzīvnieku izmantošanu, kam ir iedzimstoši 
defekti. Līdzīgi kā tas notiek vācu šķirņu selekci-
jas darbā, jaunie zirgi iztur ilglaicīgus testus, kuru 
laikā nosaka zirga turpmāko izmantošanas virzienu 
– iejāde vai konkūrs. Šāds tests ir arī zirga vispārē-
jā veselības stāvokļa indikators. Tikai paši labākie 
zirgi tiek uzņemti ciltsgrāmatā. Ar gadiem KWPN ir 
attīstījusies divos virzienos – 80% ir jājamzirgi un 
20% - tā saucamie kariešu jeb braucamā tipa zirgi 
(Tuigpaard).

Latvijas šķirnē lielāko ietekmi atstājis ērzelis Gui-
do, kas pats ar labiem panākumiem zem Sintijas 

Orlovas segliem piedalījies valsts un starptautiska 
mēroga sacensībās un atstājis krietnu plejādi talan-
tīgu pēcnācēju konkūrā. Kā vienu no labākajiem var 
minēt sporta un vaislas ērzeli Gvidonu, kas pieder 
Dainim Ozolam. 

Ramzes no Jumbo-Jet Latvijā producēja īsu laiku, 
taču no tā sertifi cēti trīs ērzeļi – Roils, Roids un Rin-
aldo.

Pasaules līmenī KWPN jau piekto gadu pēc kārtas 
ir līdere WBFSH ciltsgrāmatu reitingos, kas neap-
šaubāmi ir milzīgs holandiešu šķirnes audzētāju 
sasniegums. Arī WBFSH zirgu reitinga pirmajā vietā 
ir KWPN pārstāvis, Honkongas olimpiskās arēnas 
varonis Hickstead no Hamlet un Jomara t. Ekstein. 
Olimpisko pjedestālu dalīja arī holandieši - divi pus-

brāļi no Quidam 
– Ninja la Silla un 
Authentic. 2007. 
Gada ērzeļa no-
saukumu šķirnē 
ieguva Okidoki no 
Jodokus x Kentuc-
ky t. Topas. Arī ie-
jādes reitingi aplie-
cina šķirnes lielos 
panākumus mūs-
dienās. WBFSH 
ciltsgrāmatu rei-
tingos KWPN paš-
laik pacēlusies jau 
līdz otrajai vietai. 
Pasaulē pazīsta-
mākie ir vadošie 
iejādes zirgi IPS 
Painted Black no 
Gribaldi un Litchy 
t. Ferro, Parzival 
no Jazz un Fido-
ra t. Ulft, Pop Art 
no Amsterdam 

un Jodyprinses t. Habochon. Ilggadējais Ankes van 
Grunsvenas partneris Krack C no Flemmingh un Gi-
cara II t. Beaujolais ar panākumiem tiek izmantots 
vaislā, dodot šķirnei licencētus ērzeļus un sporta 
zirgus.

Franču jājamzirgu šķirne
Termins franču jājamzirgu šķirne (Selle-Francais) tiek 
izmantots samērā nesen – kopš 1958. gada. Taču 
faktiski šīs šķirnes cilstgrāmata ir turpinājums no 
agrāk pazīstamās franču anglo-normāņu šķirnes. 
Vārds normāņu zirgi ir ticis lietots jau vismaz 
tūkstoš gadu. Tie bija smaga tipa zirgi, kurus 
izmantoja arī armijas vajadzībām. 17. gadsimtā 
normāņu zirgi guva iespaidu no citām šķirnēm - 

Hickstead-Hickstead un Eriks Lemaze 
2008. gada olimpiskajās spēlēs  
Hongkongā.
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Ankkes van Grunsvenas IPS Krack C. - IPS Krack C Helsinku 
šovā 2007. gadā.

Rodrigo Pessoa ar ērzeli Baloubet de Rouet uzvarējis vairākos 
Pasaules kausa izcīņas fi nālos un citos pasaules klases turnīros.

Genofonda ērzelis Sagapo draivinga trasē Ievas 
Koškinas vadībā.

Tehnika un lauku sēta Rāmavā
Dace Štrausa

Lauksaimniecības izstā-
des Rāmavas izstāžu zālē, 
ko organizē SIA A.M.L. jau 
sen ir ieguvušas tradīcijas 
statusu. Izstāde šeit notiek 
jau 17. reizi, un cilvēki to 
gaida, apmeklē ar lielu in-
teresi, cerot atrast kaut ko 
jaunu un nebijušu vai kā-
das senas un nezūdošas 
vērtības.

Zirgu gan mūsdienās esam 
pierakstījuši aristokrātu 
kārtai, tomēr arī šis dzīv-
nieks laukos vien izaug. 
Tāpēc Zirgu Pasts izstādē 
ne tiki ielūkojās, bet arī 
piedalījās, lai informētu un 
reklamētu savu avīzi, tā iegūstot ne 
vienu vien jaunu abonentu. 

Plaši izstādē bija pārstāvētas fi rmas, 
kas pārdod dzīvnieku barību. Zirgiem 
domātā pārtika gan ir tikai papildinā-
jums sortimentam, un lielus līdzekļus, 
lai iekļūtu zirgu barības tirgū, neviena 
no izstādē pārstāvētajām fi rmām tērēt 
negribēja, aizbildinoties ar ierobežoto 
tirgu. 

Jaunums, ko šajā izstādē varēja ap-
skatīt un kas izpelnījās lielu ievērību 
īpaši bērnu vidū, bija Šetlandes poniji 
no zemnieku saimniecības Malteni. 

Atliek vien cerēt, ka zirgaudzēšana, jā-
šanas sports un īpaši hobija jāšana, 
neskatoties uz nestabilo ekonomiku 
valstī, tomēr kādreiz kļūs tik populā-
ri, ka arī Latvijā būs iespējams sarī-
kot plaša mēroga izstādi, kas veltīta 
tikai zirgiem.

Šetlandes ponijs ar saimnieci pastaigā pa izstādes teritoriju.
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Zirgu piekabe 
Brenderup 

EQUILINER. 
2008. gads. Pilna masa –

2000 kg, kravnesība –
1250 kg. 

Izmēri
2840x1620x2220 mm.

No Dānijas. 
Tālr.: +371-27858811. 

www.trailers.lv
Cena: 3230,00 LVL+PVN.

LV sertifi kāts. Garantija 2 gadi.

Sasniegta jauna rekordcena
Pēc Eurodressage materialiem sagatavoja Dace Štrausa

Statesman pārdots par rekordcenu –
400 000 eiro Fehtas Elites izsolē
Jauna rekordcena sasniegta Fehtas izsoļu centrā 5. 
oktobrī šāgada rudens izsolē. Trīs gadus vecais Ol-
denburgas šķirnes licencētais ērzelis Statesman tika 
pārdots Luksemburgas sindikātam LUX-dressage, 
kurā ietilpst Kristofs Umbahs, Mišels Vehnerts un 
Saša Šulcs.

Luksemburgas asoci-
ācija pārspēja līdz šim 
augtāko izsoļu cenu - 
667 000 DM (341 000 
eiro), ko Sisī Makss-Tei-
rore samaksāja par Au-
gust der Starke pirms 
vairākiem gadiem. Sta-
tesman tēvs ir Stedin-
ger, bet māte valsts prē-
mētā ķēve Weissendra 
no Donnerschwee. Au-
dzētāja un īpašniece ir 

amerikāniete Anna Kitčela, kura Weissendra nopirka 
2001. gada Fehtas izsolē, bet Statesman piedzimis 
un izaudzis Vācijā, Fehtas staļļos pie fon Merveld-
ta. Šī gada Bundesčempionātā tas ar jātnieku Heiko 
Klausingu ieguva trešo vietu.

Luksemburgieši šajā iepirkšanās tūrē Fehtā iegādā-
jās arī Furstengruss (Furst Heinrich x Welt Hit II) par 
78 000 eiro un licencēto poniju ērzeli Hennes (Henry 
x Balthasar) par 60 000 eiro.

Pavisam desmit zirgi tika pārdoti par 50 000 eiro un 
lielākām summām. Otru dārgāko izsoles zirgu Road-
runner ( Royal Diamond x Parabol) par 150 000 eiro 
iegādājās Kampmaņu ģimene. No 140 000 eiro nācās 
šķirties Bečtolšeimeru ģimenei par Stepdance (Sted-
inger x Don Gregory). Zviedru iejādes jātnieks Hans 
Staubs par Disaronno (Dimaggio) samaksāja 50 000 
eiro.

Par dārgāko konkūra zirgu šajā izsolē kļuva Queen 
Jasmin (Quattro B x Landcapital), kas tika pārdo-
ta par 70 000 eiro. Izsoles dārgākais kumeļš Arco’s 
Amati, kas ir īstā māsa slavenajam konkūra zirgam 
ArkoIII, tika nopirkts par 47 000 eiro.

2008. gada Fehtas Oktobra elites izsolē kopā tika 
pārdoti 69 zirgi par vidējo cenu 35 058 eiro un 47 
kumeļi par vidējo cenu 10 113 eiro

Dārgāko ceno Minsterē maksā 
austriete Sisī Makss-Teirore
Arī Minsterē-Handorfā, Vācijā 5. oktobrī notika lie-
lā rudens zirgu pārdošana – Oktobra elites izsole. 
Rudo ķēvi Schickeria ( Sir Donnerhall x Weltmeyer) 
par 335 000 eiro nopirka austriete Sisī Makss-Tei-
rore, kura pēc pārtraukuma atkal intensīvāk sākusi 
iepirk zirgus elites zirgu izsolēs. Schickeria audzētāja 

ir Anja Mohrārenda no Berzenbrukas Vācijā. Viktori-
ja Makss-Teirore vēlāk teica: „Mēs tiešām nespējām 
turēties pretī un nepirkt Schickeria  viņas fenome-
nālo jāšanas īpašību un trīs izcilo pamatgaitu dēļ. 
Schickeria tiks nodota trenerei Helēnai Langehanen-
bergai, kura kopā ar vīru Sebastjanu strādā ar mūsu 
zirgiem, jo uzticamies pilnībā viņu darba metodēm, 
zinot, ka tiek doda priekšroka lēnam darbam ar zir-
gu, ļaujot tam nobriest.”

Pircējam no Šlēsvigas-
Holšteinas tika otrs dār-
gākais šīs izsoles zirgs -
melnā ķēve Real Love 
(Real Diamond x Da-
vignon). Vestfāles elites 
ķēvju šovā šogad šis 
zirgs ieguva trešo vie-
tu.

Ķēves 2008. gada 
Minsteres elites iz-
solē bija topā –
arī trešais dārgākais 

zirgs bija ķēve. Rudā Belinja (Belissimo M x Davignon 
I) pārdota par 125 00 eiro kādam Hamburgā dzīvo-
jošam iejādes fanam. Belinja audzētāja ir Džozefīne 
Kalīzī no Šveices.

Par labām cenām tika izsolīti arī poniji, dārgākais no 
tiem Nagano’s Son tika pārdots par 41 000 eiro. Arī 
Sisī Makss-Teirore joprojām saglabā savu kaislību 
pret ponijiem, nopērkot par 32 000 eiro rudo Cham-
pioness (FS Champion de Luxe x Dornik B). Iepriek-
šējā gadā iegādātais ponijs Nice Blue Eyes kļuva par 
2008. gada Bundesčempionāta uzvarētāju savā kla-
sē.

58 Vestfāles sporta zirgi tika pārdoti par vidējo cenu 
32 431 eiro.  

Ferdenes Rudens elites izsolē 
augstākā vidējā cena par zirgu 
Ferdenes izsoles, kas slavenas ar augošiem cenu 
rekordiem, šoreiz nepārspēja Minsteres un Fehtas 
Rudens elites izsoļu dārgāko zirgu rekordus. Nedēļu 
pēc šīm izsolēm Ferdenē par visaugstāko cenu pār-
deva  trīsgadīgo bundesčempionu Bacchus von Wor-
renberg (by Belissimo M x Calypso II), ko audzējusi 
šveiciešu alianse Peters&Hodel. Āmurs trešo reizi 
krita pie summas 195 000 eiro, un par zirga laimīgo 
īpašnieku kļuva iejādes stallis pie Hamburgas. Zirgu 
jās Martins Kristensens. Šogad Bacchus jau ir prie-
cējis tiesnešus un publiku Hannoveras Sporta zirgu 
čempionātā augustā un Vācijas Bundesčempionātā 
septembrī, rādot izcilas gaitas, it sevišķi lēkšos.

Lai gan Ferdenē neti-
ka sasniegti gada cenu 
rekordi, šī izsole  izcē-
lās ar ļoti augstu vidē-
jo cenu par zirgu, sa-
sniedzot 40 267 eiro, 
turklāt, pārdodot lielu 
skaitu – 103 Hannove-
ras sporta zirgus, 25 no 
tiem tika realizēti par 
cenām, kas pārsniedz 
50 000 eiro.

Ar augstām cenām iz-
cēlās ērzeļa Bellissimo pēcnācēji. Belinda M (by Be-
lissimo x Weltmeyer) nopirkta par 170 000 eiro, un 
tā turmāk dzīvos iejādes staļļos pie Hamburgas, bet 
Bestseller R (by Belissimo x Donnerhall) nopirkts par 
140 000 eiro un brauks uz ASV, Kaliforniju.

Dārgākais konkūram paredzētais zirgs For Keeps (Do-
mino x Feline) tika pārdots par 140 000 eiro. Šo ķēvi 
un vēl trīs citus konkūra zirgus iegādājās Marokas 
Karaliskā armija, to jaunās mājas būs Ziemeļāfrikā.

Izsoles menedžeris Ginters Frīmanis ar rezultātiem ir 
ļoti apmierināts. Zirgu cenas bija augstas un, salīdzi-
not ar citu gadu izsolēm, šogad lielāku skaitu zirgu 
nopirka ārzemju pircēji. Trīdesmit trīs zirgi pametīs 
Vāciju. Pieci zirgi tika pārdoti uz Kanādu, pa četriem -
uz Franciju un Spāniju.

Elites izsolē tika pārdoti arī 46 kumeļi par vidējo cenu 
6920 eiro, bet dārgākais ērzelēns Hidalgo (Hotline x 
Lauries Crusador xx) tika nosolīts par 20 000 eiro ēr-
zeļu stacijai Šveicē.

Izsoļu dārgākais zirgs Oldenburgas 
šķirnes ērzelis Statesman.

Dārgākais zirgs Ferdenes elites 
izsolē Bacchus von Worrenberg.

Par Schickeria sola augstāko cenu 
Minsterē.

Sakarā ar staļļa 
rekonstrukciju
izpārdod zirgus 

sportam,
hobijam un 

vaislai!

Kontaktinformācija: 
29727835

 

Pārdod koka statņus, garums 
pēc pasūtītāja izvēles. Ir 
iespēja likt klāt sliedi. (Jūsu 
atvestu).
Cena statnim 20 Ls/gab., 
bet iespējama cena pēc 
vienošanās, ja pērk vairākus.

Tālrunis: 28456774
e-pasts: yolly20@inbox.lv

3 Vītolu staļļi par mērenām cenām pārdod 
vaislas ķēves (grūsnas) no Levantos I, Corall 

un Colard
Skolas iela 18, Riebiņi, Preiļu rajons

Tālr.: 29533898, 26446500, 29112796
e-pasts: 3vitolu@inbox.lv

24. un 25. oktobrī JSK Audruvis notiks
Lietuvas sporta ērzeļu sertifi kācija.

Sākums pulksten 11.00

www.audruvis.lt 

Atvērts jauns veikals
Rīgā jaunās, gaišās telpās atvērts pirmais SIA Vaivar 
Marengo zirglietu veikals. Tā atklāšana notika svinīga 
gaisotnē, tika prezentēts Equilibrium jaunais produkts -
masāžas sega zirgiem un Kan Teq speciāli sievietēm 
veidotās drošības vestes jāšanai.
Plašāk par pasākumu un veikalu nākamajā numurā.



~12~

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”

Novembris
Latvijas mēroga sacensības
Konkūrs – klasifi kācijas sacensības, Kleisti, 
Rīga,
tālr. uzziņām 29147772.
Starptautiska mēroga sacensības
6.-9.11. konkūrs – CSI***/CSI, Lezno, Polija.
13.-16.11. konkūrs – CSI** W, Lezno, Polija.
Semināri
31.10., 1. un 2.11. seminārs – Zirgu 
apmācība ar dabiskām metodēm, informācija 
www.zirgi.lv,
tālr. 29275134.
Ofi ciāli pasākumi
3.-4.11. – WBFSH Ģenerālā asambleja Lionā, 
Francija.
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Zirgu Pasts redakcija aicina jūs Zirgu Pasts redakcija aicina jūs 
sūtīt privātos sludinājumus, sūtīt privātos sludinājumus, 
reklāmu, kā arī informāciju par reklāmu, kā arī informāciju par 
sacensībām, semināriem un sacensībām, semināriem un 
kursiem. Informāciju lūdzam kursiem. Informāciju lūdzam 
sūtīt reklama@zirgupasts.lv vai sūtīt reklama@zirgupasts.lv vai 
info@zirgupasts.lvinfo@zirgupasts.lv
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