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Airisa startē Vindzorā
Latvijas sportistes Airisas 
Peneles pirmais starts iejādē 
Eiropas čempionātā un citi 
notikumi šajās respektablajās 
sacīkstēs 4.-5.; 

18.-20. lpp.

EIROPAS ČEMPIONĀTSTās ir manas mājas, mana dzim-
tene un bagātība. Tā ir vieta, 
kuru neviens latvietis nekad 
nedrīkstētu aizmirst. Runājot par 
nākotni un par to, kāda tā varētu 
būt pēc desmit gadiem, mums 
katram ir savs redzējums. 

Kādi mēs esam šobrīd un ko 
spējam, varam lasīt pirmajā 
rudens mēneša avīzes numurā. 
Pēc saviļņojuma Pasaules kausa 
posmā, kad Andis Vārna ar Grand 

Libero parādīja augsta līmeņa jāšanas prasmi un uzvarēja, 
varējām tikai gaidīt patīkamus pārsteigumus Eiropas 
čempionātā iejādē, kurā pirmo reizi bija tiesības startēt arī 
Latvijai. Par to varam būt pateicīgi Airisai Penelei ar Ravelu, 
kuri mūsu valsts vārdu aiznesa līdz jāšanas sporta elitei. 
Lasiet par Airisas domām un sajūtām pēc prestižajām 
sacensībām Anglijā, Vindzoras pils parkā. Latvijas vārds 
jāšanas sportā izskan gan kaimiņvalstīs, gan tālāk aiz 
robežām. Varam būt lepni par to. Šajā numurā varat 
uzzināt par to, cik daudz un dažādu sacensību protam 
organizēt, kādus rezultātus varam sasniegt gan valsts, gan 
starptautiskajā līmenī.

Lai gan latvietis radis savas dzīves piepildījumu Vāczemē, 
tomēr bērniem dod īsti latviskus vārdus, - par to lasiet 
mūsu numura sarunā ar Guntaru Lukaševski. Arī jauniete, 
kura sākusi savu sporta karjeru un veido veiksmīgu biznesu 
zirgu tirdzniecībā svešzemē, atzīst, ka neaizmirsīs Latviju, 
ka vēlas uzturēt kontaktus ar mūsu zirgaudzētājiem.

Nerunāsim par krīzi valstī, par „gudro vīru” solījumiem. 
Mūsu ikdiena un darbs krasi atšķiras, zirgaudzētāja un 
zirgkopēja rūpe ir šis skaistais, graciozais dzīvnieks – zirgs, 
kas nepieņems aizbildinājumus, vēlēsies vien maigu rokas 
glāstu, klēpīti siena un sauju auzu. Ceram, ka visi lielākie 
lauku darbi ir paspēti, siens sagatavots, un visi kopā varam 
atskatīties uz paveikto. Jāatzīst, ka par iepriecinājumu 
mums manāms, - pavisam nedaudz atkal ir „sakustējies” 
zirgu tirgus, par Latvijā audzētiem zirgiem aktīvāku interesi 
izrādījuši somi un zviedri. Pārdoti vairāki zirgi no dažādiem 
staļļiem un privātpersonu īpašumā esošie. Protams, aktuāls 
paliek jautājums, - ko audzēsim, ko pārdosim nākotnē? 
Viss iepriekš sacītais liek domāt, ka centīsimies gan audzēt 
labus zirgus, gan pratīsim tos parādīt sacensībās. Varbūt 
tepat Latvijā jau dzimis kāds kumeļš, kuru pieredzējuši 
sportisti ar savu prasmi varētu izskolot un aizvest uz 
lielākajām starptautiskajām arēnām. Iespējams, redzot šīs 
sezonas pieredzi, vēl citi ļaudis uzdrošināsies pie sevis rīkot 
sacensības – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē un arī Zemgalē. 
Ziema būs pārdomu un padarītā pārvērtēšanas laiks. 
Taču ne tikai, - būs starptautiskas sacensības slēgtajās 
arēnās un pavisam nemanot atkal sāksies Latvijas ziemas 
čempionāts. Lai spēks un izturība mums visiem kopā 
nākamgad sagaidīt atziņās vēl bagātīgāku rudeni!

Jolanta Lapiņa

Daudzveidīgās sacīkstes
Notikumi Kleistos, Lielvārdē, 
Ventspilī, Babītē, Talsos, 
Tārgalē, Kocēnos, Tilžā, 
Baldonē un citur 6.-15. lpp.

L AT VIJĀ

Guntars Lukaševskis
Latvijas kādreiz viens no 
labākajiem iejādniekiem 
tagad dzīvo un strādā 
Vācijā, pārkvalifi cējoties 
par veiksmīgu konkūra 
jātnieku 26.-27. lpp.

NUMUR A SARUNA

Pajūgu braukšanas 
dinamika
Visaugstākā ranga sacensības 
draivingā –  divjūgos un 
četrjūgos, ar zirgiem un 
ponijiem 30.-31. lpp.

ĀRZEMĒS

Vai zirgs kļūs mans dakteris?  
Latviešu studentes pārdomas 
par dzīvniekterapiju un 
tepat veikts pētījums par tās 
labvēlīgo iedarbību 34.-35. lpp.

PĒ TĪJUMS

Velaskēza portreti
Karasliskās personas zirgos – 
krāšņas gleznas ar pasaules 
varenajiem un viņu 
mīluļiem   42. lpp.

ATPŪTAS BRĪDIM
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Šogad pirmo reizi Latvijas iejādes spor-
tiste – Airisa Penele startēja Eiropas čem-
pionātā. Tas notika Anglijā, Londonā, 
Vindzoras pils plašajā parkā. Kvalifi kācijas 
sacensībās Airisa sasniedza 51. rezultātu, 
kas bija viņas labākais sniegums ar zirgu 
Ravels kopīgajā karjerā. Pati līdzdalība tur-
nīrā vien ir ko vērta, kā arī pieredze, kas 
sportisti mudina strādāt vēl vairāk, lai pēc 
diviem gadiem atkal startētu kontinenta 
galvenajās sacīkstēs un, kas zina, varbūt 
arī olimpiskajās spēlēs. Airisa gan saka, 
esot kādreiz dzirdējusi teicienu: „Ja gribi 
sasmīdināt dievu, izstāsti savus nākotnes 
nodomus...” Tāpēc par tiem viņa klusē, bet 
skaļi pauž pārliecību, ka starts vienlaikus ar 
Eiropas labākajiem iejādniekiem, kuri ir arī 
prasmīgākie pasaulē, iedvesmojis viņu kā 
nekas pirms tam.

Būt vienai no viņiem 
– Rezultāta skaitliskā izteiksme arī man 

pašai ar Ravelu ir ļoti laba, saņēmām vēr-
tējumu 60,7 procenti, – turpina Airisa. –
Latvijā diemžēl domāšana atšķiras no pasaulē 
valdošās, un vienmēr tiek gaidīts visaugstā-
kais rezultāts. Es savu startu vērtēju citādi – 
startam Eiropas čempionātā kvalifi cējās ti-
kai 56 sportisti, un iekļūt starp viņiem jau 
vien ir liels gods. Piemēram, no lielās Krie-
vijas, kur ir nauda un izcili zirgi, startēja 
tikai divi sportisti. Neveiksmīgs bija mans 
starta numurs – ceturtais, jo nevarēju re-
dzēt, kā startēja citi sportisti. Biju arī pirmā 
no austrumu bloka sportistiem, – vēl tika 
pārstāvēta Krievija, Baltkrievija, Polija, Uk-
raina, un tiesneši atzīmes lika ļoti piesar-

Latviete Vindzoras pils parkā
Dace Millere

dzīgi. Iejādē ir tāpat kā daiļslidošanā. Ja tevi 
neviens nepazīst, neceri uz panākumiem. 
Lielākajai daļai sportistu bija visaugstākie 
tituli – vietas olimpiskajās spēlēs, Eiropas 
čempionātos, Pasaules jāšanas sporta spē-
lēs. Bet man pat FEI reitingā nebija fi ksēti 
šīs sezonas labākie rezultāti... Jātnieku elite 
jau ir zināma, es braucu cīnīties, lai nepa-
liktu pēdējā, un man tas izdevās. Pati gan 
nedaudz kļūdījos, bet varu sacīt, ka Ravels 
parādīja labāko sniegumu savā mūžā. Zirgs 
tā koncentrējās startam, ka to pat nevar 
izstāstīt. Tas sajuta atmosfēras svarīgumu, 
atbildību un izgāja arēnā kā vēl nekad.

Jā, Airisa ar startu ir apmierināta, un to 
var redzēt. Viņa vienmēr bijusi ļoti saval-

dīga, korekta un eleganta. Bet tagad katrā 
sacītā teikumā jūtama pavisam cita pār-
liecība, iekšējs miers un arī it kā patīkams 
satraukums par to, kas piedzīvots un par to, 
kas gaidāms. 

– Var jau domāt, ka tad, ja es būtu startē-
jusi dalībnieku vidusdaļā, būtu ieguvusi par 
pāris procentiem augstāku atzīmi, – spriež 
sportiste. – Taču svarīgākais jau ir cits. Pie-
redze, ko ieguvu. Ravels mitinājās vienā 
stallī ar Nīderlandes un Dānijas zirgiem. Es 
katru dienu tikos ar to jātniekiem, kuri ir 
vieni no pasaulē labākajiem. Tā ir pavisam 
cita pasaule. Izjūtas pēc šī starta ir tik pozi-
tīvas, ka gribu darīt vēl vairāk, strādāt tālāk. 
Tas ir cits līmenis, kurā man jau izdevās 
sacensties. Pat ja tur esi pēdējais, uz tevi lū-
kojas pavisam citādāk. Jo tu esi to paveicis, 
– pārvarējis kvalifi kācijas barjeru. Nepie-
tiek pirmo reizi starptautiskās sacensībās 
iegūt nepieciešamo procentu skaitu, gada 
laikā divas reizes atšķirīga ranga sacensībās 
tas jāatkārto pie „O” klases tiesnešiem, kuri 
pasaulē ir kādi piecpadsmit un ne uz kat-
rām sacīkstēm var atbraukt.

Haizivju barā grūti
Vaicāju, kādas kļūdas pieļāvusi sportis-

te. Airisa atzīst, ka trūcis impulss, lai zirgs 
enerģiskāk virzītos uz priekšu, jo pati visu 
uzmanību koncentrējusi uz visu elementu 
iespējami precīzu izpildi. Tāpēc maza kļūda 
radusies kāju maiņā divos tempos. Mazliet 
sarūgtināta Airisa ir par to, ka vēlāk uzzi-
nājusi, – katram tiesnesim priekšā atrodas 
statistika ar sportista pēdējo divu gadu re-
zultātiem, tāpēc rodas iespaids, ka rezultāti, 
vērojot sniegumu, tā gaitā tiek „pielīdzinā-
ti”. Sākumā vērtējums bijis ap 72%, bet tad 

Airisa Penele Eiropas čempionāta arēnā.

Pie furgona kopā ar atbalstītājiem (no kreisās): Kristīne Lisovska, Anda Ķeņģe, Laura Penele, Sabīne 
Mutule, Airisa Penele un Mairis Penelis.
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lēnām noslīdējis. Vēlāk startējuši sportisti, 
kuru zirgi niķojušies un pieļāvuši acīmre-
dzamas kļūdas, taču tiesnešu vērtējumā tas 
nav atspoguļojies. Kā gan, ja sportista vār-
dam seko tituli olimpisko spēļu un Eiropas 
čempionāta rangā.

– Grūti nepieredzējušam sportistam ie-
lauzties tādā haizivju barā, – teic jātniece. – 
Taču tas nekas. Šajās astoņās dienās, ko pa-
vadīju Anglijā, atklāju sev daudz ko jaunu, 
un tas ir lielisks stimuls tālākajam. Viņi jāj 
ar zirgiem, kas ir labākie no labākajiem, 
mēs – ar tiem, kas ir. Ravelam tagad ir 15 
gadu. Turpināsim strādāt tālāk. Bet man 
šobrīd ir patiesa vēlme meklēt arī jaunus 
talantīgus zirgus, kurus nebūt nav viegli at-
rast. Lielās balvas līmenim sagatavotu zirgu 
mēs nespējam iegādāties, vien varam runāt 
un pārliecināt Latvijas zirgaudzētavas labā-
kos jaunzirgus nepārdot, strādāt ar tiem, lai 
izaudzinātu tik tālu. Bet līdz Lielajai balvai 
vajadzīgi vismaz pieci gadi... Ne velti tāpēc 
arī Eiropas čempionātā tikai trīs jātnieki 
bija 23 līdz 25 gadus veci, bet vairākiem 
sportistiem – jau pāri 60 gadiem. Taču zir-
gam arī tāds īsts „sacīkšu prāts” parādās ti-
kai desmit gadu vecumā, kad treniņu slodzi 
un uzdevumu tas uztver nevis kā mokas, 
bet kā darbu, kam tas radīts.

Tā kā brauciens uz Angliju notika ar 
prāmi un prasīja pārsēšanos, Airisa ar savu 
palīgu un līdzjutēju komandu piecas die-
nas pavadīja Vācijā Jozefa Lūsinga staļļos 
pie Latvijā labi pazīstamā zirgu audzētāja. 
Trīs dienas tika aizvadītas arī treniņos, bet 
Ravelam pēc pirmā ceļa posma vajadzēja 
atpūsties, – zirgam, protams, brauciens uz 
prāmja nepatika. Pēc tam gan līdz Anglijai 
vien divas stundas jābrauc, lai visbeidzot 
nokļūtu karaliskajā Vindzoras pils dārzā. 
Sacensību organizācijas līmenis bijis augsts, 
un kā gan citādi tas varēja būt. Bet ik uz soļa 
arī pārliecināšanās par to, ka cilvēks vien ir 
cilvēks jebkurā pasaules valstī, pat tirgotāju 
un viesnīcnieku blēdībās.

Ļoti nepieciešams treneris
Viens no spilgtākajiem Airisas iespai-

diem par citu sportistu startiem ir Nīderlan-
des sportista Edvarda Gāla priekšnesums ar 
Totilas, labojot pašiem savu pasaules rekor-
du iejādes rezultātos no 89 līdz 90 procen-
tiem. Jā, tas ir citas kvalitātes zirgs, un tāpat 
kā baletā var redzēt atšķirību starp ierindas 
dejotāju un skatuves prīmu... Atšķirība arī 
apkalpē. Katram no vadošo valstu spor-
tistiem līdzi bijusi vesela komanda – tre-
neris, zirgkopējs, kalējs u.t.t. Taču tas nav 
galvenais, būtiskākā ir attieksme pret paša 
darāmo. Airisa ar nožēlu secina, ka Latvi-
jā cilvēkiem ir pietiekami daudz naudas, 
lai saģērbtos pēc pēdējās modes, nopirktu 
vislabākos seglus, vēl kādu grāmatu par jā-
šanas gudrībām un uzskatīt, ka lielākais jau 
ir paveikts. Svarīgākais un grūtākais ir pats 

darbs, lai sevi pilnveidotu un zirgu sagata-
votu. Tāpēc tik ļoti nepieciešams treneris. 
Airisai ļoti palīdz tas, ko iemācījusi tre-
nere Astrīda Belovzorova. Arī tagad viņa 
iespēju robežās konsultē, bet vairs nav ie-
spējama ikdienā nepieciešamā saikne, kad 
katrā treniņā sportistam tiek doti norādī-
jumi, analizēta ikviena kustība ar domu jau 
pirms tās novērst katru kļūmi. 

Tomēr par līdzjutēju trūkumu mūsu 
sportiste nevar sūdzēties. Uz Londonu sa-
cīkstes vērot devās vairāki jāšanas sporta 
entuziasti un arī viņas atbalstītāji. Ja ne-
būtu sponsoru, nekur arī neaizbrauktu, 
– bilst Airisa Penele, un vislielāko paldies 
saka Latvijas Jātnieku federācijai par fi -
nansiālo atbalstu, personīgi prezidentam 
Agrim Blaua. Arī akciju sabiedrībai Agro-
fi rma Tērvete, kurā audzis Ravels. Protams, 
trenerei Astrīdai Belovzorovai, kalējam Ivo 
Miķelsonam, kurš jau desmit gadu aprū-
pē Ravelu un veterinārārstiem Jurim Tol-
pežņikovam un Aijai Pavlovskai. Kā gan 
nepieminēt veikalu Zirgu stallis, kas piedā-
vā vislabāko ekipējumu, kā arī vācu zirglie-
tu fi rmai Passier un Edgaram Treibergam, 
kurš braucienam atvēlēja savu komfortab-
lo furgonu. Bet, protams, visa pamatā ir ģi-
menes atbalsts, par ko Airisa visiem saviem 
tuvākajiem cilvēkiem ir ļoti pateicīga.

Negribējās it kā runāt par naudu, taču, 
uzzinot sarežģītā brauciena izmaksas, ra-
dās vēlēšanās tās publiskot, lai iedrošinātu 
arī citus tiekties uz visaugstākajiem mēr-
ķiem un sponsoriem – atbalstīt šo sporta 
veidu. Kopā ar zirga transportēšanu doša-
nās uz sacīkstēm izmaksāja 7000 eiro.

Nekāda mazvērtības kompleksa
– Neskatoties uz rezultātu, tagad šis 

Eiropas čempionāts tiek ierakstīts manā 
dosjē arī citu zināšanai, – rezumē Airisa. – 
Ko tas nozīmē man pašai, nemaz nevar 
izstāstīt. Vēl atrodoties Vācijā, domāju, – 
kurp gan es dodos, jābrauc mājās. Bet, ie-
rodoties Anglijā, viss uztraukums pazuda, 
nebija nekāda mazvērtības kompleksa, jo  
atmosfēra bija tik ļoti pozitīva. Kādurīt 
miglā devos pie zirga, man pretī uz divri-
teņa brauca Anke van Grunsvena un uz-
sauca: – Labrīt! Labu veiksmi! Saprotu, ka 
viņai jau nebija grūti to pasacīt, tomēr tas 
tik ļoti uzmundrināja, ka starp šādiem cil-
vēkiem vari būt kā līdzīgs. Man priekšā ir 
vīzija par to, ko un kā es gribētu darīt, lai 
ietu tālāk. Varbūt vajadzētu braukt trenē-
ties uz ārzemēm, lai sasniegtu ko vairāk. 
Bet pagaidām to nevaru, tāpēc izmantošu 
jebkuru iespēju doties uz starptautiskām 
sacensībām, Pasaules kausa posmiem. 
Esmu gatava arī palīdzēt ikvienam citam 
sportistam, kuram būtu nepieciešamas 
manas zināšanas, lai rastos drosme sas-
niegt ko vairāk.  
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LATVIJĀ

Valsts aģentūras Kleisti spor-
ta bāzē risinājās Latvijas Jāt-
nieku federācijas kausa izcīņas 
otrā posma sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā. Prestižākajā mar-
šrutā ar 150 cm augstiem šķēr-
šļiem godalgotās vietas izcīnīja 
Guntars Siliņš ar zirgu Nastello, 
Aleksandrs Šakurovs ar Lavan-
du un Andis Vārna ar Grand 
Libero. Jāpiebilst, ka konkuren-
tu bija tikai pieci, un sasniegtie 
rezultāti soda punktu izteiksmē 
pamatmaršrutā visai bēdīgi, jo 
divi labākie sportisti to veica ar 
12 s.p. Pārlekšanā Siliņam čet-
ri soda punkti, bet otrās vietas 
ieguvējam Šakurovam – atkal 
divpadsmit. Daudz kļūdu pieļā-
va sportisti arī citos maršrutos, 
un tika meklēts skaidrojums – 
kāpēc. Vai iespaidoja drēgnā 
diena, vai lietus, kas krietni bija 
lijis iepriekšējā naktī un mērcē-
jis laukuma zāles segumu.

Sacensību galvenais tiesnesis 
Dainis Līvmanis saka: – Šoreiz 
maršrutu sastādītājs Sergejs Ša-
kurovs bija izveidojis ļoti labas 
distances, lai gan jāatzīst – sa-
režģītākas nekā tas bija jūlijā 
Rīgā aizvadītajās Pasaules kausa 
izcīņas posma sacensībās. Tā-
pēc pārsteidz, ka tika sasniegti 
skaitliskā izteiksmē salīdzinoši 
slikti rezultāti. Daudzi sportisti 
attaisnojās ar to, ka pēc lietainās 
nakts laukuma grunts nav bijusi 
atbilstošā kvalitātē. Taču mūsu 
labākais konkūrists Andis Vār-
na, lai gan arī neizcīnīja uzvaru 

LJF kausa izcīņa
Dace Millere

Kleisti, 23. augusts, konkūrs
galvenajā maršrutā, sacīja, ka 
tas nevar būt par traucēkli. Šāda 
attieksme mani iepriecina, jo 
liecina par profesionālu pieeju.

Savukārt galvenā maršruta 
uzvarētājs Guntars Siliņš savu 
startu komentē mazliet atšķirī-
gi, bet piekrīt tam, ka laika aps-
tākļi nevarēja būt par papildu 
šķērsli:

– Mans zirgs Nastello, ar 
kuru tagad uzvarēju, pirmoreiz 
150 cm augstu maršrutu sacen-
sībās veica Latvijas čempionātā 
Inčukalnā, kad abi piedzīvojām 
kritienu. Tāpēc tagad esmu ļoti 
apmierināts, ka tas veica dis-
tanci līdz galam un pārlekšanā 
startēja pavisam labi – ar vienu 
gāztu šķērsli. Grūti izskaidrot, 
kāpēc kopumā rezultāti ir tik 
slikti. Negribētu vainot laika 
apstākļus. Jāatzīst, ka maršruti 
bija sarežģīti – šķēršļu platumi 
nebija pārāk lieli, bet attālumi 
starp tiem prasīja krietni pado-
māt. Divi citi mani zirgi vispār 
šajās sacensībās negribēja īsti 
lēkt, lai gan iepriekš sasniedzām 
labus rezultātus. Galvenajā 
konkūrā Kalgari bija ceturtais, 
savukārt maršrutā ar 135 cm 
augstiem šķēršļiem ar Kalgari 
paliku septītais, bet ar Gilboru, 
kurš Latvijas Zirgu dienās uzva-
rēja Masters maršrutu, – izstā-
jos. Nastello arī te bija labākais – 
ceturtais.  

LJF kausa izcīņas trešais 
posms risināsies 26. septembrī.
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Ģirtu Brici par uzvaru maršrutā ar 135 cm augstiem šķēršļiem apgalvo LJF 
pārstāve Anita Mangale un tiesnese Tatjana Līvmane.
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Guntars Siliņš ar Nastello ar startu un uzvaru galvenajā maršrutā ir 
apmierināts.

LJF kausa izcīņa, II posms
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 110 cm, piedalās bērni līdz 16 g. v.)
1. Kristīne Ruštāne Smillas J-kdze z/s Tīraines staļļi 4 s.p./39,04 s
2. Patrīcija Kokina Vimbldons z/s Lielceri 12 s.p./39,90 s
3. Karīna Pavāre Laviņš z/s Tīraines staļļi p. m. 4 s.p./38,90 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums 110/115 cm, divās fāzēs, piedalās zirgi līdz 5 g. v. 
vai, kas startē pirmo sezonu, un 6 g. v. zirgi atsevišķā konkurencē)
1. Valds Urbons Quidam Lietuva 0 s.p./32,86 s
2. Guna Vasiļjeva Goltjers SIA ZA Kocēni 0 s.p./37,26 s
3. Bens Gutkausks Inesta Lietuva 0 s.p./39,02 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 120 cm, ātruma)
1. Ģirts Bricis Cavalor Cooper Sport de Lux 0 s.p./68,54 s
2. Maira Leja Kingstona Valmieras SK 0 s.p./71,80 s
3. Kristaps Neretnieks Colins Kriķi 0 s.p./76,06 p.
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 135 cm, viena pārlekšana uz laiku)
1. Ģirts Bricis Kongo Sport de Lux 0 s.p./37,16 s
2. Ģirts Bricis Clarence 22 Sport de Lux 4 s.p./45,83 s
3. Daniels Gutkausks Givors Lietuva 8 s.p./38,84 s
Maršruts nr. 5 (šķēršļu augstums līdz 150 cm, viena pārlekšana uz laiku)
1. Guntars Siliņš Nastello Bajāri 4 s.p./61,35 s
2. Aleksandrs Šakurovs Lavanda VA Kleisti 12 s.p./52,78 s
3. Andis Vārna Grand Libero AS Agrofi rma Tērvete p. m. 16 s.p.
4. Guntars Siliņš Kalgari Mežstrazdiņi p. m. 20 s.p./89,8 s
5. Andis Vārna Cairo Šalkas p.m. 20 s.p./90,0 s
Maršruts nr. 6 (šķēršļu augstums līdz 120 cm, ātruma maršruts, piedalās juniori 
līdz 18 g. v.)
1. Santa Šteinberga Conchevallier RVA 0 s.p./64,02 s
2. Kristīne Egle Glāsts Egļu ģim. 4 s.p./57,24 s
3. Madara Frēliha Amulets Kentaura staļļi 4 s.p./64,84 s
Maršruts nr. 7 (šķēršļu augstums līdz 125 cm, ātruma, piedalās jaunie jātnieki līdz 
21 g. v.)
1. Kristīne Egle Concorde Egļu ģim. 0 s.p./67,64 s.
2. Linda Ansule Lemons Tīraines staļļi 0 s.p./67,96 s
3. Krista Kliesmeta Motors Quattro 4 s.p./63,47 s
Kopvērtējums pēc diviem posmiem
Bērni līdz 16 g. v.
1. Anna Raita Vjaksa Neapols SIA Princis 30 p.
2. Patrīcija Kokina Vimbldons z/s Lielceri 27 p.
3. Linda Viša Rigo Liepenes 26 p.
Sportisti ar zirgiem līdz 5 g. v. vai, kas startē pirmo sezonu
1. Guna Vasiļjeva Goltjers SIA ZA Kocēni 32 p.
2. Maira Leja Arhimeds SIA Lautas 24 p.
2. Maira Leja Liedags R. Indrāns 24 p.
4. Eduards Triblis Ekvators Montepāls 20 p.
Sportisti ar zirgiem līdz 6 g. v.  
1. Sarmīte Pētersone Amadeo Talsu JK 28 p.
2. Madara Frēliha Amulets Kentaura staļļi 27 p.
3. Edīte Vāgnere Lēdija Vecāķi 24 p.
3. Maira Leja Kingstona R. Indrāns 24 p.
Pieaugušie
1. Guntars Siliņš Nastello Bajāri 34 p.
2. Guntars Siliņš Kalgari Mežstrazdiņi 32 p.
3. Aleksandrs Šakurovs Lavanda VA Kleisti 27 p.
Juniori līdz 18 g. v.
1. Linda Viša Arons Liepenes 32 p.
2. Madara Frēliha Amuets Kentaura staļļi 30 p.
3. Santa Šteinberga Conchevallier RVA 25 p.
3. Kristīne Egle Glāsts Egļu ģim. 25 p.
Jaunie jātnieki līdz 21 g. v.
1. Linda Ansule Lemons z/s Tīraines staļļi 36 p.
2. Linda Viša Arons Liepenes 28 p.
2. Krista Kliesmete Motors Quattro 28 p.
4. Santa Šteinberga Conchevallier RVA 26 p.
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Jau ierasts, ka augusta pē-
dējās nedēļas nogalē Lielvārdē, 
Lāčplēša stadionā risinās sa-
censības šķēršļu pārvarēšanā. 
Tās organizēja Latvijas Profe-
sionālo jātnieku sporta klubs 
sadarbībā ar saviem atbalstītā-
jiem un sponsoriem. Sacensī-
bu galvenais tiesnesis bija Ivo 
Miķelsons, atklāšanas parādē 
sportistus uzrunāja jaunizvei-
dotā Lielvārdes novada domes 
priekšsēdētājs Imants Balodis, 
kurš ir zirgu sporta piekritējs.

Ar māksliniecisku izdomu 
ir veidoti Lielvārdes sacensību 
laukumā izvietotie šķēršļi. To 
komplekta autori ir saimnie-

Latvijas Profesionālo jātnieku sporta kluba sacensības
Maršruts nr. 1 a (divās fāzēs, šķēršļu augstums līdz 100 cm, piedalās jātnieki līdz 16 
g. v.)
1. Elza Muižniece Kuskuss z/s Tīraines staļļi 0 s.p./24,74 s
2. Linda Viša Rigo Liepenes 0 s.p./25,78 s
3. Krista Kristiana Alksne Likums z/s Tīraines staļļi 0 s.p./26,90 s
Maršruts nr. 1 b (divās fāzēs, šķēršļu augstums līdz 100 cm, piedalās zirgi līdz g. v. 
vai tie, kas sacensībās piedalās pirmo sezonu)
1. Dainis Ozols Alibi LPJSK, Lielvārde 0 s.p./20,41 s
2. Olga Šellere Dekors  0 s.p./22,20 s
3. Maira Leja Arhimeds SIA Lautas 0 s.p./22,37 s
Maršruts nr. 2 (divās fāzēs, šķēršļu augstums līdz 110, otrajā fāzē līdz 115 cm, bez 
ierobežojumiem)
1. Jolanta Lapiņa Glazūra Ērgļu ligzda 0 s.p./22,17 s
2. Ģirts Bricis Cavalor Chandra H Sport de Lux 0 s.p./22,28 s
3. Tija Alise Jurjāne Jasmin JSK Temperaments 0 s.p./22,40 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 130 cm, ar pārlekšanu, bez ierobežojumiem)
1. Ģirts Bricis Clarence 22 Sport de Lux 0 s.p./48,80 s
2. Guntars Siliņš Boričello Bajāri 0 s.p./54,63 s
3. Ģirts Bricis Cavalor Chandra H Sport de Lux 4 s.p./45,73 s
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 80 cm, hobija jātniekiem – piedalās 18 g. v. un 
vecāki jātnieki, kuri pēdējos piecus gadus nav piedalījušies sacensībās ar 120 cm un 
augstākiem šķēršļiem)
1. Ilona Zaula Grand Cru Jaunbrīnumi 0 s.p./56,77 s
2. Zanda Blumberga Dandijs TJK 0 s.p./58,93 s
3. Gunta Celmiņa Vaife z/s Vepūķi  0 s.p./59,69 s

Jolanta Lapiņa, Diāna Dadzīte

Rīko Dainis Ozols

Lielvārde, 29. augusts, kokūrs
cības Egles īpašnieki Anna un 
Jānis. Anna Briljante sabiedrībā 
pazīstama ne tikai kā sportis-
te, bet arī kā māksliniece, kura 
lieliski glezno zirgus. Annas 
radošais gars redzams arī zī-
mējumos uz šķēršļiem – Kaste, 
kuras sānu malas izdaiļo divas 
zirgu galvas, Varavīksne, Jūra, 
šķērslis Egles ar divām briežu 
galvām sānos, kas pirmo reizi 
tika uzstādīts pavasara sacensī-
bās Lielvārdē, un pats jaunākais 
šķērslis – Šahs. 

Anna Briljante: – Daini 
Ozolu un viņa ģimeni sacen-
sību organizēšanā atbalstām, 
cik varam un kā mākam. Mūsu 

veidotie šķēršļi jau trešo gadu 
izdaiļo šīs sacensības. Par pa-
veikto prieks un gandarījums. 
Ideju jaunu šķēršļu veidošanai 
ir daudz, piezīmēta puskladīte 
ar dažādām skicēm, bet rokas 
katram ir tikai divas. Nevaram 
visu paspēt uzreiz.

Jauno jātnieku konkuren-
cē, kurā startēja piecpadsmit 
dalībnieku pāri, maršruta abas 
sacensību fāzes bez soda punk-
tiem spēja veikt trīs dalībnieces. 
Divas pārstāves no Tīraines 
staļļiem – Elza Muižniece, Kris-
ta Kristiana Alksne un spor-
tiste no Siguldas Linda Viša. 
Labāko laiku maršruta otrajā 
fāzē no viņām sasniedza Elza ar 
zirgu Kuskuss, kura arī izcīnīja 
pirmo vietu. Šajā pašā līdz 100 
cm augstajā maršrutā atsevišķā 
konkurencē startēja zirgi līdz 
piecu gadu vecumam vai zirgi, 
kas sacensībās piedalās pirmo 
sezonu. Startēja daudz jauno 
zirgu, – no 33 dalībniekiem sa-
censību otrajā fāzē turpināja 19, 
no kuriem maršrutu bez soda 
punktiem veica 11. Par uzvaru 
šajā maršrutā tika abalvots pats 
sacensību organizētājs Dainis 
Ozols ar zirgu Alibi.

Sacensību otrais maršruts, 
kur šķēršļu augstums otrajā fāzē 
bija līdz 115 cm, pulcēja 47 da-
lībnieku pārus. Puse no dalīb-
niekiem sacensību turpināja arī 
otrajā fāzē, bez soda punktiem 
maršrutu izdevās veikt 11 da-
lībniekiem. Par uzvarētāju šajā 
maršrutā kļuva SIA Ērgļu ligzda 
pārstāve Jolanta Lapiņa ar zirgu 

Glazūra.
Sacensību galvenajā 130 cm 

augstajā maršrutā dalību bija 
pieteikuši 16 dalībnieku pāri, 
no kuriem pārlekšanai kvali-
fi cējās pieci. Pārlekšanas mar-
šrutu bez soda punktiem veica 
tikai divi – Ģirts Bricis un Gun-
tars Siliņš. Uzvara tika Ģirtam 
ar zirgu Clarence 22.

Maršrutā hobija jātniekiem 
ar šķēršļu augstumu līdz 80 cm 
bija pieteicies pārsteidzoši maz 
dalībnieku. Sešu sportistu kon-
kurencē uzvaru izcīnīja Ilona 
Zaula no saimniecības Jaun-
brīnumi. Dalībnieku nelielo 
skaitu varētu izskaidrot ar to, ka 
vienlaikus risinājās arī sacen-
sības Kocēnos, un tas, ka šajā 
sacensību sezonā ļoti bieži tiek 
organizētas mācību un treniņ-
sacensības gandrīz visos Latvi-
jas novados. Tas ir ļoti pozitīvi, 
ka hobija jātniekiem ir radusies 
iespēja startēt vairāk, jo, kā at-
minamies, Dainis Ozols bija 
viens no pirmajiem, kurš savās 
sacensībās iekļāva maršrutus 
tieši hobija jātniekiem.

Sacensību organizatori vē-
las pateikties saviem atbalstī-
tajiem – Lielvārdes novada 
domei, ziedu salonam Vinda, 
fi rmai, kas katru gadu piešķir 
laizāmo sāli zirgiem – KNZ 
un, protams, Annai un Jā-
nim no Eglēm. Paldies pārē-
jiem, kas palīdzēja sacensību 
organizēšanā, un aktīvajiem 
jauniešiem  – Lielvārdes vasar-
nieki.

Ģirts Bircis pārvar šķērsli Egles.

Jaunzirgu maršruta uzvarētājs, sacensību organizētājs Dainis Ozols.
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Ventspils Jātnieku klubs jau 
desmito gadu rīkoja pilsētas 
atklātā čempionāta sacensības 
šķēršļu pārvarēšanā. Tās noti-
ka pašā Ventspils centrā – Reņ-
ķa dārzā, un jau vairākus gadus 
ir pasākums, kas pilsētniekiem 
bez maksas ļauj baudīt ko ne-
ikdienišķu un aizraujošu. 

Ventspils Jātnieku kluba 
prezidents Leonards Čamanis 
saka: 

– Dibinot Ventspils Jātnie-
ku klubu, nolēmām, ka šā-
dai sacensību tradīcijai jābūt. 
Ieguldām paši savu naudu, 
piesaistām sponsorus, lai vei-
dotu pasākumu, kas pašiem 
un citiem patiktu. Tas ir gan-
darījums par paveikto, neko 
citu sev neiegūstam. Diemžēl 
dažādu iemeslu dēļ sākotnēji 
iecerētā jāšanas sporta bāzes 
celtniecība nerealizējās. Bija 
pat sameklēts fi nansējums, bet 
situāciju iespaidoja daži nepa-
redzēti un pat neizskaidrojami 
aspekti. Taču no sacīkšu rīko-
šanas negribējām attiekties, 
un tagad tās organizējam pašā 
pilsētas centrā, lai visi pamana, 
lai visi var atnākt paskatīties. 
Un viņiem patīk. Esam priecī-

Ventspils sacensību jubileja
Dace Millere

Ventspils, 15. augusts, konkūrs

gi arī par to, ka ar atsevišķiem 
zirgiem, kas pieder mūsu klu-
ba biedriem, te startē Latvijas 
labākie jātnieki savās vecu-
ma grupās – Andis Vārna un 
Laura Penele. Kluba dibinātāji 
esam seši, klāt nākuši vīri un 
sievas, draugi un ģimenes lo-
cekļi. Protams, darbība būtu 
plašāka, ja būtu izveidota ie-
cerētā bāze. Taču tagad mūsu 
mērķis ir šīs sacīkstes, un jābūt 
šādam mērķim, uz ko tiekties, 
jo citādi jau nekas nenotiek. 
Paldies sportistiem, kuri radīja 
mums jauku dienu, atgādināja, 
ka cilvēki un zirgi ir dažādi, 
bet šāds pasākums mūs spēj 
vienot. Maršruti bija sarežģīti, 
bet tieši tādi, lai atbilstu jubile-
jas mačiem. 

Viens no VJK līdzdibinā-
tājiem Raimonds Lācis arī ir 
priecīgs par paveikto:

– Mums pašiem sacensību 
organizēšana ir process, kas 
sagādā gandarījumu. Ikdienā 
ejam garām Reņķa dārzam, 
bet tad tas pēkšņi vienā dienā 
pārvēršas. Tiek uzburta krāšņa 
aina – šķēršļi ziedu kompo-
zīcijās, skatītāju vietas, teltis 
kafejnīcām... Domāju, ka tas 

ir mūsu ieguldījums Ventspils 
dzīves bagātināšanā. Cilvēki 
pastaigājas un, vērojot, kā top 
sacīkšu arēna, interesējas, – kas 
un kā te notiks. Viņi sacīkšu 
dienā ir arī cītīgākie vērotāji, 
un kas gan vēl var būt par lie-
lāku prieku, ja cilvēkiem mūsu 
paveiktais patīk.

Sacensības tradicionāli ir 
arī sportistu iecienītas. Šoreiz 
tikai ar vienu izņēmumu star-
tēja visi Latvijas konkūristu 
rangu tabulas galvgala sportis-
ti. Taču kuplā skaitā piedalījās 

arī lietuvieši, un tieši maršrutā 
ar galveno intrigu – Masters 
konkūrā jeb astoņu labāko 
jātnieku sacensībās ar šķēršļu 
pacelšanu pēc dalībnieku izvē-
les uzvarēja kaimiņu pārstāvis 
Rims Rimkuss ar Fiatas, Gun-
taram Siliņam ar Kalgari palie-
kot otrajā vietā. Bet trešais bija 
mūsu labākais jātnieks Andis 
Vārna ar Cairo, ar šo zirgu pār-
stāvot saimniecību Šalkas un 
Ventspils Jātnieku klubu, kas 
mājinieku līdzjutējus darīja jo 
priecīgākus.

Sacensību maršrutus atse-
višķi sportisti sauca par skar-
biem. Bet pieredzējušākie jāt-
nieki nebija pārsteigti un ko 
tādu paredzēja, jo distances 
bija veidojis Māris Agulis. Viņš 
varbūt tāpēc piedāvāja šādu sa-
režģītības pakāpi, ka pats savus 
sportista karjeras ziedu laikus 
piedzīvojis nežēlīgu bezkom-
promisa cīņu laikā. Sacensību 
galvenais tiesnesis Dainis Līv-
manis zina arī skatītājiem stās-
tīt, ka 1979. gadā Viļņā Māris 
Agulis PSRS čempionātā indi-
viduālajā vērtējumā maršrutā 
ar šķēršļu augstumu līdz 150 
cm ar zirgu Akords izcīnīja 
pirmo vietu un kļuva par PSRS 
jauniešu čempionu. Savukārt 
1980. gadā neofi ciālajā pa-
saules čempionātā Francijā ar 
Krievijas federācijai piederošo 
Traķēnes šķirnes zirgu Zalot-Andis Vārna šajās sacensībās startēja ar vairākiem zirgiem un pārstāvēja arī Ventspils Jātnieku klubu.

VJK prezidents Leonards Čamanis (no labās) un Olimpiskā centra Vents-
pils valdes priekšsēdētājs Uldis Boitmanis Masters maršruta uzvarētāja 
Rima Rimkusa apbalvošanas laikā.
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ņiks divu hitu sacensības (līdz 
155 cm) viņš beidza bez soda 
punktiem un ieguvu kausu par 
labāko stilu. PSRS izlases spor-
tistu skaitā sabija aptuveni pie-
cus gadus.

Turnīra norise ar krāšņi 
saposto sacīkšu laukumu, at-
rakcijām un vēderprieku bau-
dīšanas iespējām tam līdzās tik 
labi iekļaujas pilsētvidē, ka ļoti 
žēl, ka neviens tā īsti sacensī-
bu sarīkošanu kādā no Rīgas 
lielākajiem dārziem, parkiem 
vai stadioniem nav tā īsti pē-
tījis, jo laikam esam saņēmuši 
tik lielisku dāvanu kā iespēju 

lielākās sacīkstes rīkot Kleis-
tos – turpat tuvu centram, ar 
piemērotu infrastruktūru, labu 
laukumu, vietām skatītājiem 
un automašīnām. Savukārt 
kādā citā pilsētā, nemaz neie-
dziļinoties apstākļos, varasvīri 
uzreiz atteikuši, – kurš gan pēc 
tam sakārtos zālienu, vai varēs 
nodrošināt dalībnieku un ska-
tītāju drošību... Ventspilī tas 
viss ir izdevies, iegūstot lielisku 
pasākumu pilsētas iedzīvotā-
jiem un viesiem, kā arī lielisku 
popularizēšanas akciju jāšanas 
sportam kopumā. Jācer, ka arī 
nākamgad šis turnīrs notiks.

LATVIJĀ

Ventspils atklātais čempionāts
Maršruts nr. 1 a (šķēršļu augstums līdz 125 cm, divās fāzēs, piedalās 
jaunie jātnieki līdz 21 g. v.)
1. Kristaps Neretnieks Lora Limbaži 0 s.p./24,39 s
2. Alekss Seliuss Paraiba Lietuva 0 s.p./30,66 s
3. Laura Penele Alfredo Ventspils JK 8 s.p./26,15 s
Maršruts nr. 1 b (šķēršļu augstums līdz 125 cm, divās fāzēs, piedalās zirgi 
līdz 7 g. v.)
1. Ģirts Bricis Cavalor Cooper Sport de Lux 0 s.p./25,08 s
2. Maira Leja Vera SIA Lautas 0 s.p./25,09 s
3. Sarmīte Pētersone Amadeo Talsu JSK 0 s.p./25,95 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 140 cm, akumulācijas sacensības ar 
džokeri, uz laiku, bez pārlekšanas)
1. Guntars Siliņš Kalgari Mežstrazdiņi 65 p./51,36 s
2. Andis Vārna Arabika SK Quattro 65 p./52,41 s
3. Sarmīte Pētersone Vando Talsu JSK 65 p./53,37 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 140, viena pārlekšana uz laiku)
1. Rims Rimkuss Fiatas Lietuva 1 s.p./43,13 s
2. Guntars Siliņš Nastello Bajāri izst.
3. Valds Urbons Vaillante Lietuva p. m. 4 s.p./68,58 s
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 130 cm, Masters)
1. Rims Rimkuss Fiatas Lietuva
2. Guntars Siliņš Kalgari Mežstrazdiņi
3. Andis Vārna Cairo Šalkas

Pasākuma mazākos līdzjutējus iepriecināja vizināšana zirgos.

Sacīkšu pārtraukumā bija vērojama Ventspils dzīvnieku audzētāju biedrī-
bas suņu parāde.  Tajā hendlera pavadībā piedalījās arī Leonarda Čamaņa 
varenais angļu mastifs Fenought Th e Herackles, ikdienā saukts par Hero.

Guntars Siliņš uzvarēja akumulācijas sacensībās ar džokeri.

Nenokavē abonēšanu
NOVEMBRIM!
Abonē Latvijas Pastā līdz

11. oktobrim, modernizētajās 
pasta nodaļās  – līdz 14. oktobrim.

Abonēšanas indekss 1238.
1 mēnesim Ls 1,80

2 mēnešiem 
(līdz gada beigām) Ls 3,60
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LATVIJĀ

Iejāde 
Upeslejās
Jolanta Lapiņa

Babīte, 12. septembris, iejāde

Sanita Dombrovska ar Kaldanu apbalvošanas 
ceremonijā.
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Babītes pagasta Vīkuļu ciema Upeslejās 
JSK Temeraments bija organizējis iejādes 
sacensības. Programā tika iekļautas pir-
mās, otrās un trešās grupas shēmas. Tiesā-
šanu bija uzņēmušies trīs arbitri – iejādes 
trenere Ginta Vilde, pieredzējusī sportiste 
Airisa Penele un jaunā iejādes sportiste 
Gundega Krīgere, kura nupat sākusi prak-
tizēt tiesāšanu iejādes sacensībās. 

Sacensību dalībnieki atzina, ka augstāka 
līmeņa shēmas bijušas pietiekami sarežģī-
tas. Salīdzinoši ar LJF turnīros ierastajām, 
šajās shēmas tik iekļauti sarežģītāki iejā-
des elementi, grūtākas pārejas. Tiesāšana 
arī bija atbilstoša sniegumam, tika vērtēts 
stingri.

Lielākais dalībnieku skaits bija pirmās 
grupas shēmā, kurā vienpadsmit dalīb-
nieku konkurencē pirmo vietu izcīnīja 
Airisas Peneles audzēkne Daiga Grāvīte ar 
zirgu Don Graffi  ti, bērnu konkurencē ve-
cumā līdz 15 gadiem pirmo vietu izcīnīja 
Elza Patrīcija Parisa ar zirgu Sakta. Otrās 
grupas shēmā trīs dalībnieku konkurencē 
uzvara tika Odrijai Heinriksonei ar Hoteli. 
Savukārt sacensību augstākajā, trešās gru-
pas shēmā uzvara tikai Sanitai Dombrov-
skai ar Kaldanu no zemnieku saimniecības 
Reiteri.

Kuldīgas novada Padures pagasta Balo-
žos 23 kilometru garajā maratona distancē 
bija devušies pieci dalībnieki. Lai gan sa-
censībām bija pieteikti seši zirgi, startēja 
par vienu mazāk. 

Par Kuldīgas kausa izcīņas ma-
ratonā uzvarētāju kļuva Inta Cau-
ne ar Latvijas šķirnes ķēvi Ilma. Dis-
tancē pavadītais laiks – 68,5 minūtes.
Sacensību organizētāja Madara Laumane 
sacīja: – Esam iecerējusi arī nākamā gada 
pavasarī  organizēt maratonu Kuldīgas 
pusē. Veiksim uzlabojumus un papildinā-
jumus distances trasē. Vēlamies uzlabot 
trases segumu, papildināt to ar dažādiem 
dabiskiem un arī mākslīgiem šķēršļiem.

Babītes pagasta zirgu staļļu Ozoli Eko 
saimnieks Jānis Bērtulsons savu dzimša-
nas dienu svin, organizējot sacensības. Tā 
30. augustā notika Ozoli Eko sacensību pir-
mais posms, kuram sekoja otrais sacensību 
posms 12. septembrī. Mācību sacensību 
nolikums paredzēja konkūrus augstumā 
no 50 līdz 110 cm. Maršrutā ar šķēršļu aug-
stumu 110 cm divu posmu kopvērtējumā 
tika izcīnīts Ozoli Eko kauss. Par maršrutu 
sastādīšanu rūpējās baldoniete Olga Šelle-
re, sacensību galvenais tiesnesis bija Jeļena 
Dorošenko. Organizatoriskos jautājumus 
palīdzēja risināt Ilga Bērziņa. 

Pirmā posma sacensībās piedalījās ievē-
rojami liels dalībnieku skaits, pavisam kopā 
84 starti. Vislielākā konkurence izvērtās 
80 cm augstajā maršrutā, kur 32 dalībnie-
ku konkurencē pirmo vietu izcīnīja Agris 
Cekulis ar zirgu Aštota, 50 cm augstajā 
maršrutā pirmā vieta Zanei Meimanei ar 
Piparu. Maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz 
110 cm piedalījās 28 dalībnieku pāri, uzva-
ru izcīnīja Šarlote Lamberte ar Redisonu. 
Savukārt sacensību augstāko maršrutu bez 
gāztiem šķēršļiem veica trīs dalībnieki, no 
kuriem visātrāko laiku uzrādīja jau piere-
dzējusī jauniete Karīna Pavāre ar Laviņu.

Sacensību otrajā posmā notika 44 starti, 
ievērojami mazāks dalībnieku skaits bija 50 
un 80 cm maršrutos. Distancē ar šķēršļiem 
augstumā līdz 50 cm uzvaru izcīnīja Olgas 
Šelleres atvase Anna Šellere ar Piparu. 80 
cm maršrutu uzvarēja Zane Meimane, arī 
ar zirgu Pipars. 100 cm maršruta uzvarētā-

ja bija Karīna Pavāre ar Laviņu, bet 110 cm 
maršrutā – Elīna Millere ar Ikaru.

Ozoli Eko kausu pēc kopvērtējuma re-
zultātiem izcīnīja Tīraines staļļu pārstāve 
Karīna Pavāre ar zirgu Laviņš, aiz sevis 
atstājot Ingu Lizbovsku ar Nostradamuss, 
trešā Elīna Millere ar Ikaru.

SIA Ozoli Eko ir viens no Latvijas lielā-
kajiem un kvalitatīvākajiem piena piegādā-
tājiem. Šajā kooperatīvā ietilpst arī Jaunpils 
pienotava.  SIA Ozoli Eko īpašnieki ir Bēr-
tulsonu ģimene. Dēls Jānis apsaimnieko 
staļļus, kuos tiek izmitināti varāk nekā 70 
zirgu, ierīkoti pastaigu aploki, ganības, ir 
slēgtā manēža un treniņu laukumi.

Kuldīgas maratons
Jolanta Lapiņa

Kuldīga, 30. augusts, maratons
Rezultāti
1. Inta Caune Ilma 68,50 min.
2. Madara Laumane Marion 70,36 min.
3. Raiva Balode Evase 95,51 min.
4. Alise Cine Kadriļļa 114,43 min.
5. Katrīna Ozoliņa Dāvana 114,47 min.

Inta Caune ar zirgu Ilma kļuva par Kuldīgas 
maratona sacensību uzvarētāju.
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Ozoli Eko mācību sacensības
Jolanta Lapiņa

Babīte, augusts-septembris, konkūrs

Elīna Millere ar Ikaru uzvarēja maršrutā ar 110 
cm augstiem šķēršļiem.
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LATVIJĀ

Talsi, Jātnieku kluba sacensības
Maršruts nr. 1 a (šķēršļu augstums līdz 105 cm, divās fāzēs, piedalās jaunie 
zirgi līdz 5 g. v. vai tie, kas startē pirmo sezonu)
1. Židrūns Garbenis Panucci Lietuva 0 s.p./33,09 s
2. Židrūns Garbenis Kadras Lietuva 0 s.p./36,73 s
3. Sarmīte Pētersone La Valleta TJK 0 s.p./37,24 s
Maršruts nr. 1 b (šķēršļu augstums līdz 105 cm, divās fāzēs, piedalās jātnie-
ki līdz 18 g. v.)
1. Kristīne Egle Glāsts Egļu ģim. 0 s.p./30,73 s
2. Linda Viša Lode Liepenes 0 s.p./32,15 s
3. Kristīne Baradovska Korinte SIA Princis 0 s.p./45,62 s
Maršruts nr. 1 c (šķēršļu augstums līdz 115 cm, divās fāzēs, piedalās jaunie 
zirgi līdz 5 g. v. vai tie, kas startē pirmo sezonu)
1. Maira Leja Kingstona Valmieras SK 0 s.p./33,23 s
2. Židrūns Garbenis Herminas Lietuva 0 s.p./33,92 s
3. Gelinta Egendorfa Lēdija z/s Demora 0 s.p./36,3 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 125 cm, akumulācijas sacensības ar 
džokeri, bez ierobežojumiem)
1. Ģirts Bricis Cavalor Chandra H Sport de Lux 65 p./55,270 s
2. Andress Udekulls Express Igaunija 65 p./55,042 s
3. Andress Trēve Cash Girl Igaunija 65 p./55,046 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums 130/135 cm, divos hitos ar uzvarētāju hitu 
sešiem labākajiem, bez ierobežojumiem)
1. Ģirts Bricis Kongo Sport de Lux  0 s.p./44,44 s
2. Andis Vārna Arabika SK Quattro 0 s.p./47,29 s
3. Andress Trēve Uppatee Igaunija 0 s.p./48,85 s
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 115 cm, ātruma, bez ierobežoju-
miem)
1. Andress Udekulls Express Igaunija 0 s.p./57,57 s
2. Sarmīte Pētersone Dandijs TJK 0 s.p./64,46 s
3. Karīna Pavāre Laviņš z/s Tīraines staļļi 0 s.p./68,81 s
Maršruts nr. 5 (šķēršļu augstums līdz 80 cm, hobija jātniekiem, piedalās 
jātnieki, kuri pēdējo 5 gadu laikā nav startējuši maršrutos ar šķēršļu aug-
stumu 120 cm un augstāku)
1. Anete Ķīvīte Love Story TJK 0 s.p./45,14 s
2. Ilze Blūmfelde Dardedze z/s Demora 0 s.p./45,50 s
3. Inese Hāne La Valleta TJK 0 s.p./47,88 s

Talsos notika sacensības 
konkūrā, kuras organizēja Tal-
su Jātnieku klubs. Tajās pieda-
lījās 165 sportiskie pāri. Sacen-
sības pēc mums ierastās viena 
arbitra tiesāšanas, vērtēja divi 
tiesneši: galvenais tiesnesis Inga 
Miķelsone un ārzemju tiesnesis 
Hilars Talts no Igaunijas. Tas 
nodrošināja sacensību raitāku 
norisi. Maršruta sastādītājs Ivo 
Miķelsons ar komandu parū-
pējas, lai maršruti tiktu pārlikti 
pēc iespējas ātrāk, un sportisti 
bez steigas iepazītos ar tiem un 
sagatavotos startam. Pateico-
ties jaukajam laikam, arī dau-
dzie skatītāji varēja izbaudīt šo 
dienu.

Atšķirībā no iepriekšējiem 
gadiem, dalību šajās sacensībās 
bija pieteikuši ne tikai sportis-
ti no Latvijas un Lietuvas, kuri 
piedalījās arī pagājušajā gadā, 
bet arī no Igaunijas. Neskato-
ties uz lielo konkurenci, TJK 
jaunie sportisti uzrādīja labus 

Ielūdz Talsu Jātnieku klubs
Inga Miķelsone

Talsi, 5. septembris, konkūrs
rezultātus maršrutā nr. 5.  Lai 
gan šajā konkūrā šķēršļu augs-
tums nebija tik liels, redzams, 
ka klubā ir jātnieki, kuri nākot-
nē godam nesīs TJK vārdu. 

Šie svētki nebūtu bijuši ie-
spējami bez atbalstītājiem, kuri 
parūpējās arī par pārsteiguma 
dāvanām – SIA Kurzemes sēk-
las, veikals Nieciņš, elektropre-
ču veikals Aivi, z/s Ezerkauliņi, 
kuri ne tikai sagādāja kārumu 
zirdziņiem – maisu ar burkā-
niem  visu godalgoto vietu ie-
guvējiem, bet arī dāvāja auzu 
maisu katra maršruta pirmās 
vietas ieguvējiem. 

Kopumā sacensības izde-
vās labas un organizētāji,  TJK 
valdes priekšsēdētājs Andris 
Kiršentāls un TJK sportiste 
Sarmīte Pētersone priecājas, 
ka gan pašmāju dalībnieki, gan 
viesi bija apmierināti un solījās 
arī nākamgad braukt uz sacen-
sībām Talsos.

Sporta klubs Telfas spēja pulcēt lielu dalībnieku un interesentu 
skaitu, organizējot divcīņas sacensības. Šo Baldonē pirmo sarī-
koto sacīkšu idejas autore ir Olga Šellere. Viņa uzskata: „Šādas 
sacensības ir obligāti nepieciešamas. Ļoti svarīgi, ka startē tieši 
bērni un jaunie zirgi. Konkūrs un iejāde vienlaikus vienās sa-
censībās šobrīd ir liels retums. Pirms sacensībām bija daudz ne-
skaidru jautājumu, – kā kam būtu jānotiek un kā tam visam ko-
pumā jāizskatās. Pateicoties mūsu kopdarbam ar iejādes tiesnesi 
Natāliju Šakurovu un konkūra tiesnesi Ivo Miķelsonu, tikām pie 
kopsaucēja. Sacensības noritēja raiti, esmu apmierināta ar pirma-
jiem rezultātiem. Ir jāiegulda darbs, lai popularizētu šāda veida 
sacensības. Pirmkārt jau nepieciešams izstrādāt kopēju nolikumu 
divcīņai. Abi sacensību tiesneši apņēmās palīdzēt. Ja runājam par 
nākotnes plāniem, nākamgad ir vēlme organizēt šādas sacensības 
divos vai trīs posmos.”

Divcīņas eksperiments Telfās

Baldone, 6. septembris, konkūrs, iejāde
Jolanta Lapiņa

Igaunijas sportiste Tīna Bergmane ar Vythagoras.
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un izpalīdzīgi. Par Gelintu varu 
teikt – ļoti sirsnīgs un patīkams 
cilvēks, kurš nekritizē citus sa-
censību rīkotājus, bet pati ar 
piemēru rāda, ka var sarīkot sa-
censības ar sirsnīgu atmosfēru, 
kuras bieži  pietrūkst “lielajiem 
mačiem”.

LATVIJĀ

JSK Demora balvu izcīņa
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 80 cm ar jātnieka stila vērtējumu, 
bez ierobežojumiem)
1. Anete Ķīvīte Love Story Pētersonu ģim. 7,0 b.
2. Sanita Kabiņecka Deka Vaiņodes muiža 6,6 b.
3. Agnese Grahoļska Sinhro TJK 6,6 b.
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 105 cm, ātruma maršruts, ieskaitē 
startē juniori līdz 18 g. v.)
1. Madara Frēliha Liedags Kentaura staļļi 0 s.p./58,67 s
2. Linda Viša Bendija SIA Liepenes 0 s.p./62,38 s
3. Agnese Hūna Fejs Kentaura staļļi 0 s.p./77,15 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 100 cm, ātruma maršruts, bez 
ierobežojumiem)
1. Sarmīte Pētersone Dandijs TJK 0 s.p./58,33 s
2. Sarmīte Pētersone Vella Kurzemes sēklas 0 s.p./61,70 s
3. Linda Viša Lode SIA Liepenes 0 s.p./62,23 s
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 115 cm, sacensības uz laiku, bez 
pārlēkšanas un ar pieaugošu grūtības pakāpi un džokeri)
1. Linda Viša Bendija SIA Liepenes 65 p./54,19 s
2. Mārīte Pinte Laidiesman Saldus JK 65 p./57,44 s
3. Gelinta Egendorfa Lēdija Demora 65 p./59,03 s
Maršruts nr. 5 (šķēršļu augstums līdz 50 cm, startē poniji un zirgi bez 
ierobežojumiem, vadības maršruts)
1. Amanda Astra Zieds Saldus JK 0 s.p./34,81 s
2. Kristiāna Ozoliņa Ruanda Saldus JK 0 s.p./35,62 s
3. Santa Šorņikova Zieds Saldus JK 4 s.p./49,39 s

Jau vairākus gadus Ventspils 
rajona Tārgales pagastā risinās 
Jātnieku sporta kluba Demora 
kausa izcīņa konkūrā. Sacensī-
bas, pateicoties  tradīcijas lie-
liskajai realizācijai, kļuvušas arī 
par vienu no Latvijas Jātnieku 
federācijas ieskaites turnīriem.

Stāsta JSK Demora dibinātā-
ja un kluba valdes priekšsēdē-
tāja Gelinta Egendorfa:

– Sākumā bija 
tikai zemnieku 
saimniecība De-
mora, bet, braucot 
uz sacensībām, 
mūs informators 
sāka pieteikt kā 

jātnieku kluba pārstāvjus. Tā 
pirms pieciem gadiem nācās 
piereģistrēt sporta klubu. Arī 
tāpēc, lai kā biedrība mēs va-
rētu startēt Eiropas Savienības 
projektos. Patlaban saimniecī-
bā ir 17 zirgi, no kuriem tikai 
viens pieder citam īpašniekam. 

Šosezon sacensības savā 
saimniecībā rīkojām jau vien-
padsmito reizi. Kad sākām to 
rīkošanu, apsvērumi bija vien-
kārši. Ja sportisti pie mums 
trenējas, viņiem vajadzīga arī 
sacensību pieredze, bet, lai aiz-
brauktu kur citur, nepieciešams 

Demoras kausa izcīņa
Dace Millere

Tārgale, 25. jūlijs, konkūrs
transports, citi ceļa izdevumi. 
Nolēmām, ka jāieinteresē pā-
rējo Latvijas klubu jātnieki, lai 
viņi sāktu braukt pie mums. 
Sākām ar mazumiņu, bet jau 
ceturto gadu mūsu sacīkstes 
iekļautas Latvijas Jātnieku fe-
derācijas ieskaites sacīkšu ka-
lendārā. Šoreiz piedalījās 30 
sportisti, kuri startēja dažādas 
sarežģītības maršrutos, un 
prieks, ka maršrutā ar līdz 115 
cm augstiem šķēršļiem startēja 
divdesmit. 

Pati Gelinta sacīkstēs pie-
dalās jau otro gadu. Bet par 
perspektīvākajām sava kluba 
jātniecēm atzīst astoņpadsmit-
gadīgo Ilzi Blumfeldi un trīs-
padsmitgadīgo Kati Prizevu. 
Trenēties uz Demoras staļļiem 
nākot aptuveni cilvēki 25, kuri 
savā sagatavotībā pārstāv ļoti 
atšķirīgus līmeņus. Cits jau var 
pārvarēt šķēršļus, cits tikai mā-
cās saprasties ar zirgu.

Pēdējās sacensībās visus 
pārsteigušas balvas. Diplomu 
teksts uzdrukāts uz kompakt-
diska, kurā jau nākamgad ie-
cerēts ievietot arī videofi lmiņu 
par sacensībām vai konkrētā 
jātnieka fotogrāfi jas. Šī iecere 
veidojusies sadarbībā ar Vents-

pilī topošu uzņēmumu – Dāva-
nu laboratoriju. Bet fotografē 
Gelintas meita – Unda. 

Gelinta saka, ka sacensības 
vislabāk varētu novērtēt Dai-
nis Līvmanis,  kurš arī šeit vei-
cis galvenā tiesneša pienāku-
mus. Viņš saka: – Par  Jātnieku 
sporta kluba Demora rīkotajām 
sacensībām varu teikt tikai vis-
atzinīgakos  vārdus. Katru gadu 
sacensību organizētāja Gelinta 
Egendorfa izdomā ko jaunu, lai 
sacensības paliek īpašā atmi-
ņā. Ja pagājušajā gadā lielāka-
jā maršrutā galvenā balva bija 
jauns motorollers, tad šī gada 
mači paliks atmiņā ar atjautīgi 
noformētajiem diplomiem CD 
veidolā. Sacensībās vienmēr 
tiek pasniegtas skaistas ziedu 
buķetes, arī pats sacensību lau-
kuma noformējums vienmēr 
labi pārdomāts. Dalībnieki un 
tiesneši pēc sacensībām tika 
aicināti uz pirti. Egendorfu ģi-
menes cilvēki ir ļoti viesmīligi 

Sacensību laukums vienmēr krāšņi 
noformēts, ko veic dizaineres Ārija 
un Verena.

Demoras oriģinālie diplomi uz diskiem.

Mājiniece Kate Prizeva ar Lēdiju.
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Kocēnu kausa izcīņa
Maršruts nr. 1 (vadības)

Atzinīgu vērtējumu 8 p. ieguva: Laila Bergsone ar Carē (ZA Kocēni), 
Patrīcija Roshofa ar Bermandetu (ZA Kocēni), Justīne Melbārde ar Gotiju 
(ZA Kocēni), Valērija Neņa ar Consums (Harijs Rapoports), Santa Ivanova 
ar Krētu (ZA Kocēni), Kristīne Zommere ar Lambek (Natālija Zommere), 
Ance Špigere ar Gambiju (Kaija Balode), Laura Balinkēviča ar Campari 
(ZA Kocēni), Egils Rutkovskis ar Bermandetu (ZA Kocēni), Anna Beļska 
ar Prīmulu (JK Viktorija), Laila Bergsone ar Carerra (ZA Kocēni), Kristīne 
Keiša ar Gotiju (ZA Kocēni), Karlīna Adata ar Bermandetu (ZA Kocēni), 
Ilva Kalnroze ar Calediuss (ZA Kocēni), Rūta Kristiana Pazane ar Antena-
riju (Tatjana Šarova), Elīna Nolle ar Elitu (JSK Jūras zirgi), Ieva Ieviņa ar 
Junonu (JSK Jūras zirgi), Krista Annija Samcova ar Gaboru (ZA Kocēni), 
Darta Vijgrieze ar Junonu (JSK Jūras zirgi), Velta Kušķe ar Cahita (Velta 
Kušķe), Marta Cepa ar Bermandetu (ZA Kocēni), Anete Jankovska ar Ju-
nonu (JSK Jūras zirgi), Guna Vasiļjeva ar Cleopatra (ZA Kocēni), Sabīne 
Siliņa ar Šokolādi (JSK Bajāri), Kristīne Sleņģe ar Centana (ZA Kocēni), 
Jūlija Madara Streiba ar Colorado (R&R Sporta zirgi), Samanta Reine ar 
Bermandetu (ZA Kocēni)
Maršruts nr. 2 a (šķēršļu augstums līdz 70 cm, ātruma, piedalās spor-
tisti līdz 15 g. v.)
1. Katrīna Labzova Alka Katrīna Labzova 0 s.p./44,43 s
2. Marta Brūniņa-Buile Gizela ZA Kocēni 0 s.p./45,99 s
3. Krista Annija Samcova Gabora ZA Kocēni 0 s.p./49,09 s
Maršruts nr. 2 b (līdz 70 cm, ātruma, piedalās 4 g. v. zirgi)
1. Lita Cipruse Bonfaira Anita Palma 0 s.p./52,10 s
2. Anna Apsīte Astro R&R Sporta zirgi 0 s.p./52,82 s
3. Anna Apsīte Andora R&R Sporta zirgi 0 s.p./59,07 s
Maršruts nr. 2 c (līdz 70 cm, ātruma, bez ierobežojumiem)
1. Santa Ivanova Gotija ZA Kocēni 0 s.p/44,67 s
2. Iveta Pecka Amadors Iveta Pecka 0 s.p./47,77 s
3. Ance Kozulāne Claudija ZA Kocēni 0 s.p./51,03 s
Maršruts nr. 3 a (līdz 100 cm, ātruma, piedalās sportisti līdz 15 g. v.)
1. Laila Bergsone Gremī Laila Bergsone 0 s.p./45,61 s
2. Sandra Behmane Elita JSK Jūras zirgi 0 s.p./48,93 s
3. Katrīna Labzova Alka Katrīna Labzova 4 s.p./48,99 s
Maršruts nr. 3 b (līdz 100 cm, ātruma, piedalās 5 g. v. zirgi)
1. Jolanta Ādamsone Gerda Ādamsonu ģim. 0 s.p./48,97 s
2. Ilze Bokmane Paladins Aigars Bokmanis 0 s.p./104,31 s
3. Zane Ģīle Lāpa JK Viktorija 4 s.p./56,49 s
Maršruts nr. 3 c (līdz 100 cm, ātruma, bez ierobežojumiem)
1. Guna Vasiļjeva Cartini Māra Logina 0 s.p./49,85 s
2. Karīna Buceniece Cartjē Karīna Buceniece 0 s.p./51,29 s
3. Evita Liepa Agos R&R Sporta zirgi 0 s.p./51,42 s
Maršruts nr. 4 a (līdz 110 cm, ātruma, piedalās 6 g. v. zirgi)
1. Māra Logina Cartini Guna Vasiļjeva 0 s.p./49,90 s
2. Karīna Buceniece Cartjē Karīna Buceniece 0 s.p./51,41 s
3. Evita Liepa Argos R&R Sporta zirgi 0 s.p./52,83 s
Maršruts nr. 4 b (līdz 110 cm, ātruma, bez ierobežojumiem)
1. Zane Ģīle Eross Andris Jurševskis 0 s.p./46,60 s
2. Laila Bergsone Gremī ZA Kocēni 0 s.p./49,01 s
3. Anna Apsīte Grinvejs R&R Sporta zirgi 0 s.p./52,49 s

SIA Zirgaudzētava Kocēni 
dibināta 2000. gada 10. maijā 
un atrodas gleznainajā Valmie-
ras novada Kocēnu pagastā. 

Ar Eiropas Savienības at-
balstu ir izveidots mūsdienīgs 
jāšanas un zirgu audzēšanas 
komplekss, kas sastāv no jaunā 
staļļa, kas ir savienots ar manē-
žu un rekonstruēto veco stalli.  
Pie katra no staļļiem ir lieli pa-
staigu aploki, kuros zirgi ganās 
visu dienu. 

Treniņiem iekārtots lau-
kums ar smilts segumu. No 

Plaša programma Kocēnu pagastā
Jolanta Lapiņa

Kocēni, 30. augusts, konkūrs

Raunas pagasta Akmenskal-
nus pats saimnieks Armands 
Šteinbergs ar ģimeni mīļi dēvē 
par muižiņu. Šajā sakārtotajā 
vidē tiek aizvadītas vairākas 
vasaras sezonas treniņsacen-
sības. Sacensību iniciators un 
organizators ir saimniecības 
pārvaldnieks Egīls Broks. 

Sacensības notika maršru-
tos ar šķēršļu augstumu no 50 
līdz 120 cm. Egīla iegūtā piere-
dze, piedaloties dažāda līmeņa 
sacīkstēs, lieti noder pašu tur-
nīru rīkošanā. 

Akmenskalnos vasaras se-
zona ir īpaši aktīvs sportoša-
nas laiks, šeit ir lieliska iespēja 
nepieredzējušiem zirgiem un 
jātniekiem sākt pierast pie sa-
censību atmosfēras. 

Egīls ap sevi lieliski māk 
pulcēt tuvākus un tālākus 
sportot gribētājus, kā arī lab-
prāt dod kādu noderīgu pado-
mu, tas laika gaitā ir veidojis 
pozitīvu konkurenci, radījis 

Treniņsacensības 
Akmenskalnos
Jolanta Lapiņa iespēju augt un attīstīties pa-

šiem sportistiem. 
Treniņsacensības tiek rī-

kotas regulāri, vienu vai divas 
reizes mēnesī. Tajās aktīvi pie-
dalās tuvākie Vidzemes puses 
zirgaudzētāji, sportisti un zir-
gumīļi. Dažkārt sportošana 
beidzas ar jauku pasēdēšanu, 
muzicēšanu un uzdziedāšanu. 
Jāpiemin, ka Egīls brīvajā laikā 
labprāt spēlē uz sintezatora.

Sacensību dalībniece Antra 
Linga-Bērziņa: 

– Treniņsacensībās Ak-
menskalnos piedalos pirmo 
gadu. Esmu ļoti apmierināta 
ar Egīla sastādītajiem maršru-
tiem. Ar katrām sacensībām 
maršrutu sarežģītība pieaug, 
kas, manuprāt, ir vislabākais 
nepieredzējušajiem zirgiem. 
Šeit ir treniņsacensības, bet 
sajūta tāda, it kā piedalītos 
lielajos mačos. Ir ļoti labs lau-
kums, kas tiek līdzināts pēc 
katra maršruta, kvalitatīvi un 
krāsaini šķēršļi.

pavasara līdz rudenim uz lau-
kuma, kas ir 70x50 m liels, at-
rodas šķēršļi, kā arī tiek rīkotas 
sacensības konkūrā.

Divas dienas pirms jaunā 
mācību gada sākuma, atskato-
ties uz vasarā paveikto darbu, 
Zirgaudzētava Kocēni sadarbī-
bā ar biedrību Kokmuiža rīkoja 
sacensības Kocēnu kauss 2009.  

Sacensību programma iz-
vērtās ļoti daudzveidīga, sākot 
no vadības maršruta pašiem 
mazākajiem jātniekiem, un 
konkūriem, kur atsevišķi star-
tēja četrus un piecus gadus 
veci zirgi un bērni līdz 15 gadu 
vecumam. Visbeidzot risinājās 
interesantas un izklaidējošas 
stafetes. 

Muzicē Egīls Broks (pirmais no labās) un sacensību dalībnieki.
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Balvu rajona Tilžā šovasar 
īstenojās sen lolota iecere. 

Stāsta sacensību galvenā or-
ganizatore Larisa Klitončika: 

– Pirms pāris gadiem, kad 
Latvijā atsāka rīkot zirgu rik-
šošanas sacensības, radās ideja 
rīkot rikšotāju sacensības pie 
mums Tilžā. Bija vēlme arī 
iegādāties rikšotāju zirgus, jo 
mans dzīvesbiedrs Andris ag-
rāk ar tiem bija braucis. Taču 
laiks ritēja, un situācija mai-
nījās. Mūsu saimniecībā auga 
Latvijas braucamās šķirnes 
ērzelis Sidrabs (tēvs – Samts), 
šogad ērzelis jau sasniedza 
četru gadu vecumu un ir labs 
braucamais zirgs, tāpēc pievie-
nojāmies pajūgu braukšanas 
sacensību rīkotājiem.

Pati Larisa pirms vairākiem 
gadiem strādāja par sporta 
zirgu treneri Balvu rajona Ru-
gāju pagasta stallī, bet tagad 
Klitončiku ģimene pievēršas 
pajūgu braukšanai. 

Sacensībās startēja daudz 
dalībnieku, un bija ieradies 
kupls skatītāju skaits. Kopā 
šurp bija atbraukuši 14 ekipā-
žas no Rīgas, Balvu, Ludzas, 
Cēsu un Alūksnes rajoniem. 

Kā jau pienākas, sacensību 
dalībniekiem bija jāsacenšas 
trīs disciplīnās: iejādē, marato-
na distancē un konusu brauk-
šanā. Startēja zirgi, kas bija 
iejūgti gan loka, gan arī aiz-
jūgos bez loka. Prieks par to, 
ka cilvēki, kuriem nav moder-
nu ratu un aizjūgu, arī cenšas 
sportot un gūst vērā ņemamus 
panākumus. 

Galvenais jau ir sākt, un, 
ja iepatiksies un būs interese, 
radīsies arī iespējas iegādāties 
augstāka ranga pajūgu brauk-
šanas sacensībām atbilstošu 
ekipējumu. 

Sacensību organizatori un 
tiesneši atzina, ka ar loka aiz-
jūgu nevar sasniegt tik izcilus 
rezultātus kā aizjūgā bez loka, 
jo īpaši maratona trasē. Tāpēc 

Pajūgi brauc arī Latgalē
Inese Ruskule

Tilža, 22. augusts, pajūgi

Mazie poniji 
Vieta Dalībnieks Palīgs Zirga vārds 
1. Sniedze Vīksniņa (Cēsu raj.) Juris Juhnēvičs Pasaka, loka aizjūgs
Lielie poniji
1. Aiga Ozoliņa (Rīgas raj.) Margarita Prokofj eva Kamene,  aizjūgs bez loka
2. Artis Gūtmanis (Rīgas raj.) Tīna Dreimane Albert,  aizjūgs bez loka
3. Alita Meijere (Alūksnes raj.) Inese Zelča Favorīts, loka aizjūgs 
Zirgi 
1. Natālija Dreimane (Rīgas raj.) Valdis Lūkins Dukāts,  aizjūgs bez loka
2. Andis Pavlovskis (Rīgas raj.) Kristaps Caune Viskijs, aizjūgs bez loka
3. Dace Stūre (Valmieras raj.) Dana Stūre Hipija,  aizjūgs bez loka
4. Sandra Soikāne (Ludzas raj.) Anita Beitāne Princis, loka aizjūgs
5. Vita Koškina (Balvu raj.) Ieva Koškina Indisa, loka aizjūgs 

trīs labākie braucēji ar loka 
aizjūgiem tika sumināti atse-
višķi. Savukārt dalībnieki atzi-
na, ka sacensībās valdījusi ļoti 
mājīga atmosfēra. 

Līdera pozīcijās šoreiz iz-
virzījās Natālija Dreimane ar 
zirgu Dukāts, kas visu trīs dis-
ciplīnu kopvērtējumā ieguva 
labākos rezultātus. 

Klitončiku ģimene ir ļoti 
pateicīga visiem atbalstītā-
jiem, kuri palīdzēja īstenot šo 
pasākumu, – lielu paldies saka 
Latvijas Jātnieku federācijai 
un Balvu rajona padomei, kuri 
bija šo sacensību ģenerālspon-
sori. Pateicoties atbalstītāju 
sponsorētajiem fi nansiālajiem 
līdzekļiem un balvām, visi uz-
varētāji un viņu palīgi saņēma 
balvas. Savukārt zirgi varēja 
lepoties ar skaistajām rozetēm, 
ko dāvāja zirglietu veikals Zir-

gu stallis. 
Larisa un Andris sola, ka 

turpinās organizēt sacensības 
arī nākamgad, jo tā taču ir lie-
liska iespēja braucamo zirgu 
audzētājiem Latgales reģionā 
parādīt arī savu zirgu spējas, 
jo uz attālākām sacensībām ir 
grūti nokļūt naudas trūkuma 
dēļ. Šogad vasaras sezonā Til-
žas pajūgu sacensības arī bija 
vienīgās Latgalē. 

Trasē Andris Klitončiks ar pašaudzēto Latvijas braucamā tipa ērzeli Sidrabu, palīgs – Ļubova Lempa. 

Andis Pavlovskis gatavojas startam.

Mazā Pasaka no Līgatnes izpelnī-
jās vislielākās skatītāju ovācijas.
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Baldones novadā jau četrpadsmito gadu 
ar jauniešiem un bērniem aktīvi darbojas 
jauno jātnieku trenere un zemnieku saim-
niecības Nolliņas saimniece Aiga Ozoliņa. 
Te 16. augustā notika poniju jātnieku tre-
niņsacensības Kamenes kauss 2009. Sacen-
sības nosaukts Nolliņu staļļa atraktīvās po-
nijmeitenes Kamenes vārdā, kura ieguvusi 
godalgotas vietas konkūra un nu jau arī 
pajūgu braukšanas sacensībās. 

Poniju audzētāju un jauno jātnieku ap-
rindās Kamenes kausa sacensībām ir ļoti 
liela nozīme, jo tajās piedalās tikai poniju 
jātnieki, turklāt lielā skaitā – startēja 24 
bērni vecumā no viena gada un 11 mēne-
šiem līdz 14 gadiem.

Šīs sacensības tika rīkotas pirmo reizi. 
Lai uzdrošinātos sākt šādu tradīciju, ne-
pieciešami ne tikai ievērojami fi nansiālie 
līdzekļi, bet arī uzņēmība, drosme un lie-
la mīlestība pret bērniem. Trenerei Aigai 
Ozoliņai šajā ziņā ir liela pieredze. Viņas 
stallī katru dienu trenējas vismaz 10-12 
dažāda vecuma meitenes, tajā skaitā arī 
mazie poniju jātnieki. 

Izpelnoties skatītāju ovācijas, sacensībās 
drosmīgi startēja pat nepilnus divus gadus 
mazais Pēteris Pētersons – tiesa, tēta un 
mammas pavadībā. Grūtāki uzdevumi – 
šķēršļu pārvarēšana augstumā no 60 līdz 
80 cm – bija jāveic vecākiem jātniekiem. 
Baldonē tādi bija ieradušies gan tepat no 
Baldones Elīnas staļļiem, gan no Saldus 
jāšanas sporta skolas, Bauskas Mēmeles 
jātnieku sporta kluba, Bajāriem, Jelgavas 
rajona SIA Princis un Tīraines staļļiem. 

Galveno balvu – Kamenes kausu – ie-
guva Amanda Astra ar poniju Tango no 
Saldus jātnieku sporta skolas, otrajā vietā 
ierindojās Brigita Rozenberga ar poniju 
Rabana (Tīraines staļļi) un trešajā – Mar-
garita Prokofj eva ar poniju Kamene (Nolli-
ņas). Prieks par bērnu un poniju draudzīgo 
sniegumu bija vienprātīgs gan sacensību 
galvenajam tiesnesim Kārlim Neilandam 
un viņa palīdzei Dzintrai Neilandei, gan arī 
skatītājiem – lielākoties bērnu vecākiem, 
draugiem un jāšanas sporta cienītājiem. 
Pēdējie, starp kuriem bija vairāki zirgu 
audzētāji, starptautisku sacensību pieredzi 
apguvuši jātnieki un treneri, pauda īpašu 
atzinību sacensību organizētājiem. „Bez la-
bas gribas, fi nansiāliem un emocionāliem 
atbalstītājiem šāda līmeņa sacensības gan 
nebūtu iespējamas,” atzīst Aiga Ozoliņa, 
kura pateicas sacensību galvenajam spon-
soram – zirglietu veikalam Zirgu stallis. 
Viņu sarūpētās dāvanas lika iemirdzēties 
jauno jātnieku acīm. „Nākamgad brauksim 

Kamenes kausa izcīņa Baldonē
Ilanta Bauze uz Baldoni atkal, mums ļoti patika!” cits 

caur citu sauca bērni, kuri ļoti labi apzinās, 
ko nozīmē ieguldīt sūru darbu ikdienas 
treniņos. Tieši tāpēc šādu sacensību piere-
dze bērniem, viņu vecākiem un treneriem 
sniedz gandarījuma sajūtu, ka ir vērts cen-
sties un sapņot par jauniem mērķiem. 

Pati Nolliņu īpašniece Aiga Ozoliņa arī 
priecājas, ka sacensības izdevušās godam: 

– Protams, šādas sacensības sarīkot nav 
vienas dienas darbs. Pasākumu ieplānojām 
jau pagājušā gada nogalē, izvērtējām jauno 
Latvijas Jātnieku federācijas sacensību ka-
lendāru, lai mūsu turnīrs nebūtu paredzēts 
vienā datumā ar lielākiem pasākumiem, jo 
parasti staļļos poniju jātnieki vairāk ir at-
karīgi no treneru vai lielo jātnieku izvēles – 
uz kurām sacensībām braukt, un lielāko-
ties izvēle būs par labu daudz nozīmīgā-
kām sacensībām. Sacensībām izvēlējāmies 
nosaukumu Kamenes kauss, kas tām pie-
šķir īpašu auru, nelielu rozīnīti. Sacensības 
izdevās lieliskas. Protams, debijas reizē bija 
daži mīnusiņi, tomēr tie savukārt mums 
dod iespēju labāk izvērtēt to, kas bija veik-
smīgi izdomāts un,  kas jāpielabo turpmāk. 
Ne velti radies sakāmvārds – nekļūdās tas, 
kurš neko nedara. Bērnu smaidi, dzirksto-
šās acis, vienotība, azarts, nopietnība, līdz-
jutēju atzinība, treneru sapratne, izpalīdzē-
šana, atbalsts ne tikai saviem audzēkņiem, 
bet arī citiem mazuļiem... Tas viss kopā 
rada vēlmi turpināt darbu un sacensības 
Kamenes kauss jau veidot kā tradīciju. Mīļi 
gaidīti visi atkal nākamgad augusta vidū!

Amanda Astra ar Tango izcīnīja pirmo vietu. No labās – sacensību galvenā rīkotāja Aiga Ozoliņa.
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Sacensību jaunākais dalībnieks – Pēteris Pēter-
sons no SIA Princis.
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Brigita Rozenberga ar Rabanu ierindojās otrajā 
vietā.
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Latvijas sportistu rezultāti
Shēma Vieta Vārds, uzvārds Zirga vārds Rezultāts
Nr. 1 L klase 5. Agnese Liepiņa Lordons 62,76 %

10. Gundega Krīgere Donnerwelle 59,52 %
18. Olga Tolkunova Indigo 51,43 %
19. Ksenija Petrova Lagoss 50,29 %

L Freestyle Test 4. Agnese Liepiņa Lordons 63,45 %
12. Gundega Krīgere Donnerwelle 58,17 %
14. Ksenija Petrova Lagoss 57,83 %
15. Olga Tolkunova Indigo 54,58 %

Nr. 2 M klase 3. Agnese Liepiņa Doctor Wayne 60,90 %
5. Olga Šakurova Dāvana 57,03 %
7. Krista Kukure Du Mont 53,78%

M Junior Freestyle 3. Agnese Liepiņa Doctor Wayne 61,583 %
4. Olga Šakurova Dāvana 60,917 %
6. Krista Kukure Du Mont 59,333 %

Nr. 3 R klase 2. Inga Bistrova Traum Furst 63,95 %
6. Agnese Liepiņa Linza 60,96 %
9. Terēze Pētersone Kivi 58,95 %
10. Kristīna Rozīte Brodors 58,33 %
13. Jūlija Tkačova Orfejs 56,40 %
15. Olga Šakurova Regtaims 55,53 %

R Freestyle Test 4. Inga Bistrova Traum Furst 63,75 %
5. Agnese Liepiņa Linza 63,75 %
10. Jūlija Tkačova Orfejs 60,92 %
14. Terēze Pētersone Kivi 58,67 %
15. Kristīna Rozīte Brodors 57,75 %
16. Olga Šakurova Regtaims 56,33 %

Igaunijā 13 zirgi no Latvijas
Jolanta Lapiņa

Igaunija, 29.-30. augusts, iejāde
Kaimiņvalsts iejādes čempionāts risinājās vienā no jaunāka-

jiem un modernākajiem jāšanas kompleksiem Igaunijā – Toomin-
ga Tall, kas atrodas netālu no Tallinas, skaistā gleznainā vietā. Gal-
venokārt šajā sporta bāzē iecerēts attīstīt iejādi. Stallis ir paredzēts 
cilvēkiem, kuriem nepieciešams augsts ērtību līmenis, un izvirzīti 
augsti mērķi – kvalitatīvu sacensību organizēšana, daudzveidīgi 
treniņi visa gada garumā, mācību kursi, semināri. Tā kā šis jāša-
nas komplekss plašai sabiedrībai vēl nav pazīstams, Igaunijas ie-
jādes čempionāta rīkošana bija laba staļļa prezentācija. Sacensībās 
piedalījās sportisti no Igaunijas, Somijas un Latvijas.

Latviju šajās sacensībās pārstāvēja ievērojams dalībnieku skaits, 
kopā uz sacensībām bija devušies trīspadsmit zirgi. Labākos re-
zultātus uzrādīja iejādes meistare Inga Bistrova ar zirgu Traum 
Furst, FEI Prix St-Georges 2009 shēmā iegūstot vērtējumu 63,95% 
un Freestyle testā saņemot 63,75 %. Arī Agnese Liepiņa ar zirgiem 
Lordons un Linza guva labus rezultātus, pārsniedzot 63% robežu. 

Palladium kauss
Ruila, 15.augusts, konkūrs

Jolanta Lapiņa

Latvijas sportistu rezultāti
Maršruts Vieta Vārds, uzvārds Zirga vārds Rezultāts
Nr. 2a, 105 cm 4. Linda Viša Bendija 0;9 s.p./38,20 s
Nr. 2b, 105 cm 9. Evita Baradovska Dreifs 0;0 s.p./33,08 s

13. Līga Pētersone Rolāns 0;0 s.p./36,61 s
21. Linda Viša Bendija 0;9 s.p./38,20 s

Nr. 3, 115 cm 18. Linda Viša Arons 0;4 s.p./31,05 s
31. Linda Viša Bendija 4 s.p./42,50 s
34. Līga Pētersone Rolāns 4 s.p./46,48 s

Nr. 4, 130 cm 4. Linda Viša Arons 4 s.p./62,41 s
Nr. 5, 130 cm 17. Santa Šteinberga Conchevallier 5 s.p./78,86 s

21. Līga Pētersone Dreifs 12 s.p./66,83 s
Palladium kausa kopvērtējums 
Konkurecē bez vecuma ierobežojuma
Vieta Vārds, uzvārds Pārstāv 2 labāko

summa
Fināls Kopā

1. v Heiki Vatsels Igaunija, SK Raft el 30 30 60
13. v Santa Šteinberga Latvija, RVA 12 0 12
15. v Ģirts Bricis Latvija, Sport De Lux 9,5 - 9,5
18. v Dainis Ozols Latvija, LPJSK 5 - 5
Jauniešu konkurecē
1. v Kullo Kenders Igaunija, RSK Tartumaa 38 14 52
5. v Linda Viša Latvija, Liepenes 25 18 43
15. v Lauris Vilde Latvija, Burtnieki 14 - 14
16. v Santa Šteinberga Latvija, RVA 13 - 13
Bērni līdz 16 gadiem
1. v Mariah Orover Igaunija, RSK Parkur 40 30 70
4. v Linda Viša Latvija, Liepenes 28 20 48
16. v Anna Raita Vjaksa Latvija 11 - 11

Kopvērtējuma uzvarētājs Heiki 
Vatsels ar zirgu Fee.

Apbalvošanā labākie R klases sportisti, tostarp arī Agnese Liepiņa un Inga 
Bistrova (no labās).
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Igaunijā, Ruilā risinājās Pal-
ladium kausa sacensību sēri-
jas fi nāls. Galvenajā maršrutā 
uzvaru izcīnīja igaunis Heiki 
Vatsels ar zirgu Fee un izvirzījās 
arī kopvērtējuma pirmajā vietā. 
Otro vietu šajā 140 cm augstajā 
maršrutā izcīnīja Andruss Kal-
laste ar Opaal, trešā arī igaunie-
te Ebe Līsa Sinejalga ar Parn. 

– Finālā piedalījās astoņi zir-
gi, katram bija iespēja gūt  uzva-
ru. Līdz fi nālam mūsu izredzes 
uzvarēt kopvērtējumā bija ma-
zas, jo punktu skaits fi nālistiem 
bija līzvērtīgs. Par izšķirošajām 
kļuva tikai pēdējās sacīkstes, 
– sacīja Heiki Vatsels.

Palladium kausa jauno jāt-
nieku konkurencē uzvaru izcī-
nīja Marina Varblane ar zirgu 
Toronto S. Trīs dalībnieki dalīja 
godalgoto ceturto vietu, tostarp 
arī Latvijas sportiste Linda Viša. 
Kopvērtējumā tomēr līdera po-
zīcijas noturēja Kullo Kenders, 
otrajā vietā fi nāla sacensību uz-
varētājs Marins Varblani.

Konkurencē līdz 16 gadu ve-
cumam par posma uzvarētāju 
kļuva Marians Orovers ar zirgu 
Toona. Arī sacensību kopvērtē-
jumā šis jaunais jātnieks guva 
pārliecinošu pārsvaru, iegūstot 
maksimālos 70 ieskaites punk-
tus. Linda Viša kopvērtējumā 
ieguva 48 punktus, izcīnot ce-
turto vietu. Atklātajā klasē mar-
šrutā ar 130 cm augstiem šķēr-
šļiem  uzvarēja Andress Trēve 
ar zirgu Cashgirl.

Palladium kausa fi nāla sa-
censībās Ruilā piedalījās 179 
dalībnieku pāri. Startiem bija 
pieteikušies 74 jātnieki no Igau-
nijas un Latvijas ar 118 zirgiem.

Linda Viša turpināja cīnī-
ties par ieskaites punktiem un 
vietām šajā sacensību sērijā. 
Jauniešu konkurencē viņa izcī-
nija augsto piekto vietu, bērnu 
konkurencē saglabāja ceturto 
pozīciju.
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Šo augusta nedēļas nogali Igaunijā var 
uzskatīt par vasaras sezonas noslēgumu 
ar lieliskām, dalībnieku un skatītāju ap-
meklētām sacensībām Narva Grand Prix. 
Protams, vēl sekos poniju čempionāta no-
slēgums un sacensības Lūnjā. Organizētāji 
bija pārsteigti, ka izdevās radīt tik lielu in-
teresi par šīm sacensībām, bija arī lielisks 
laiks un jauka atmosfēra.

Narvas GP sacensību galvenais tiesnesis 
bija Marts Urbass, kurš atzīst: „Sacensības 
risinājās ļoti labi. Laiks bija lielisks, jauka 
vieta un visvairāk pozitīvu iespaidu atstāja 
tas, ka bija daudz cilvēku.”

Narvas pils birojs pavēstīja, ka pēcpus-
dienā parku bija piepildījuši aptuveni pieci 
tūkstoši skatītāju. Bet Narvas pils varot uz-
ņemt vēl vairāk! Kvadrātveida pils mūros 
varētu satilpt līdz desmit tūkstošiem skatī-
tāju. Pēc organizatoru domām šo sacensī-
bu apmeklētību var pielīdzināt sacensībām 
Saku arēnā Tallinā. 

Līdzvērtīgu pasākumu Igaunijā šajā 
nedēļas nogalē nebija, tāpēc organizatori 
droši varēja cerēt uz lielu dalībnieku skai-
tu. Grūtāk esot bijis ieinteresēt viesus no 
Latvijas. Mūsu valsti pārstāvēja tikai Dai-
nis Ozols ar sešiem zirgiem.

Grand Prix maršrutā Urmass Rāgs, 
Gunārs Kletenbergs un Olivers Karma rā-
dīja lielisku jāšanas līmeni. Urmass Rāgs 
ar Laguna vd Roshove izcīnīja uzvaru 135 
cm augstajā pārlekšanas maršrutā. Dainis 
Ozols ar zirgiem Kardināls-LV, Landors-
LV un Goldrings gāza pa diviem šķēršļiem 
maršrutā, attiecīgi ierindojoties 18., 19. un 
20. vietā. 

Maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz 110 
cm Dainis Ozols ar zirgu Absalūts mar-
šrutu veica bez soda punktiem, izcīnot 
trešo vietu, ar Alibi – ceturto vietu. Mar-
šrutā ar šķēršļu augstumu līdz 120 cm un 
džokeri izcīnītas divas godalgotās vietas – 
otrā vieta ar zirgu Kardināls-LV, piektā vie-
ta ar Landors-LV.

Kopā ar Daini uz sacensībām bija devu-
šies divi palīgi – Elīna Raščevska un Elīna 
Andžāne. Viņas atzina: „Šādās sacensībās 
pils parkā bijām pirmo reizi. Sajūtas neap-
rakstāmas, šķiet, ka atrodies tādā kā akvā-
rijā. Visapkārt lielie pils mūri, uz tiem un 
mūru pakājē daudz skatītāju, visur foto-
grāfi  un fi lmēšanas kameras. Saviļņojoši, 
ka pils tornī līdzās Igaunijas karogam bija 
izkārts arī Latvijas karogs. Fantastisks skats 
pavērās no Narvas pils pāri upei uz vare-
najiem Krievijas Ivangorodas pils mūriem. 
Ja runājam par pašām sacensībām, – darbs 

Narvas Grand Prix
Jolanta Lapiņa

Igaunija, 22. augusts, konkūrs

nebija no vieglākajiem. Krietns ceļa posms 
ar zirgiem bija jāmēro no pils pakājes uz sa-
censību iesildes laukumu, viss bija jāpaspēj 
laikā. Darbu ļoti atviegloja tas, ka visur bija 
izvietota nepieciešamā informācija, mēs 
zinājām, kas notiek laukumā. Lieliski sa-
vus pienākumus pildīja apsargi, kuri vien-
mēr parādīja, kurp doties, nepieciešamības 
gadījumā atbrīvoja ceļu no gājējiem, ja de-
vāmies turpu, šurpu ar zirgiem. Sacensību 
organizācija bija lieliska.”

Jāpiemin, ka Igaunijā atkal bija tā reize, 
kad sacensības vienlaikus varēja vērot arī 
internetā. 
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Sacensību laukums pils pagalmā.

Dainis Ozols, pārvarot šķērsli.

www.pajugubrauksana.com



~18~ septembris-oktobris, 2009

ĀRZEMĒS

FEI Eiropas čempionāts ie-
jādē noslēdzās ar jaunu pasau-
les rekordu. Tikai dažas nedēļas 
pēc iepriekš uzstādītā rekorda 
Hikstedā Eiropas čempionāta 
iejādes sacensību pēdējā die-
nā, kad tika izcīnītas medaļas 
brīvās izvēles programmā, lie-
liskākais pāris, kāds līdz šim ir 
redzēts iejādē – Edvards Gāls 
ar Moorlands Totilas, pārspēja 
pats sevi, sasniedzot vēl nebiju-
šu rezultātu – 90,70%. 

Ar savu harismu, kas pava-
da Totilas pēdējo mēnešu laikā, 
tas apbūra publiku vēl pirms 
savas uzstāšanās. Gāla frīstails 
pārpildītās tribīnes gandrīz 
noveda ekstāzē. Melnā ērzeļa 
dzīvesprieka pilnās kustības 
novērsa 8000 skatītāju uzma-
nību no stindzinošā aukstuma, 
kas Vindzorā valdīja sestdienas 
vakarā. Pāris bija ļoti labs čem-
pionāta Lielās balvas izcīņā un 
izpildīja testu tehniski labāk 
par pārējiem, bet brīvās izvēles 
programma, ko pavadīja Josta 
Petersa aranžētā dramatiskā 
mūzika, kas satāvēja no Oxyge-
ne 13, Equinox 4, dziesmas no 
Secret Garden un mūzikas no 
fi lmas Karību jūras pirāti frag-

FEI Eiropas čempionāts
Dace Štrausa

Lielbritānija, 25.-30. augusts, iejāde
mentiem, padarīja uzstāšanos 
vienkārši par grandiozu. Neska-
toties uz to, ka mūzika tikai retu 
reizi atbalstīja zirga soļus un 
ritmu, tā piešķīra izpildījumam 
iespaidīgu un klasisku noskaņu. 
Totilas testa sākumā šķita pārāk 
elektrizēts un pārspīlēti centīgs. 
Ienākot manēžā pasāžā, zirgs 
bija vairāk aktīvs ar labo pakaļ-
kāju, bet vēlāk pasāžu turpināja 
ritmiski. Pirmie paplašinātie 
rikši bija ārkārtīgi augsti ar 
priekškājām. Eurosport tiešajā 
TV pārraidē komentētāja pat 
piebilda, ka zirgam vajadzētu 
uzmanīties, lai neizdauzītu pats 
sev zobus, tomēr tas nepietie-
kami ar pakaļkājām pārkāpa 
priekšējo kāju nospiedumus. 
Toties otri plašie rikši bija fe-
nomenāli. Lēkšu gaitas bija lie-
liskas, perfektas, tīri izpildītas 
piruetes, kas veidoja ļoti nelielu 
apli. Muzikāli piruetes iezīmē-
ja baznīcas zvanu skaņas, taču 
zvanu skaņas bija dzirdamas 
lēkšu gaitu laikā, kas mazinā-
ja izpildījuma māksliniecisko 
kvalitāti. Kāju maiņā divos 
tempos Totilas nedaudz zaudēja 
taisnvirziena kustību un pakaļ-
daļu šūpoja pa labi. Kāju maiņā 

vienā tempā ērzelis bija diezgan 
sasprindzis un divas reizes blo-
ķēja pakaļkājas. Pieņemšanu 
lēkšos Totilas izpildīja labā līdz-
svarā un plūstoši.

Noslēdzot testu, Gāls ganda-
rīts plati smaidīja, turot cilindru 
augstu paceltu. Viņš saprata, ka 
ir uzvarējis, bet skatītāji spon-
tāni piecēlās kājās, atskanot 
dārdošiem aplausiem, kas tur-
pinājās vismaz piecas minūtes. 
Vēsturiski šis sniegums ir nozī-
mīgs, jo pirmo reizi ir pārkāpta 
90 procentu robeža. Gāls bija 
acīmredzami pārsteigts un iz-
brīnīts par tik iespaidīgu novēr-
tējumu. 

Speciālās Lielās balvas uz-
varētāja Adelinde Kornelisena 
ieguva sudraba medaļu ar no-
vērtējumu 87,350%. Mūzikas 
pavadījums bija veidots, izman-
tojot Riharda Vāgnera operas 
Persivals motīvus. Ja Korneli-
senas jāšana Speciālajā Lielajā 
balvā bija izcila precizitātes un 
viegluma ziņā, tad brīvās izvē-
les programmā Parzival bija pā-
rāk daudz pavadās, un jātniece 
tās lietoja pārlieku spēcīgi. Kāju 
maiņa gan divos, gan vienā 
tempā tika izpildītas lieliski, uz 
augšu, bez liekiem palēcieniem, 
plūstoši, un arī mūzika to labi 
akcentēja. Parzival nedaudz 
zaudēja līdzsvaru pieņemšanā 
lēkšos pa kreisi, kā arī nedaudz 
pietrūka sānu ieliekuma du-
bultpiruetēs pa kreisi, savukārt 
paplašinātos lēkšus un piruetes 
pa labi pāris izpildīja lieliski. 
Nobeidzot testu, Kornelisena 
mūziku bija apsteigusi, kas jau 
parādījās pēdējos paplašināta-
jos rikšos un nobeiguma pasā-
žā. Kopumā jāšanas kvalitāte 
bija augstā līmenī, un tiesneši to 
attiecīgi novērtēja. Kornelisena 
paskaidroja, ka mājās trenējo-
ties viņa ļoti labi iekļaujas mū-
zikas pavadījumā, taču sacensī-
bās Parzival solis kļūst platāks, 
un uzstāšanās vairs neatbilst 
mūzikai.

Anke van Grunsvena ir pa-
zīstama kā īsta cīnītāja, kura ar 
apņēmības pilnu skatu arī šo-
reiz centās uzvarēt un iegūt šī 
gada Eiropas čempionāta zeltu, 
bet viņai tomēr nācās samieri-

nāties ar bronzas medaļu, lai arī 
no sudraba medaļas īpašnieces 
Kornelisenas viņu šķīra pavi-
sam nedaudz procentu daļas. 
Viņa tika novērtēta ar rezultātu 
87,250%. Kā vienmēr, Anke zir-
gu centās turēt pilnīgā kotrolē. 
Mūzikas pavadījumu Grunsve-
na izvēlējās jau sen pārbaudīto 
Espirit Chanson, ar ko jau uz-
varēja 2004. gada olimpiskajās 
spēlēs, kā arī 2005.  un 2007.
gada Eiropas čempionātos, kad 
Salinero bija tikai astoņi gadi, 
un tas tikko sāka savu karjeru 
kā Lielās balvas zirgs. Tehniski 
izpildījums bija viegls, taču tas 
acīmredzot neietekmē tiesnešu 
vērtējumu. Grunsvena ir slave-
na ar to, ka spēj vienmēr izpil-
dīt pareizo elementu īstajā brī-
dī. Viņa ieradās arēnā soļos, lai 
gan spēlēja mūzika, kurā būtu 
jājāj pasāžas ritmā. Salinero 
sāka piafē, kad Grunsvena gri-
bēja apstāties un sveicināt. Pir-
mās daļas pasāža un piafē tika 
izpildīta lieliski, labā ritmā un 
ļoti enerģiski. Paplašinātajiem 
rikšiem būtu jābūt plašākiem, 
tā vietā tie bija vērsti vairāk uz 
augšu. Labi tika izpildīta kāju 
maiņa divos tempos, tomēr 
Salinero bija pārlieku ieliecies 
pa kreisi. Neko sliktu nevarēja 
teikt par paplašināto lēkšu un 
piruetes izpildījumu pa labi. 
Tas notika izteiktā, tīrā ritmā. 
Paplašinātie soļi bija sasteig-
ti. Nobeiguma piafē un pasāža 
izskatījās labi, taču apstāša-
nās nobeigumā, lai sveicinātu, 
praktiski nebija, zirgs bija ne-
pārtrauktā kustībā. Grunsvena 
atzina, ka bronza nav tas, uz ko 
viņa cerējusi, taču jau sacensī-
bas  iepriekšējā ziemā parādīja, 
ka turpat Nīderlandē veidojas 
pāri, kas varēs pārspēt Anki van 

Apbalvošana Speciālajā lielajā balvā. Edvards Gāls ieguva sudraba meda-
ļu, Adelinde Kornelisena – zelta, Laura Behtolšeimere – bronzas medaļu.

Edvards Gāls no Nīderlandes ar  
Moorlands Totilas .
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Šveicieši ieguva ceturto ko-
mandu izcīņas titulu Eiropas 
kokūra  čempionātā, kas noti-
ka Vindzorā, Lielbritānijā. Itā-
ļi turpina pārsteigt, saņemot 
sudraba medaļas, un tikai aiz 
viņiem, trešajā vietā, ierindo-
jās Vācijas komanda. Nekad 
iepriekš Eiropas čempionātos 
Itālijas komanda nav ieguvusi 
godalgotu vietu. 

Pēc trešdienas ātruma marš-
ruta iespējamie uzvarētāji švei-
cieši pusceļā zaudēja sparu, 
taču tad sakopoja spēkus, bija 
atkal „zirgā”, un otrajā raundā 
perfekts Daniela Etera ar Peu a 
Peu un komandas līdera Stīva 
Gerdata ar Jalisca Solier snie-
gums nodrošināja uzvaru. To-
mēr dienas individuāli lielāko 
panākumu guva itālis Natale 
Kiaudani ar Snai Seldana di 
Compalto, kuram vienīgajam 
izdevās izjāt abus maršrutus 
bez kļūdām, un viņš kā līderis 
piedalījās 25 labāko jātnieku fi -
nālā individuālajā vērtējumā. 

Vācijas komanda saņēma 
bronzas medaļas, bet iepriekšē-
jie čempionu titula īpašnieki – 
Nīderlandes komanda ierindo-
jās ceturtajā vietā pirms daudz 
apbrīnotās franču komandas, 
kas šoreiz nerādīja gaidīto snie-
gumu. Mājinieku cerības par 
medaļām komandai bija izgai-
sušas un, neskatoties uz pūlēm, 
briti ieguva tikai sesto vietu, bet 
pēc viņiem septītajā vietā bija 
Īrijas komanda.

Komandu cīņa
1. vieta – Šveice 27,66 s.p. 

(Piuss Švicers ar Ulysse – 
0/12/12; Daniels Eters ar Peu a 
Peu – 6,54/4/4; Klarisa Krota 
ar West Side v Meerputhoeve – 
3,61/4/8; Stīvs Gerdats ar Jelis-
ca Solier – 0.05/8/0)

2. vieta – Itālija 31,00 s.p. 
(Huans Karloss Garsija ar Ha-
milton de Perhet – 3,29/8/12; 
Džuzepe d’Onofrio ar Landzeu 
2 – 1,43/13/4; Natale Kiaudani 
ar Snai Seldana di Compalto – 
4,47/0/0; Pjērdžordžio Bučī ar 
Kanebo – 2,28/4/8)

FEI Eiropas čempionāts
Dace Štrausa

Lielbritānija, 25.-30. augusts, konkūrs
3. vieta – Vācija 31,75 s.p. 

(Markuss Enings ar Plot Blue – 
1,8/8/4; Karstens Oto Nāgels ar 
Corradina – 1,64/4/4; Tomass 
Mūlbauers ar Asti Spumante – 
5,43/4/5; Meridita Maikla-
Bērbauma ar Checkmate – 
4,31/4/4)

Kopā sacensību pirmajā 
raundā piedalījās 17 komandas, 
bet otrajā raundā – 17 koman-
das kopā ar 12 jātniekiem, kuri 
startēja individuāli.

Pirmajā raundā visgrūtākie 
šķēršļi bija septītais – ūdens-
šķērslis un trīskāršā sistēma, 
savukārt, otrajā daļā lielu ie-
spaidu uz dalībnieku rezultā-
tiem atstāja devītais šķērslis un 
divkāršā sistēma.

Čempionu medaļas indivi-
duālajā konkurencē tika izcī-
nītas čempionāta pēdējā dienā. 
Labāko rezultātu sasniedza un 
zelta medaļu saņēma franču 
sportists Kevins Stauts ar 11 
gadus veco ērzeli Kraque Boom 
Bois Margot, abos raundos ne-
nogāžot nevienu šķērsli. Arī 
sudraba medaļas ieguvējs Kar-
stens Oto Nāgels ar 11 gadus 
veco ķēvi Corradina maršrutu 
veica tīri, bet tā kā gala rezul-
tāts sastāvēja ne tikai no sacen-
sībām, kas notika svētdien, bet 
tika ņemts vērā arī dalībnieka 
starts iepriekšējās dienās, Nā-
gela rezultāts bija sliktāks nekā 
Stautam tikai par 0,22 soda 
punktiem. Bronzas medaļa 
tika sportistam no Nīderlandes 
Albertam Zoeram ar 13 gadus 
veco kastrātu Oki Doki.

Eiropas čempionātā piedalī-
jās divi sportisti no Igaunijas – 
Reins Pills ar A Big Boy un Tīts 
Kivisilds. Reins Pills 150 cm 
augstajā ātruma maršrutā pat 
iekļuva apbalvoto skaitā, izcī-
not septīto vietu. Tīts Kivisilds 
ar Cinnamon šajā pat maršrutā 
bija 40. vietā no 76 startēju-
šiem. Diemžēl 160 cm augstie 
šķēršļi Rolex balvas izcīņā A 
Big Boy izrādījās par grūtu, un 
dalībnieks no cīņas izstājās.

Zelta medaļas ieguvējas Šveices komandas dalībnieki: Pius Švicers, Da-
nieks Eters, Klarisa Krota un Stīvs Gerdats.

Stīvs Gerdats ar Jalisca Solier.

Bens Mahers ar Robin Hood.
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VIEDOKLIS

Latvijas Jātnieku federācijas viceprezi-
dents un Latvijas Zirgaudzētāju biedrības 
prezidents Edgars Treibergs vēroja Eiropas 
iejādes un konkūra čempionāta sacensības 
klātienē, uzskatot to par savu profesionā-
lo pienākumu. Viņš nenožēlo braucienam 
ziedoto laiku, jo negaidīti iespaidīgas biju-
šas emocijas, vērojot iejādes čempiona brī-
vās izvēles programmā Edvarda Gāla startu 
ar Totilas. Svarīgs arī gandarījums, kas gūts, 
vērojot Latvijas sportistes Airisas Peneles 
sniegumu ar Ravelu.  

– Kā vērtējat Airisas Peneles startu no 
profesionāļa viedokļa?

– Augstu vērtējams jau ir tas fakts, ka 
pirmo reizi mūsu sportiste kvalifi cējās star-
tam Eiropas čempionātā starp kontinenta 
labākajiem. Basketbolā tiek ieguldīta milzī-
ga nauda, bet valsts izlase pat netiek līdz fi -
nālam... Jāatzīst, ka Airisa pati šo rezultātu 
„būvējusi” grūtā darbā, balstījusies uz savu 
sponsoru palīdzību, federācijai sniedzot 
atbalstu tikai izšķirošajā posmā. Vērojot 
sacensības klātienē, ļoti labi varēju redzēt, 
kā atšķiras tiesnešu vērtējums un apliecina 
savu subjektīvo dabu. Krievu un baltkrievu 
sportisti nostartēja daudz sliktāk, bet ir re-
gulāri piedalījušies augstāka līmeņa sacen-
sībās, un tāpēc ir labāk pazīstami arbitriem. 
Airisa uzstājās ļoti labi, viņa vēlējās shēmu 
veikt iespējami precīzi, varbūt tāpēc mazliet 
pietrūka enerģijas, ekspresijas. Varu teikt 
droši, ja Airisas rīcībā būtu tādi zirgi, kā 
kādreiz bija Akbulaks un Albions – Gunai 
Lojai, Signāls – Ramonai Mainiecei, Flau-
ta – Edītei Rozītei, viņa varētu būt vismaz 
rangu tabulas vidusdaļā. Taču uzskatu, ka 
iejāde ir tā jāšanas sporta sfēra un arī viena 
no sporta veidu disciplīnām kopumā, kur 
bijām stipri un arī varam iekļūt elitē. Pro-
tams, ir tādi zirgi kā Edvarda Gāla Totilas – 
viņi brīvas izvēles shēmā saņēma vēl nebi-
jušu vērtējumu 90,7%. Jāpiebilst, ka Gāls 
sagatavojis arī zirgu Ravel, ar kuru Stefans 
Peterss šogad uzvarēja Pasaules kausa iz-
cīņā. Holandieši bija ļoti spēcīgi, ieguva 
pirmās trīs vietas individuāli un uzvarēja 
komandā. Bet Totilas rādīja ko tādu, ko 
neviens nebija redzējis. Beidzoties priekš-
nesumam, skatītāji piecēlās kājās, skanēja 
ovācijas. Tāds zirgs var piedzimt simts ga-
dos reizi... Tas ir tikai deviņus gadus vecs 
un savus augstākos panākumus vēl rādīs. 
Bet jau šobrīd vērotais šķita nereāls – preci-
zitāte, augstu paceltās kājas, absolūti fi ligrā-
na svarīgāko elementu izpilde.

– Kādi secinājumi atkal radušies, attie-
cinot uz iejādes attīstību Latvijā?

– Mūsu galvenā nelaime ir tā, ka nav 
komandas – piecu, sešu zirgu, kas regulā-

Varam būt starp Eiropas labākajiem
Dace Millere

ri startētu Lielās balvas līmenī. Sacensībās 
jāatšķir tas, kas notiek lielā sporta līmenī 
un kas – hobija jāšanā. Bet laukumā bieži 
redzam zirgus, kuriem vispār ar iejādi ne-
vajadzētu nodarboties. Taču ar pilnu pār-
liecību varu teikt, – man nebija kauns, kad 
Airisa ar Ravelu startēja pasaules labāko 
sabiedrībā. Jā, bija viena kļūdiņa. Bet ta-
gad sportiste klātienē redzējusi visaugstāko 
līmeni un zina, kas un kā ir jādara turp-
māk. Iejādē nav gadu limita, kamēr tu vari, 
– strādā un gūsti panākumus. Jādomā arī 
par mūsu zirgaudzētāju ieguldījumu. Pa-
skatoties izcelsmēs, Totilas radurakstos nav 
slavenu iejādes līniju pārstāvju. Taču zirgs 
ir lieliski sagatavots, un pat tiesneši nebija 

gatavi šādam sniegumam – viņi lika par se-
šiem līdz septiņiem procentiem augstākas 
atzīmes nekā iepriekš, un tas jau bija daudz, 
bet varēja likt vēl augstāk. Tapēc arī slikti, 
ka Airisai bija ceturtais kārtas numurs, 
– tiesneši nebija redzējuši citus dalībniekus 
un atzīmes it kā pietaupīja, lai gan pēc tam 
labāk pazīstami sportisti pieļāva pat rup-
jas kļūdas. Taču „strādāja” viņu autoritāte 
starptautiskajā sabiedrībā. Varēju ar vācie-
šiem pajokot, – kad vairs nav Ullas Zalcgē-
beres Rasty, kurš dzimis Latvijā no Rēbusa, 

viņiem arī grūti tikt pie godalgām. Lai atkal 
brauc te zirgus pirkt, jo Airisas Ravels dzi-
mis Tērvetē.

– Konkūrā mūsu sportisti nestartēja. 
Ar kādām emocijām vērojāt šīs sacīkstes?

– Šķēršļi bija pamatīgi, plati, attālumi –
 sarežģīti veicami. Arī Baltijas valstu labā-
kais konkūrists igaunis Reins Pills divreiz 
izstājās un tikai pirmajā kvalifi kācijas mar-
šrutā ieguva septīto vietu. Mūsu un kaimiņ-
valstu sportisti vēl nav gatavi šādam līme-
nim, un varbūt pat labi, ka tie, kuri varēja 
pēc kvalifi kācijas normatīviem, nebrauca 
uz šīm sacīkstēm. Savukārt pretstatā varu 
teikt, ka no citām valstīm – Itālijas, Šveices, 
Zviedrijas – startēja ļoti jauni sportisti, ga-
dus 20 veci un nedaudz vecāki, kuri sasnie-
dza ļoti labus rezultātus.     

– Kāda bija sacensību organizācija?
– Ļoti augstā līmenī, jo Londona šīs sa-

cīkstes uzskatīja par ģenerālmēģinājumu 
2012. gada olimpiskajām spēlēm. Vindzo-
ras pils parks ir milzīgs – apmēram 200 
hektāru, un te var sarīkot visu, kas vien 
mūsu sporta veidā vajadzīgs, arī trīscīņas 
turnīru. Prieks, ka vienu dienu, braucot 
uz sacīkstēm, parkā redzēju arī karalie-
ni Elizabeti II zirga mugurā apmēram 50 
apsargu pavadībā... Jāteic, ka nebija īpaši 
daudz izklaides pasākumu – dažādu de-
monstrējumu un prezentāciju, bet pati sa-
cīkšu programma bija tik piesātināta, ka to 
arī nevajadzēja. Pamanāmas bija Kentuki 
Pasaules Jāšanas sporta spēļu organizētāju 
aktivitātes, kas improvizētā rančo aicināja 
braukt uz sacīkstēm Amerikā. Lieliski bija 
laukumu segumi un varējām iepazīties ar 
septiņu, astoņu fi rmu piedāvājumiem šajā 
jomā. Interesanti bija vērot holandiešu fa-
nus, kuri, tāpat kā latvieši brauc uz hokeju, 
piedalās jāšanas sacīkstēs un arī pēc tam 
svinēja uzvaras mazajos krodziņos. Brau-
ciens bija interesants un ļoti vērtīgs, tāpēc 
žēl, ka tik maz jāšanas sporta speciālistu 
atbrauca uz šīm sacīkstēm.  

Edgars Treibergs pie pirmās barjeras izšķirošajā Eiropas čempionāta maršrutā ar 150 cm augstiem 
šķēršļiem. Īsts 150, piebildīsim, ka Edgara augums ir precīzi 190 cm. 
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Holandietis Edvards Gāls ar visu apbrīnoto 
Moorlands Totilas treniņā.

Zi
nt

as
 L

āc
es

 fo
to



~21~septembris-oktobris, 2009

STATISTIKA

Konkūrs
Pieaugušie
1. Andis Vārna – 473*
2. Guntars Siliņš – 216*
3. Kristaps Neretnieks – 108*
4. Dainis Ozols – 82*
5. Andrejs Bistrovs – 24*
6. Mairis Penelis – 8*
7. Girts Bricis – 3*/420
8. Aleksandrs Šakurovs – 3*/211
9. Santa Maspāne – 3*/86 
10.  Maira Leja – 184

Jaunie jātnieki
1. Linda Ansule – 707
2. Kristaps Neretnieks – 449
3. Linda Viša – 418
4. Santa Šteinberga – 261
5. Krista Kliesmeta – 230
6. Kristīne Egle – 229
7. Vija Ceriņa – 187
8. Roberts Neretnieks – 176
9. Lauris Vilde – 173
10.  Linda Josta – 111

Juniori
1. Linda Viša – 471
2. Kristīne Egle – 430
3. Madara Frēliha – 344
4. Edīte Vāgnere – 260
5. Santa Šteinberga – 255
6. Roberts Neretnieks – 213
7. Diāna Indrāne – 198
8. Lana Kaupuža – 138
9. Marija Dubrovska – 130
10.  Paula Glāzere – 114

Bērni
1. Laura Penele – 288
2. Linda Viša –  279
3. Anna Raita Vjaksa – 211
4. Viktorija Juraša – 203 
5. Patrīcija Kokina – 184
6. Marija Dubrovska – 156
7. Roberts Priedītis – 111
8. Karīna Pavāre – 94
9. Anna Beļska – 78
10.  Elza Muižniece – 74

* Pirmie tiek vērtēti maršruti ar  
150 cm augstiem šķēršļiem ofi ciā-
lajās starptautiskajās sacensībās.

Konkursa Latvijas Republikas labākais 
jātnieks 2009 rezultāti 

(uz 1.09.2009.)

Iejāde
Pieaugušie
1. Airisa Penele – 502*
2. Agnese Liepiņa – 949
3. Terēze Rozenberga – 704
4. Agnese Kukaine – 600
5. Inga Bistrova – 506
6. Terēze Pētersone – 408
7. Gundega Krīģere – 396
8. Jūlija Stepanova – 326
9. Kristīna Rozīte – 272
10.  Kristīne Lisovska – 269

Jaunie jātnieki
1. Jūlija Stepanova – 54
2. Anete Lapina – 45
3. Elīna Grundmane – 18
4. Katerina Mišuta – 12

Juniori
1. Marija Dubrovska – 42
2. Ance Kozulāne – 42
3. Elīna Potaņina – 30
4. Signija Hmeļņicka – 24
5. Ennija Žuka – 18
6. Krista Kukure – 15
7. Mārīte Dāvidsone – 15
8. Jelizaveta Želtova – 12
9. Māra Meinharte – 11
10.  Liāna Pelše – 10

Bērni
1. Aiga Silavniece – 102
2. Sindija Galviņa – 54
3. Everita Daubure – 45
4. Ksenija Petrova – 42
5. Kristīne Tverdohleba – 30
6. S. Varenberga – 26
7. Marta Brūniņa-Buile – 24
8. Paula Grīnberga – 18
9. Sabīne Mālere – 15
10.  Sofi ja Lavrenoviča – 10

* Pirmie tiek vērtēti Lielās 
balvas rezultāti ofi ciālajās 
starptautiskajās sacensībās.

Sagatavoja Latvijas Jātnieku federācija

Baltijas valstu jātnieki FEI reitingos 
(uz 13.09.09.)

Konkūrs 
Jātnieks Vieta Vieta iepriekšējā 

reitingā
Punkti

Pirmo vietu ieguvēji FEI reitingā 

Markuss Enings (Vācija) 1. 1. 3485,00

Ēriks Lamaze (Kanāda) 2. 3. 3253,12

Meridita Maikla-Bērbauma (Vācija) 3. 2. 3251,00

LATVIJA

Andis Vārna 256. 249. 352,00

Dainis Ozols 724. 728. 70,00

Guntars Siliņš 1024. 1011. 35,00

Kristaps Neretnieks 1078. 1069. 31,00

Andrejs Bistrovs 1903. 1906.  1,00

LIETUVA

Bens Gutkausks 272. 261. 325,00

Andrius Petrovs 290. 291. 292,00

Kosts Gaigals 684. 615. 80,00

Zigmants Šarka 1024. 958. 35,00

Stasis Jass 1153. 1018. 25,00

Rims Rimkus 1564. 1568. 5,00

Rikards Vismeris 1564. 896. 5,00

IGAUNIJA 

Reins Pills 93. 106. 968,00

Gunārs Kletenbergs 196. 193. 476,00

Urmass Rāgs 229. 210. 402,00

Tīts Kivisilds 237. 239. 391,50

Hanno Ellermanis 251. 256. 357,50

Heiki Vatsels 1318. 1223. 15,00

Ebe Līsa Sinejalga 1564. 1568. 5,00

Andress Trēve 1822. 1207. 4,00

Informāciju apkopoja Inese Ruskule

Iejāde

* Prezicējums. Atvainojamies par kļūdainiem Airisas Peneles rezultā-
tiem iepriekšējā numurā, kas radās sakarā ar kļūdu pašas FEI reitingos.

Jātnieks Vieta Vieta iepriekšējā 
reitingā

Punkti

Pirmo vietu ieguvēji FEI reitingā
Adelinde Kornelisena, Parzival 
(Nīderlande) 

1. 4. 2253

Izabella Verta, Satchmo 78(Vācija) 2. 1. 2249
Edvards Gāls, Moorlands Totilas 
(Nīderlande)

3. 91. 2204

LATVIJA 
Airisa Penele, Ravels 236. 277. 580
IGAUNIJA 
Marika Vundere, Orlando P 181. 177. 762
Maria Čuletsa, Markus 271. 266. 496
Marika Vundere, Frankfurt 559. 563. 51
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mīgākas. Lielajos maršrutos gan lielākoties startē vīrieši, un es 
vēl pavisam nesen domāju, ka tas ir saistīts ar jātnieka lielo fi zis-
ko slodzi, lecot pāri milzīgiem šķēršļiem. Taču tikai tagad kādā 
sarunā ar pieredzējušiem tiesnešiem, kādreizējiem jātniekiem, 
atskārtu, ka nebiju pietiekami labi izvērtējis apstākli, ka aktīvu 
sportošanu jaunas sievietes bieži pārtrauc, gaidot bērniņu. Dau-
dzas jātnieces pēc pārtraukuma arī vairs neatsāk sportošanu. Tas 
tad var būt galvenais iemesls, kāpēc starp elites jātniekiem sievie-
šu ir krietni mazāk.

Par jautājumā minētajām meitenēm varu teikt, ka, lai gan slo-
dze ir liela, tomēr uzskatu, ka nekāds  kaitējums veselībai netiek 
nodarīts. Visas trīs sportistes pazīstu pietiekami labi un domāju, 
ka arī psiholoģiski viņas spēj izturēt šādu slodzi. Protams, ga-
lavārds vienmēr paliek vecākiem, jo viņiem savs bērns jāsaprot 
vislabāk. Treniņu procesā un sacensību sezonā trenerim un ve-
cākiem tomēr kopīgi vajadzētu izplānot arī kādu pārtraukumu 
jauniešu atpūtai.

Varam paraudzīties arī no cita skatu punkta. Jājot tik daudz 
zirgu, meiteņu darbību var dēvēt par gandrīz profesionālu jātnie-
ka darbu. Augstskolā man sporta pedagoģijas speciālisti mācīja, 
ka jebkāda profesionāla sportošana nav veselīga. 

Tātad mana atbilde būs šāda: līdz brīdim, kamēr sportošana 
sagādā prieku un  notiek kvalifi cēta trenera uzraudzībā, nekāds 
kaitējums veselībai šādas slodzes dēļ nevar notikt, uzmanīgākiem 
jākļūst tad, kad sportošana kļūst par vienīgo jātnieka nodarbi un 
arī iztikas avotu, kas uzliek daudz lielākus pienākumus.

Atbild: Sergejs Šakurovs, konkūra treneris
– Desmit startu vienā dienā? Nav viegli, bet, 

ja jātnieks strādā ik dienu profesionāli vairākus 
zirgus, tad mačos šāda slodze nav pārsteigums. 
Ja vēl jātnieks sasniedz rezultātu, kas apmierina 
zirgu īpašniekus un trenerus, tad gods un slava 
tādam jātniekam!

Atbild: Zinta Lāce, trenere Vācijā
– Vācijā nekādi starta skaita ierobežojumi 

vienā dienā vai vienās sacensībās nepastāv, un 
nav jau arī bērniem nemaz tik daudz zirgu. Kad 
var, jāj, cik grib, ja tik mamma atļauj… Protams, 
spēkā vienmēr ir normas, ko nosaka sacensību 
nolikums – sportista starts maršrutos atbilstoši 
vecumam un kvalifi kācijai.

MŪSU PADOMNIEKI

Nav noteikti ierobežojumi

Jautājums: – Kādas ir iespējas trenēties pie kāda 
no konkūra treneriem, kuri minēti kā Zirgu 
Pasta padomnieki? Cik mēnesī varētu maksāt 

treniņi? (Elīza, 15 g. v., Rīgā)
Atbild: Indra Gabaliņa, konkūra trenere

– Strādāju Valsts aģentūrā Kleisti. Nodarbī-
bas ar mācību grupām sākšu oktobrī, tad arī 
ieteiktu meitenei šo iespēju izmantot. Ja skola 
nemainīs līdzšinējos izcenojumus, nodarbības 
mēnesī, tajās piedaloties divas reizes nedēļā, va-
rētu maksāt ap 30 latiem. Mācību grupās uzņe-
mam bērnus no desmit līdz 16 gadu vecumam 
bez priekšzināšanām. Ja tādas ir, noteikti nepie-

ciešama atsevišķa saruna. Lai pieteiktos mācību grupās, jāzvana 
instruktorei Tatjanai Līvmanei pa tālruni 26821433. Ja kāds vēlas 
tieši manas konsultācijas, var zvanīt pa tālruni 29423300.

Treniņi mācību grupās

Jautājums: – LJF kausa izcīņas otrā posma sacensī-
bās Kleistos ar lielu interesi vēroju jaunos Latvijas 
sportistus. Daudz meiteņu, maz puišu. Jaunajos vir-

mo lielisks cīņas gars un liela uzņēmība. Prieks un ganda-
rījums par to. Bet vai šiem, vēl 21 gadu nesasniegušajiem 
jauniešiem, tā nav pārlieku liela slodze un spriedze: pētot 
starta protokolus, var saskaitīt, ka Kristai Kliesmetei bija 
desmit starti, Lindai Višai un Kristīnei Eglei – septiņi vie-
nā sacensību dienā. Kas nosaka, cik daudz vienās sacensī-
bās jāstartē – treneri, vecāki? Kā šādu situāciju komentē 
un vērtē tādi padomnieki kā treneris un tiesnesis Dainis 
Līvmanis, kā jauns, tikko speciālu izglītību ieguvis spe-
ciālis Indra Gabaliņa. Kāda pieredze ir Vācijā, par to va-
rētu pastāstīt Zinta Lāce. Vēlētos uzzināt arī kāda piere-
dzējuša, starptautiska līmeņa jātnieka viedokli par šādu 
slodzi. (Anda, Rīgā)

Atbild: Dainis Līvmanis, konkūra tiesnesis
– Anda uzdevusi interesantu jautājumu. 

Meiteņu daudz, puišu maz. Tā tas ir lielākajā 
daļā valstu. Sporta veids ir tehnisks, tajā ne-
pieciešamās prasmes un iemaņas – acumērs, 
ritma izjūta, plastiskums, zirga izjūta – tās var 
būt vienlīdz labas gan zēniem, gan meitenēm. 
Zēniem, protams, objektīvi ir vairāk spēka, ie-
spējams, ka arī taktiskajā darbībā viņi varētu 

būt pārāki, bet meitenes to visu lieliski kompensē ar maigumu, 
zirgu mīlestību, pacietību un neatlaidību. Jums šķitīs savādi, bet 
mana trenera pieredze rāda, ka meitenes bieži vien ir arī dros-

Jautājiet mūsu padomniekiem! 
Zirgu Pasts izraudzījies savus šāgada padomnie-

kus, kuri ir speciālisti ar jāšanas sportu un zirgaudzē-
šanu saistītos jautājumos un ir piekrituši atbildēt ik 
numurā uz mūsu lasītāju jautājumiem. Rakstiet savus 
jautājumus redakcijai uz elektroniskā pasta adresi 
info@zirgupasts.lv, un sagatavosim speciālistu atbil-
des laikraksta slejās. 

Plašāka informācija par mūsu padomniekiem 
publicēta Zirgu Pasta šā gada nr. 5.

Airisa startēja lieliski
Jautājums: – Vai kāds no mūsu iejādes treneriem vai 

tiesnešiem vēroja Eiropas čempionāta startus klātienē? Ja 
tā, tad jautājums, – kāds uz citu sportistu fona bija mūsu 
Airisas Peneles starts? (Sportiste, iesācēja iejādē)

Atbild: Kristīne Lisovska, iejādes trenere
– Starts vērtējams ļoti pozitīvi. Airisa ar 

Ravelu parādīja vislabāko, ko līdz šim spējuši. 
Izcīnītā vieta gan nav augsta, bet, nenoliedza-
mi, bija jūtams tas, kā tiesnešus iespaido dau-
dzi blakus aspekti, piemēram, viņiem priekšā 
ir statistika ar sportistu sasniegto pēdējos divos 
gados… Arī starta numurs – ceturtais – nebija 
veiksmīgs. Bet Airisa visus elementus veica lie-

liski – pasāžas, piafē, kāju maiņas, pārejas no viena elementa uz 
otru. Laba bija piruete, plašie soļi, kas tika vērtēti ar koefi cientu 

“divi”. Patiešām vienīgā kļūme bija kāju maiņā divos tempos. Pa-
visam cits un specifi sks ir jautājums par to, kā šobrīd mainījušies 
paši iejādes zirgi, kā tie tiek audzēti un apmācīti.
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Latvijā saglabājušās daudzas ēkas, kas 
kādreiz bijušas saistītas ar zirgiem. Viena 
no šādām būvēm atrodas Liepājas karostā, 
un tā ir slēgta tipa manēža, kas celta zirgu 
izjādēm, kavalērijas priekšnesumiem un 
jūrnieku vingrošanas nodarbībām. 

Mūsdienās gan  nevaram vairs redzēt 
visu ēku, ir skatāmi tikai sarkano ķieģeļu 
sienu mūri. Nav saglabājusies arī neviena 
fotogrāfi ja, kurā varētu ar savām acīm re-
dzēt, –  kā kādreiz izskatījās sarkano ķieģe-
ļu ēka. Dokumentēti fakti vēsta par to, ka 
ēka bijusi grezna, un manēžas jumtu klāju-
si metāla konstrukcija ar stikla dakstiņiem, 
lai milzīgajā telpā būtu dienas apgaismo-
jums. 

Karosta kā pastāvīga pilsētvide izveido-
ta jau 19. gadsimta beigās. Krievijas cars 
Aleksandrs II pavēlējis uzcelt apjomīgu 
cietoksni un kara pilsētiņu Liepājas zie-
meļu daļā. Sākotnēji šo kompleksu nosau-
ca par Imperatora Aleksandra III ostu. 

Tikai Latvijas valsts neatkarības lai-
kā to sāka dēvēt par Karostu. Mūsdienās 
karosta ir arhitektūras piemineklis, kuru 
brauc aplūkot gan vietējie, gan arī ārzem-
ju tūristi. Manēža ir bijusi tik ietilpīga, ka 
te rīkotas ofi ciālās maltītes. Kad Liepājā 
ieradās Krievijas cars Nikolajs II, manēžā 
tika uzklāti galdi garnizona matrožiem, 
kuru skaits bijis līdz pat 4000 cilvēku.

Cienījamie liepājnieki! Liepājas muzejs 
uz mūsu lūgumu redakcijai atbildēja, ka 
tiešām tā rīcībā nav nevienas fotogrāfi jas 
no šīs manēžas aktīvās dzīves laika. Var-
būt jūsu vecvecmāmiņu un vecvectētiņu 
albumos kāda saglabājusies? Priecāsimies 
par to uzzināt!

Liepājas karostas manēža
Inese Ruskule 
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Oktobris
Latvijas mēroga sacensības
3.10. iejāde – LJF kausa izcīņas 5. posms, Rīga, Kleisti
3.10. konkūrs – sacensības z/s Zāgkalni, Rendas 
pagasts, Kuldīgas novads
17.10. konkūrs – LJF sacensības, Rīga, Kleisti 
Latvijas mēroga treniņsacensības
3.10. iejāde – klasifikācijas sacensības, Rīga, Kleisti
10.10. konkūrs – klasifikācijas sacensības, Rīga, Kleisti

Kaimiņos Lietuvā, Igaunijā
3.10. konkūrs – Hobunurme kauss, Kulitse, Igaunija
3.10. pl.13 rikšošana – Tallina, Igaunija
10.10. iejāde – Lagedi Mõisa 1. posms, RSK Nancy, 
Igaunija
17.10. pl.13 rikšošana – Tallina, Igaunija
29.10. iejāde – Tondi, Igaunija
31.10. pl.13 rikšošana – Tallina, Igaunija
Starptautiskas sacensības
9.-11.10. iejāde – CDI3*, Kepešvāra, Ungārija



D
ac

es
 Š

tr
au

sa
s 

fo
to

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

Zirgu Pasts redakcija aicina sūtīt privātos sludinājumus, reklāmu, 
kā arī informāciju par sacensībām, semināriem un kursiem. Infor-
māciju lūdzam sūtīt uz info@zirgupasts.lv
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Guntars Lukaševskis ir dzimis rīdzi-
nieks, bijis izcils iejādes sporta meistars no 
astoņdesmito gadu vidus līdz deviņdesmito 
sākumam, izcīnītas daudzas zelta medaļas 
un čempiona tituli šajā sporta disciplīnā. 
Tagad gan viņa ikdiena vairs nav saistīta  ne 
ar iejādi, ne arī Latviju, jo viņš jau vairāk 
nekā desmit gadu ir Vācijas iedzīvotājs un 
regulāri piedalās konkūra sacensībās.

 Par Guntaru Lukaševski trenere Astrī-
da Belovzorova saka: „Visi audzēkņi man ir 
mīļi, visi viņi man ir kā bērni, arī Guntars. 
Viņš vienmēr bijis un ir solīds, nekad man 
neļāva neko smagu nest, vienmēr ņēma 
pats, arī zirgus vienmēr pats atsoļoja.“

– Vai zirgi tevi ir saistījuši jau kopš 
bērnības? 

– Vecāki vienmēr rūpējās, lai mēs ar brāli 
nodarbotos ar kādu no sporta veidiem. Mūs 
aizveda uz hokeja treniņiem, nospēlēju to 
apmēram četrus gadus, bet brālis spēlē vēl 
tagad. Jā, jāt ar  zirgiem bija mana vēlēšanās 
jau kopš mazotnes, bet vecāki vienmēr iz-
vairīgi reaģēja uz lūgumu attiecībā par zir-
giem. Teica, ka līdz zirgiem jābrauc tālu – 
uz Siguldu. Taču tā vietā man bija iespējas 
apmeklēt tenisa, peldēšanas un futbola no-
darbības. 

– Kurš tad bija „pie vainas”, ka sāki ap-
meklēt jāšanas sporta nodarbības? 

– Patiesībā pie tā „vainīga” Villija Zelti-
ņa. Mana mamma strādāja kopā ar Villiju, 
kura toreiz jau nodarbojās ar jāšanas spor-
tu. No viņas arī uzzinājām par nodarbībām 
Kleistu sporta bāzē. Tolaik gan bija citādā-
ka sistēma nekā tagad. Bērnus uzņēma līdz 
divpadsmit gadu vecumam, un nevarēja jau 
tā vienkārši aiziet un sacīt – es gribu jāt, do-
diet man zirgu! Notika uzņemšanas pārbau-
des, un ne jau visus, kuri vēlējās, uzņēma. 
Tajā 1979. gada rudenī, kad devos iestāties 
Kleistu jāšanas sporta sekcijā, biju mazliet 

No iejādes disciplīnas uz konkūru
Inese Ruskule

nobijies, jo man jau bija 13 gadu, un domā-
ju, ka neuzņems. Lai gan piedevām nokritu 
no zirga pārbaudes laikā, mani tomēr uzņē-
ma. Kopā bija pieteikušās apmēram 90 mei-
tenes un 32 puiši, tajā rudenī sporta skolā 
uzņēma 30 meitenes un 30 puišus. 

– Tad arī sāki regulāri nodarboties ar 
jāšanas sportu? 

– Jā, tā viss sākās. Tolaik jāšanas sporta 
nodarbības ietvēra gan jāšanas sporta ie-
maņu apgūšanu, gan vispārējo fi zisko saga-
tavotību. Fiziskie treniņi notika divas reizes 
nedēļā, taču jāšana – tikai vienu reizi nedēļā 
vienu stundu. Manēža tolaik vēl nebija līdz 
galam uzbūvēta. Ziemā jājām ārā, neskato-
ties uz to, ka termometra stabiņš noslīdē-
ja pat līdz mīnus 25 grādu atzīmei. Mans 
pirmais mācību grupas treneris bija Uldis 
Šāberts, savukārt vispārējās sagatavošanas 
nodarbības mums vadīja Līga Baltiņa un 
dresēja mūs ne pa jokam, fi ziskā slodze bija 
liela. Taču tas viss palīdzēja paveikt to, ko 
esam sasnieguši. 

– Vai mācību grupā nodarbojies ilgi? 

– Nē, mazliet vairāk nekā gadu, jo jau 
1981. gadā sāku mācīties iejādi pie treneres 
Astrīdas Belovzorovas. Mūsu kopējās sa-
darbības sākums bija interesants, jo Astrī-
da negribēja mani mācīt, bet es savukārt 
negribēju jāt iejādi. Astrīdai bija padomā 
ņemt apmācībā citu jātnieku, taču situācija 
mainījās. Gribēju jau jāt visvairāk trīscīņu, 
bet tur bija noteikta svara norma. Piekritu 
trenēties pie Astrīdas, bet mums jau pašā 
sākumā bija vienošanās, ka es varēšu kād-
reiz pārlēkt arī kādu šķērsli. 

Panākumu laiks
Tā sākās nozīmīgs posms Guntara dzī-

vē. Sešas reizes nedēļā viņš devās uz jāšanas 
sporta nodarbībām, visi treniņi bija plānoti. 
Jau pēc gada ieguva trešo labāko rezultātu 
jauniešu balvas izcīņā ar zirgu Hans. Iejāde 
bija neatņemama Guntara dzīves sastāvdaļa 
līdz 1991. gadam. Šajā laikā viņš izcīnīja ap-
mēram 40 zelta medaļu, bija vairākkārtējs 
Latvijas čempions iejādē, guva godalgotas 
vietas PSRS čempionātos. Neapšaubāmi, 
Guntars bija tālaika labākais iejādes spor-

Guntars Lukaševskis sacensību starplaikā Vācijā.

Jau daudzus gadus dzīvojot un strādājot Vācijā, tagad Guntars Lukaševskis par savu specialitāti izvēlējies šķēršļu pārvarēšanu.
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tists Latvijā. Viņš nebija vienīgais vīrietis, 
kurš piedalījās iejādes sacensībās. Tolaik ie-
jādē startēja arī Oļegs Burkovskis, un vēlāk 
pievienojās Ainārs Brūveris. Taču vīriešu 
kārtas pārstāvji nebija galvenie sāncenši, 
Guntara visnopietnākā konkurente bija Ra-
mona Mainiece.  

– Vai Astrīda Belovzorova bija tava 
vienīgā trenere un vai  bija arī kāds elks 
sportā? 

– Viss, ko esmu zirgam mugurā sa-
sniedzis, noticis, pateicoties Astrīdai. Viņa 
ir mana otrā mamma. Astrīda vienmēr 
mani aizstāvēja un manis dēļ bieži gāja kā 
tanks cauri barikādēm. Par labu jātnieku 
var kļūt tikai ar laiku, ļoti svarīga ir piere-
dze. Jātnieks, kurš saka, ka prot jāt, ir vai 
nu melis, vai arī neapzinās, ka tas ir sports, 
kurā nedrīkst teikt – es protu! Astrīda vien-
mēr skaidri izstāstīja treniņa uzdevumu, 
man vajadzēja tikai klausīties un izpildīt. 
Domāt nebija laika, bija tikai jāklausa un 
jādara, bet pēc treniņiem viņa visu izskaid-
roja sīkāk. Elku man nav bijis. Protams, 
skatījos, kā strādā izcilākie sportisti un kaut 
ko arī centos darīt tāpat kā viņi, bet nekad 
nevienu neesmu kopējis un nekad nevie-
nam neesmu centies līdzināties! Es vienmēr 
mācījos skatoties. 

– Kāpēc pārstāji darboties iejādē, ja 
viss risinājās tik veiksmīgi? 

– Pēc līdzdalības 1991. gada PSRS čem-
pionātā Maskavā, kur arī starts bija ļoti 
veiksmīgs, sapratu, ka kaut kas mainās un 
mainīsies vēl vairāk... Atbraukdams no 
Maskavas, pārstāju vispār jāt. Manu labāko 
zirgu Pridku atdeva Airisai Penelei, un pēc 
trīs mēnešiem viņa jau veiksmīgi ar to star-
tēja Bulgārijā. Bet es nejāju kādu gadu. 

– Vai pēc gada atsāki jāt iejādi?
– 1992. gadā Jevgēnijam Baldiškinam un 

Aleksandram Romančikovam Tērvetē bija 
piedāvājums piecu mēnešu laikā sagatavot 
zirgus starptautiskai izsolei. Viņi pierunā-
ja arī mani piedalīties šajā pasākumā. Tas 
bija interesants laiks, jo nekas tāds iepriekš 
nebija darīts. Izsolei bija jāsagatavo septiņi, 
astoņi zirgi, kuru vidū bija gan iejāti, gan arī 
neiejāti zirgi. Darbu toreiz paveicām augstā 
līmenī, labi sagatavojām zirgus šim pasāku-
mam. Pēc šīs izsoles gan vairāk gan neko 
tādu nedarīju, un  atkal pārtraucu jāt. 

Dzīve Vācijā 
Deviņdesmito gadu vidū Guntars bieži 

brauca uz Vāciju. Komunicēšanā viņam ne-
bija grūtību, jo Rīgā bija pabeidzis 5. vidus-
skolu, kur tolaik bija padziļinātas mācību 
programmas vācu valodas apguvē. Strādāja 
arī staļļos. 1997. gadā vienā no tiem Gun-
tars iepazinās ar savu nākamo sievu Brigiti. 
Viņa bija hobija līmeņa jātniece, kurai pie-
derēja savs zirgs. Tā paša gada beigās abi arī 
apprecējās. Nākamajā gadā piedzima pir-
mais dēls Jānis. Šķiet dīvaini, ka, Vācijā dzī-
vojot, var izvēlēties bērnam tik latvisku vār-

du. Jā, turklāt šo vārdu izvēlējās tieši Brigite, 
viņai tas šķita ļoti skanīgs. Jāpiebilst, ka arī 
otrā dēla vārds Latvijā ir pazīstams – Lau-
ris. Sākot kopdzīvi, jaunā ģimene dzīvoja 
pavisam nelielā dzīvoklītī, tāpēc bija jāsāk 
domāt par lielāku dzīvojamo telpu. Īstenībā 
viņi nedomāja tikai par sevi, jo bija mērķis 
atrast nekustamo īpašumu, kur būtu vieta 
arī zirgiem, respektīvi – māju ar stalli. Pēc 
kāda laika šādu vietu ģimene atrada, 30 ki-
lometru attālumā no Volfsburgas. Jau 1999. 
gadā Guntars ar sievu, bērnu un diviem zir-
giem apmetās uz dzīvi savā jauniegūtajā un 
pilnveidotajā saimniecībā. Tagad par to var 
uzzināt mājas lapā www.pferdesport-raden-
beck.de. 

Ar laiku te arī citi sāka izmitināt privātos 
zirgus. Guntars bija domājis realizēt ideju 
par jāšanas skolu, bet izrādījās, ka šis biz-
ness nav rentabls, jo tuvākajā apkārtnē pēc 
tā nebija pieprasījuma. Boksi atrodas gan 
stallī, gan pastāv iespēja saliekamos boksus 
izvietot zem nojumes. Lielākais zirgu skaits, 
ko Guntars savā saimniecībā izmitinājis, – 
33. Patlaban viņa saimniecībā ir 20 zirgu, 
starp tiem ir gan paša, gan arī citu privātie 
zirgi. Cenas par izmitināšanu ir līdzvērtīgas 
pašreizējai vidējai cenai Latvijā. 

Guntara ģimenes bizness lielākoties ir 
koncentrēts uz savu zirgu trenēšanu un 
tirgošanu. Zirgus Guntars iestrādā pats, un 
pats ar tiem startē konkūra sacensībās. Viņš 
strādā bez trenera, un pats trenē jauniešus 
gan pašmāju saimniecībā, gan arī brauc uz 
citiem staļļiem vadīt nodarbības interesen-
tiem. Guntars regulāri dodas uz sacensī-
bām. Par vienu no saviem rekordiem atzīst 
to reizi, kad vienā dienā sacensībās piedalī-
jies vienpadsmit maršrutos ar deviņiem da-
žādiem zirgiem. Savukārt par veiksmīgāko 
panākumu uzskata sesto vietu Grand Prix 
maršrutā reģionālajās sacensībās. Gunta-
ram arī patīk piedalīties spēka lēcienu jeb 
augstlēkšanas sacensībās, un augstākais 
pārvarētais šķērslis šajā disciplīnā ir bijis 
1,85 m šā gada augusta sākumā. 

Nesen notikušās Pasaules kausa posma 
sacensības Kleistos, kuras Guntars vēroja 
klātienē, viņš vērtē pozitīvi. Uzskata, ka sa-
censības notikušas augstā līmenī, kā arī se-
cina, ka Latvijas sportistu sniegums daudz 
neatšķiras no ārzemju jātnieku rezultātiem. 
Ļoti paticis Anda Vārnas starts. 

Par atgriešanos Latvijā Guntars pagai-
dām nedomā, lai gan tāda ideja bijusi. Sie-
vai ir labi atalgots darbs, pašam izveidota 
saimniecība. Īsti nav jēgas atsākt dzīvi Lat-
vijā. Negribas mētāties no vienas valsts uz 
otru, jo īpaši, ņemot vērā pašreizējo situāci-
ju Latvijā. Vācijā Guntars ekonomisko krī-
zi neizjūt. Bet viņš labprāt atkal atbrauktu 
uz Latviju, lai sarīkotu šeit jāšanas sporta 
seminārus, ko Guntars jau īstenojis pirms 
pāris gadiem, kad apmeklējums bija liels un 
atsauksmes – atzinīgas. Guntars ar abiem dēliem – vecākais Jānis, jau-

nākais Lauris. Tagad puikām 11 un 7 gadi.
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Guntars ar Pridku Kleistu treniņu laukumos.

Pirms vairākiem gadiem treneres Astrīdas Be-
lovzorovas jubilejā. Otrajā rindā Guntars, taga-
dējā Latvijas Jātnieku federācijas biroja vadītāja 
Anita Mangale (no kreisās) un toreizējā jāšanas 
sporta organizatore Lija Ošupe. 

Fo
to

 n
o 

A
st

rī
da

s B
el

ov
zo

ro
va

s a
rh

īv
a

Fo
to

 n
o 

A
st

rī
da

s B
el

ov
zo

ro
va

s a
rh

īv
a



~28~ septembris-oktobris, 2009

dažādu injekciju, tādēļ labākais, kas var ar 
to notikt, ir ļaut dzīvot normālu zirga dzī-
vi.

Blue Hors Matinai bija vētraina sporta 
karjera Lielās balvas līmenī. 2005. gads bija 
pirmais šajā līmenī, bet jau bija skaidrs, ka 
tā būs jauna zvaigzne. 2006. gadā Matina 
uzvarēja Dānijas čempionātā. 2006. gada 
Pasaules jāšanas sporta spēlēs Āhenē tā 
kļuva par sensāciju, kas ar savu fenomenā-

lo brīvās izvēles programmas izpildījumu 
spēja radīt tik daudz emociju skatītājos un 
tiesnešos, kādu neviens cits zirgs ne pirms 
ne pēc tās, kaut arī ieguva tikai sudraba 
medaļu individuālā konkurencē, bet bron-
zu komandu vērtējumā. Pusgadu vēlāk 
2007. gadā Pasaules kausa fi nālā Lasvegasā 
Matina, kāpjot ārā no treilera, aizķērās, un 
sevi savainoja. 

ZIŅAS

Slavenā Matina kļūs 
par vaislas ķēvi

Kopā ar savu jātnieku Andreasu Helgs-
trandu Matinai bija fantastiska karjera 
iejādē, taču tagad cīņa par atgriešanos 
sacensību arēnā ir beigusies. Ķēve guva 
savainojumu 2007. gada Pasaules kausa 
fi nāla laikā Lasvegasā un kopš tā laika vēl 
joprojām nav pavisam vesela. „Mēs esam 
izdarījuši visu iespējamo un ticējām, ka tā 
spēs atkal piedalīties sacensībās,” teica Blue 
Hors staļļa vadītājs Estebens Mollers. Arī 
pēdējā laikā izmantotā ūdens terapija ne-
deva cerētos rezultātus. Matina tagad varēs 
dzīvot īstu zirga dzīvi barā zirgaudzēta-
vā Blue Hors Stud Randbolē, Dānijā. Esot 
bijis interesanti vērot, kā temperamentīgā 
Matina pirmo reizi ieradusies pie citiem 
zirgiem, bet ātri pieradusi pie jaunajiem 
apstākļiem un nomierinājusies. Nākamo 
pusgadu tā vienkārši vadīs savu dzīvi barā, 
bet pavasarī kļūs par vaislas ķēvi. Nolemts, 
ka no Matinas netiks iegūtas olšūnas, bet 
kumeļš tiks sagaidīts tradicionālā veidā, jo 
hormonālā apstrāde embriju transplantā-
cijas procedūrā saistīta ar lielu stresu, bet 
Matina jau tā saņēmusi pietiekami daudz 

FEI par izslēgšanu no 
Meydan kausa 

Notiek diskusija par to, kuras komandas 
nākamā gada FEI Meydan Nāciju kausa iz-
cīņā paliks šajā līgā. Pēc Dublinas šova 7. 
augustā, kad notika pēdējās šīs sērijas sa-
censības, divas komandas – Lielbritānija 
un Beļģija ar vienādu punktu skaitu ieņēma 
priekšpēdējo vietu, kas, atbilstoši FEI Nā-
ciju kausa nolikumam, nozīmē, ka vienai 
no tām līga ir jāatstāj. Noteikumu inter-
pretācija var novest pie diviem dažādiem 
izslēgšanas variantiem. Tāpēc šo gadījumu 
FEI vadība nodeva apspriešanai valdē. Kad 
radās iespēja nodod lietu FEI tribunālam, 

Iejādes forums 
Holandē
Sagatavoja Dace Štrausa

Šīs sezonas visveiksmīgākais jātnieks 
Stefens Peterss ieradīsies Holandē, kur Ie-
jādes foruma laikā 26. un 27. oktobrī notiks 
viņa meistarklase. Pēc uzvaras Pasaules 
kausa fi nālā Lasvegasā, kur viņš uzvarēja 
Izabellu Vertu ar Satchmo, Peterss devās uz 
Āheni, lai pārspētu arī Anki van Grunsve-
nu ar Salinero. Vai Petersa jāšanas stils ir 
jauna tendence starptautiskajā iejādē? Tas 
ir viens no jautājumiem, par ko spriedīs fo-
rumā. Viņa jāšanas stils ir ļoti atbrīvots un 
šķiet, ka zirgs iet ļoti viegli un brīvi. Šogad 
praktiskajai daļai forumā tiks atvēlēts vai-

rāk laika, jo īpaši Petersa meistarklasēm. 
Tās notiks abās foruma dienās. Foruma 
programmā būs vēl vairākas citas pre-
zentācijas, lekcijas un klīnikas. Uzstāsies 
iejādes pasaulē atzinību guvuši cilvēki –  
zirgu kustību pētnieks Ekarts Meijers, iz-
cilā sportiste Heike Kemmere, zinātnieks 
Deivids Stiklands, kurš iesaistījies iejādes 
tiesāšanas problēmu risināšanā un iejādes 
treneris Tons de Riders, kurš uzstāsies ar 
meistarklasi kopā ar saviem audzēkņiem. 
Veterinārārstus pārstāvēs Reičela Mureija, 
kura dalīsies pieredzē par traumām iejādē, 
kā arī doktors Frits Slaiters stāstīs par do-
pinga lietošanas problēmām.

Pasaules kausa 
Centrāleiropas līgas ziemeļu 
grupas kopvērtējuma 
rezultāti šķēršļu pārvarēšanā 
(uz 14.09.09.)
1. Andis Vārna (Latvija) 48 p.
2. Tīts Kivisilds (Igaunija) 43 p.
3. Arsēnijs Špakovskis (Krievija) 39 p.
4. Reins Pills (Igaunija) 37 p.
5. Igors Vasiļjevs (Baltkrievija) 35 p.
6. Vasils Ivanovs (Baltkrievija) 33 p.
...11.-13. Kristaps Neretnieks (Latvija) 17 p.
...22.-25. Guntars Siliņš (Latvija) 11 p.

valde uzskatīja, ka lēmumu nepieciešams 
pieņemt sporta interesēs. Valde ņēma 
vērā, ka vadības pienākums ir interpretēt 
pašu pieņemtos likumus sportiskā stilā un 
skaidri apzināties patlaban ekonomisko 
grūtību rezultātā radušos spiedienu, ko iz-
jūt nacionālās federācijas un sportisti. Tika 
vienbalsīgi nolemts, – izpildot nosacījumu, 
ka, ja šovu organizatori, kas noteikti izjutīs 
neērtības papildus zirgu un komandu dēļ, 
tam piekritīs,  nevienu no komandām ne-
vajadzētu izslēgt. Sarunu rezultātā 19. au-
gustā FEI valde paziņoja savu lēmumu, ka 
gan Lielbritānijas, gan Beļģijas komanda 
varēs piedalīties 2010. gada Meydan Nāciju 
kausa sērijas sacensībās. Top līgas sastāvu 
noteiks pēc zemākās līgas fi nāla 20. sep-
tembrī Barselonā, Spānijā.

FEI konkūra komiteja izskata arī jautā-
jumu, ko iesniegusi Itālijas federācija, kas 
jaunā komandas šefa Markusa Fuksa vadī-
bā uzvarēja Dublinas šovā, kā arī Eiropas 
čempionātā ieguva sudraba medaļu ko-
mandu konkurencē. Itāļu komanda ir pār-
liecināta, ka, neskatoties uz to, ka Meydan 
Nāciju kausa izcīņā viņi ierindojās pēdējā 
vietā, komandai vajadzētu piedalīties nā-
kamā gada sērijas sacensībās. Viņi atsau-
kušies uz to, ka, ja divām komandām ir do-
tas atlaides, arī viņiem tādas pienākas. FEI 
konkūra komiteja un komercdepartaments 
šobrīd veic pārrunas ar darījuma partneri 
Meydan, lai ņemtu vērā viņu vēlmes nāka-
majai sezonai un, protams, turpinātu saru-
nas ar Nāciju kausa organizatoriem, pirms 
pieņems galīgo lēmumu. 



~29~septembris-oktobris, 2009

LATVIEŠI PASAULĒ

Nesen Tīraines staļļu forumā parādījās 
informācija par meiteni, kura dzimusi Lat-
vijā, krietni ilgi darbojusies ar zirgiem Vā-
cijā, taču patlaban dzīvo Kanādā un strādā 
stallī. Baiba Santere pastāstīja arī Zirgu 
Pastam savu dzīvesstāstu. 

Baiba dzimusi Rīgā, turpat pavadījusi 
bērnību, mācījusies 1. Rīgas Kristīgajā sko-
lā. Abas ar vecmāmiņu Zentu Elberti bieži 
gājušas pastaigāties pa mežiem, uz zoolo-
ģisko dārzu, brīvdabas muzeju. Savukārt 
vasaras pavadītas laukos, kur arī notika 
pirmā Baibas saskarsme ar zirgiem. Desmit 
gadu vecumā Baiba mainīja dzīves vietu, jo 
viņas mamma Irēna Braunšveiga pārcēlās 
no Latvijas uz Vāciju, Heimerheimu. Tur 
meitene sāka trenēties jāšanas sportā, di-
vas reizes nedēļā apmeklēja stalli, kur no-
tika gan konkūra, gan iejādes nodarbības, 
taču arvien vairāk viņa sāka pievērsties ie-
jādes disciplīnai. 

„Naudu jāšanas sporta nodarbībām 
krāju pati, tā bija gan pašas nopelnītā nau-
diņa, gan arī kabatas nauda. Es biju traka 
pēc tiem zirgiem! Neskatoties uz to, ka 
biju tikko pārcēlusies no Latvijas, vācu 
skolā man klājās labi. Mācījos vienā klasē 
kopā ar vācu bērniem, kā arī apmeklēju 
vācu valodas kursus. Zirgi un skola man 
ļoti patika!” – atceras Baiba. Viņa bieži 
apciemoja arī Latviju: „Kad es vēl dzīvoju 
Vācijā, 2004. un 2005. gadā visbiežāk de-
vos uz Rīgu, lai apciemotu vecmāmiņu. 
Biju pozitīvi pārsteigta, – cik ļoti Rīga bija 
attīstījusies kopš tā laika, kad ar mammu 
atstājām Latviju. Aizbraucot no Latvijas, 
atminos vēl barikāžu laikus. Taču jau pēc 
desmit gadiem viss bija citādāk. Restorāni, 
krodziņi, un vēl skaistāki nekā Vācijā! Un 
ēdiens tik garšīgs!” 

Pagājušā gada septembrī Jamaikā Bai-
ba apprecējās ar franču kanādieti – Žanu 
Fransuā Santere. Žanu viņa satika, kad ce-
ļoja apkārt pasaulei 2006. gadā. „Pavadīju 

Latviešu meitene Kanādā
Inese Ruskule četras skaistas nedēļas Floridas pludmalē. 

ASV palīdzēju organizēt pasākumus lat-
viešu centrā un aktīvi apmeklēju tos. Manu 
dzīvi pārvērta šajā pašā štatā organizētā 
Valentīna dienas balle un palīdzības or-
ganizācijas pasākums Latvijas bāreņu un 
bērnu namiem. Pasākuma laikā mani iepa-
zīstināja ar Silviju Purkaliti, kura pastāstī-
ja, ka viņas meitas aizraušanās ir zirgi, un 
ka viņai ir arī brīnišķīgs treneris. Silvija ar 
savu vīru Vari Purkaliti uzaicināja mani 
ciemos uz Denveru, kas atrodas Kolorado 
štatā. Vieta, kur dzīvoja jaukā ģimene, bija 
pasakaini skaista – kalnos netālu no pil-
sētas. Nākamajā dienā devāmies uz zirgu 
stalli, kur mani iepazīstināja ar Žanu Fran-
suā. Abi ļoti labi sapratāmies, devāmies iz-
jādēs kalnos un pēc diviem mēnešiem par 
atgriešanos Vācijā vairs nebija ne runas,” 
stāsta Baiba.  

Tagad viņi pārcēlušies uz Kanādu. Tā kā 
Žans ir kanādietis un perspektīvs sportists, 
viņa mērķis nākotnē ir pārstāvēt Kanādu 
olimpiskajās spēlēs. Līdz ar to tika sākts 
jauns projekts, tā atbalstam tiek meklēti 
sponsori un investori no dažādām sfērām 
(privātpersonas, lieli uzņēmumi, zirgau-
dzētavas u.t.t.). Projektā paredzēts darbs, 
sākot no jaunzirgu iejāšanas līdz treniņiem 
Grand Prix līmenī. Jaunzirgus iecerēts 
pārdot, savukārt perspektīvākie zirgi tiks 
trenēti augstākā ranga sacensībām: „Mēs 
vēlamies nodrošināt un izveidot augstas 
kvalitātes sporta zirgu importēšanas ķēdi 
no Beļģijas, Vācijas, Nīderlandes un pat 
Latvijas. Mans vīrs  ir ļoti talantīgs jātnieks 
konkūrā, kā arī labs treneris. Viņam piemīt 
spējas strādāt ar sarežģīta rakstura zirgiem. 
Žans veiksmīgi izraugās talantīgus zirgus, 
kuri ir perspektīvi Grand Prix līmenim. 
Regulāri piedalās konkūra sacensībās, 
bet es jūtu viņam līdzi. Atšķirībā no Žana 
Fransuā, es zirgiem mācu iejādes elemen-
tus, kā arī sagatavoju un trenēju viņa zirgus 
sacensībām. Jau esam guvuši labus panā-
kumus zirgu tirdzniecībā. Pircēji ir apmie-

rināti ar sagatavotajiem zirgiem un sazinās 
ar mums regulāri, lai pirktu jaunus.” 

Stallis, kurā atrodas jauniešu zirgi, ne-
pieder pašiem. Viens no Baibas un Žana 
sadarbības partneriem piedāvā izmitināt 
zirgus stallī, kas atrodas pasakainā vietā – 
Pembertonā. Pilsētā ir 2800 iedzīvotāju, un 
tā atrodas 20 minūšu attālā braucienā no 
vietas, kur notiks 2010. gada ziemas olim-
piskās spēles – Vistlerā. 

Baiba un Žans pagaidām nav nolīguši 
papildus personālu, visu dara paši, taču jau 
no nākamā gada domā pieņemt darbā palī-
gus – grūmus, kuri apkoptu uz sacensībām 
paņemtos zirgus, gan arī pieskatītu mājās 
palikušos jaunzirgus, kamēr sportisti ir iz-
braukumā. 

Baiba atzīst, ka jāšanas sports Kanādā 
un Amerikā nav tik populārs kā Eiropā. 
Viņa neaizmirst Latviju, tāpēc arī vēlas 
uzturēt sakarus ar mūsu zirgaudzētājiem. 
Protams, labprāt atbrauktu atpūsties uz 
Latviju, uz Saulkrastiem pie jūras. Taču tu-
vākā nākotne uzņēmīgajiem jauniešiem ir 
liels izaicinājums, jo iesākts jauns projekts, 
kurā nepieciešams ieguldīt lielu un neatlai-
dīgu darbu. 

Baiba Santere kopā ar Vari Purkaliti.

Baibas ikdienas darbs kopā ar zirgu Kuervo.
Zemes īpašums Pembertonā, kurā pašlaik darbojas abi jaunieši 
– Bluevault Equestrian Sales, tā īpašniece ir Eloiza Ītona.
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PAJŪGU BRAUKŠANA

Kečkemetas futbola stadions Ungārijā 
kļuva par sacensību vietu manēžas braukša-
nā FEI divjūgu pasaules čempionātā. Šajā – 
pirmajā posmā dalībnieki sacentās divas 
dienas. Sebastians Varneks no Vācijas, kurš  
uzvarēja 2007. gada pasaules čempionā-
tā Polijā manēžas braukšanā, pēc pirmās 
dienas izvirzījās līderos. Arī šoreiz viņš 
sacentās ar to pašu veiksmīgo zirgu pāri 
– holandiešu siltasiņiem Condor S un Wal-
legro. Varnekam prieks par uzvaru ilga tikai 
līdz nākamajai dienai, kad manēžā ieradās 
šveicietis Bets Šenks. Viņš ir profesionāls 
braukšanas skolotājs, kurš pats piedalās sa-
censībās, šoreiz – ar Bavārijas un Holandes 
šķirņu zirgiem aizjūgā. Šveices seškārtējais 
čempions kļuva par līderi uz brīdi, līdz shē-
mu izbrauca lēdija no Nīderlandes Mīke 
van Targova. Viņa šādās sacensībās pārstāv 
savu valsti jau astoto reizi. Van Targova ar 
KWPN šķirnes kastrātu pāri Lord un Talos 
testu veica ļoti uzmanīgi un sasniedza šajā 
shēmā labāko rezultātu čempionātā. Māji-
nieki Vilmošs Lazārs un viņa jaunākais brā-
lis Zoltans ieņēma ceturto un piekto vietu.

Pajūgu braukšanas sacensības zirgiem ir 
grūts pārbaudījums, kas prasa lielu izturī-
bu, tādēļ veterinārā kontrole pirms starta ir 
ļoti stingra. Tās rezultātā Ungārijas brau-
cēja Zolta Šeibena, austrieša Friča Štenice-
ra, dāņa Hansa Henrika Nīlsena, šveicieša 
Daniela Vutriha un Miroslava Matuska no 
Slovākijas zirgi (visi nacionālo komandu 
pārstāvji) netika pielaisti sacensībām. Edvī-
nam Brisonam, kurš bija mērojis ceļu no 
Īrijas, sacensības arī beidzās ar veterināro 
pārbaudi, jo viņš bija ieradies tikai ar di-
viem zirgiem, no kuriem viens tika no sa-
censībām izslēgts.

Maršruta sastādītājs austrietis Kristiāns 
Īzeli uzdeva sportistiem tiešām sarežģītu 
uzdevumu, izveidojot maratona šķēršļu 
vārtus, kurus var izbraukt dažādos varian-
tos. Šķēršļi bija tehniski grūti, un maršruts 
kopumā tika atzīts par sarežģītu. Patīkams 
izņēmums bija ūdens šķērslis, ko varēja iz-
braukt lielā ātrumā. „Lai būtu pārliecināts 
par zirgu labturību, ņemot vērā augsto gai-
sa temperatūru, es izveidoju tādu maršru-
tu, kas pirmkārt, daudz prasa no braucēja. 
Daļēji uzvara tiks gūta, jau izstaigājot ma-
ratona šķēršļus un izlemjot, pa kuru ceļu 
braukt,” atzīmēja Kristiāns Īzeli, kurš pats 
bijis augstas klases braucējs, bet tagad ļoti 
pieredzējis šķēršļu sastādītājs.

Tas tiešām bija grūts maratons 69 div-
jūgu braucēju ekipāžām. Astoņi gari ma-
ratona šķēršļi sekoja cits citam bez garām 

FEI pasaules čempionāts divjūgiem
Ungārija, 19.-23. augusts, pajūgi

Sagatavoja Dace Štrausa

Rezultāti
Individuāli
1. Harijs Verstapens (Nīderlande) 143,92
2. Bets Šenks (Šveice) 146,54
3. Zoltans Lazārs (Ungārija) 148,18
4. Bens Gosšalks (Nīderlande) 149,09
5. Jaceks Kozlovskis (Polija) 150,99
6. Matiass Henkess (Luksemburga) 151,91
7. Sebastians Varneks (Vācija) 152,36
8. Hanss Georgs Šrēders (Vācija) 156,29
9. Fransuā Dutijū (Francija) 156,82
10. Solts Šeibens (Ungārija) 157,13

distancēm, neļaujot zirgiem un braucējiem 
atgūt spēkus. Holandietis Harijs Verstapens 
ar pāri dārku holandiešu siltasiņu aizjū-
gā sasniedza labākos rezultātus četros no 
astoņiem šķēršļiem, sagādājot skatītājiem 
patiesu prieku vērot, kā ekipāža, braucē-
jam lieki neklaigājot un nelietojot pātagu, 
izbrauc šķēršļus, tos neskarot. Ungāru favo-
rīts Zoltans Lazārs maratona distanci veica 
otrais, trešajā vietā atstājot vācieti Klausu 
Tebi, kurš 2007. gadā uzvarēja maratonā 
Polijā. Neskatoties uz lielo karstumu, aiz-
raujošās pajūgu braukšanas sacensības bija 
ieradušies vērot 30 000 skatītāju. Mīke van 
Targova sajauca vārtus pirmajā šķērslī, ko 
pasteidzās izlabot, par to saņemot 20 soda 
punktus un zaudējot cerības būt līderos. 
Savukārt pasaules eksčempions Vilmošs 
Lazārs otrā šķēršļa beigās izkrita no ratiem. 
Par laimi, viņa palīgs paspēja saķert grožus 
un apstādināt pajūgu. Abi ekipāžas locekļi 
guva nelielas traumas, taču beidza mara-
tonu un turpināja sacensības arī konusu 
braukšanā, tādējādi Ungārijas komanda 
nezaudēja viņa labo manēžas braukšanas 
rezultātu. Neveicās arī 2005. gada pasau-
les čempionam Reineram Pointlam, kurš 
nepareizi izbrauca septīto šķērsli un tika 
izslēgts no turpmākajām sacensībām. Lāslo 
Juhačs juniors, 1984. gada četrjūgu pasau-
les čempiona Lāslo Juhača dēls, izstājās no 
sacensībām jau ceturtajā šķērslī, jo viens no 
zirgiem sāka klibot, bet šveicieša Daniela 
Vutriha palīgs izkrita no ratiem pie sestā 
šķēršļa fi niša un tika nogādāts slimnīcā, bet 
ievainojums izrādījās viegls.

Pēc maratona par līderi izvirzījās 1997. 
gada divjūgu un 2004. gada četrjūgu čem-
pions Zoltans Lazārs. Viņam ar mazāk nekā 
viena punkta starpību sekoja Harijs Versta-
pens un Bets Šenks. Komandu vērtējumā 
līdere bija Nīderlande, aiz sevis atstājot Un-
gāriju, Vāciju, Šveici.

Čempionāta maršruta sastādītājs Kris-
tians Īzeli, solot uzlikt grūtu konusu mar-
šrutu, jokoja: „Maršruts nebūs viegls, bet 
gan Īzeli maršruts.” Tā arī bija. Tikai viens 
braucējs no 67 startējušajiem spēja izbraukt 
to bez kļūdām, iekļaujoties laika normā. Šis 
gods tika ungāru braucējam Pēterim Var-
gam. Pēdējā sacensību dienā lielo karstumu 
nomainīja pelēkas debesis, un laiku pa lai-
kam uznāca pamatīgas lietus gāzes, darot 
Kečkemetas stadionu mitru, bet ne slidenu. 
Līdz pēdējam brīdim nebija skaidrs pirmo 
vietu sadalījums. 37 gadus vecais Bets Šenks 
no Šveices bija trešajā vietā pēc maratona. 
Viņš varēja nogāzt divas bumbiņas un vēl 
saglabāt savu pozīciju. 51 gadus vecais ho-
landietis Harijs Verstapens bija 11 punktus 
priekšā Šenkam, un arī viņš, nogāžot divas 
bumbiņas un pārsniedzot laika normu, 
saglabāja iespēju iegūt sudrabu. Taču visu 
izšķīra ungāra Zoltana Lazāra starts. Viņš 
maršrutu beidza ar 13,02 s. p., kas atvirzīja 
viņu trešajā vietā individuālajā vērtējumā 
un Ungārijas komandu otrajā vietā.

Komandām
1. Nīderlande
2. Ungārija
3. Vācija
4. Šveice
5. Itālija

6. Polija
7. Čehija
8. Francija
9. Rumānija
10.  Slovākija

Pasaules čempions divjūgu braukšanā holandietis Harijs Verstapens.
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Nelielā Vācijas ziemeļu ciematiņā Grēve-
nē-Bokhotā, kas atrodas netālu no Minste-
res, tikās labākie 90 poniju pajūgu braucēji 
no 18 valstīm, lai ceturto reizi izcīnītu FEI 
pasaules čempionāta titulus poniju kom-
binētajās braukšanas sacensībās vienjūgu, 
divjūgu un četrjūgu klasēs. Deviņas val-
stis piedalījās komandu sacensībās. Katra 
komanda sastāvēja no vienas līdz divām 
vienjūgu, divjūgu un četrjūgu ekipāžām. 
Čempionātā varēja piedalīties arī individu-
ālie braucēji – pa vienai ekipāžai katrā klasē 
no valsts.

Manēžas braukšana
Vienjūgi. Jau pēc manēžas braukšanā 

Vācijas komanda izvirzījās vadībā ar uz-
varētājiem katrā no braukšanas klasēm. Tā 
saņēma 13 punktus, uz otro un trešo vietu 
kandidēja Beļģija un Nīderlande. Individu-
ālajā vērtējumā manēžā vienjūgos uzvarēja 
vācietis Fancs Jozefs Lēmkūls, atstājot aiz 
sevis Pēteri Kouksu no Dānijas un beļģi 
Johanu Versvalmu, kurš ierindojās trešajā 
vietā ar iepaidīgo ņūforestas poniju Cathy’s 
Tabor. 61 gadu vecajam Lēmkūlam par 
šīm sacensībām paliks īpašas atmiņas, jo 
tās viņa karjerā ir pēdējās. Turpmāk viņš 
pievērsīsies zirgu trenēšanai un sacensībās 
darbosies kā maršrutu sastādītājs.

Divjūgi. Pāru vērtējumā manēžas brauk-
šanā vadībā izvirzījās otrs Vācijas koman-
das pārstāvis Štefans Kohs ar Velsas poniju 
pāri, atstājot otrajā vietā komandas biedru 
Štefenu Abihtu, bet bijusī poniju četrjūga 
braucēja no Lielbritānijas Anna Grajstona 
ieņēma trešo vietu.

Četrjūgi. Četrjūga braucējs Tobiass Bu-
kers, kurš Vāciju pārstāv visos Eiropas un 
pasaules čempionātos kopš 1995. gada,  šajā 
laikā savai komandai palīdzējis iegūt vairā-
kas zelta medaļas, un arī šoreiz pēc laba 
starta manēžas braukšanā Bukers deva labu 
artavu Vācijas komandas uzvarai.  Jaunais 
braucējs Tinne Baks no Beļģijas ar sirmo 
Velsas poniju komandu sasniedza ļoti labu 
rezultātu un saņēma otro vietu, bet otrai 
vācu ekipāžai Štefena Braukles vadībā bija 
trešais rezultāts.

Maratons
Vienjūgi. Maratona distancē vienjū-

giem uzvarēja 22 gadus vecais Arjo van Ke-
kems, kura tēvs Karels piedalās pāru klases 
sacensībās. Arjo ar hakneju šķirnes poniju 
Domero četrus no astoņiem šķēršļiem veica 
ātrāk par visiem konkurentiem. Maksime 
Mariko no Francijas ar dārko poniju ērzeli 
Judo ierindojās otrajā vietā, bet trešais labā-

Pasaules čempionāts ponijiem
Vācija, 13.-16. augusts, pajūgi

Sagatavoja Dace Štrausa kais rezultāts bija individuālās konkurences 
braucējai no Nīderlandes Melānijai Bekerei. 
Holandiešu braucējus visu sacensību laiku 
uzmundrināja liela līdzjutēju grupa, kas 
bija ģērbta oranžos tērpos. Uzvarot marato-
nā, Arjo ar nelielu punktu skaitu bija priek-
šā 2005. gada pasaules čempionei Sjūzijai 
Stefordai no ASV un komandas biedrenei 
Bekerei. Jebkurš no pieciem labākajiem 
poniju vienjūgu braucējiem varēja uzvarēt 
kopvērtējumā, rezultātu varēja izšķirt viena 
nogāzta bumbiņa.

Divjūgi. 45 gadus vecais Dīters Bākma-
nis ar vācu jājamponiju pāri sasniedza vis-
labāko rezultātu maratonā. Viņa komandas 
biedrs Daniels Šneiders, kurš sacensībās 
piedalījās individuāli, ieņēma otro vietu, 
aiz sevis atstājot holandiešu komandas pār-
stāvi Karelu van Kekemu. Kopvērtējumā 
līderpozīcijā pēc maratona divjūgu klasē 
atradās Šneiders.

Četrjūgi. Oranžie fani nebija velti cen-
tušies, jo Ārts van de Kamps juniors ar savu 
šetlandiešu četrjūga komandu izbrauca ma-
rotonu ļoti labā laikā. 29 gadus vecais Ārts 
ir īsts maratona braukšanas speciālists, kurš 
uzvarējis maratona distancē vairākās augsta 
līmeņa starptautiskās sacensībās, tajā skaitā 
arī 2007. gada pasaules čempionātā. Viņa 
tautietis Jans de Boers ierindojās otrajā vie-
tā, bet aiz viņa – vācu braucējs Martins Tī-
manis. Tobiasam Bukeram treneris Ēvalds 
Meijers ieteica braukt maratona šķēršļus 
ātri, taču bez lieka riska, lai saglabātu līdera 
pozīciju kopvērtējumā. Maratona trasi viņš 
beidza divpadsmitais, tomēr uzdevums tika 
izpildīts, un pēc divām disciplīnām Bukers 

bija pirmajā vietā.
Konusu braukšana, kopvērtējums
Vienjūgi. Holadiešu jaunā, septiņpad-

smitgadīgā individuālajā konkurencē star-
tējošā Melānija Bekere kļuva par pasaules 
čempioni vienjūgu klasē. Sudraba medaļa 
tika vācietim Francam Jozefam Lēmkūlam, 
bet bronza Sjūzijai Stefordai no ASV. Beke-
re izbrauca konusu trasi tikai ar 0,19 soda 
punktiem, ko saņēma par laika normas pār-
niegšanu, nenogāžot nevienu bumbiņu, kas 
ierindoja viņu trešajā vietā. Kad Stenforda 
vienu šķērsli nogāza, Melānija pakāpās par 
vienu vietu. Kad arī Melānijas tautietis Arjo 
van Kekems nogāza dažas bumbiņas, kļuva 
skaidrs, ka Melānija Bekere iegūst zelta me-
daļu un kļūst par pasaules čempioni.

Divjūgi. Pāru klasē zelta medaļu izcīnī-
ja arī individuālās konkurences dalībnieks,  
28 gadus vecais vācietis Daniels Šneiders ar 
vācu jājamponiju ekipāžu, kas ļoti sarežģīto 
konusu trasi izbrauca bez kļūdām, tikai sa-
ņemot soda punktus par vienu minūti pār-
sniegto laika normu. Šneiders bija ceturtais 
manēžas braukšanā un otrais maratonā, 
kad jau izvirzījās līderpozīcijā. Otrajā un 
trešajā vietā arī Vācijas pārstāvji – Štefans 
Kohs un Štefens Abihts.

Četrjūgi. Četrjūgu klasē par FEI pasau-
les čempionu kļuva Tobiass Bukers, kurš 
vienlaikus nodrošināja Vācijas komandas 
uzvaru kopvērtējumā. Bukers uzvarēja ma-
nēžas braukšanā, noturējās līdera pozīcijā 
pēc maratona trases un konusu maršrutu 
veica, nenogāžot nevienu bumbiņu, tikai 
ar soda punktiem par laika normas pār-
sniegšanu, kas kopējo rezultātu nevarēja ie-
tekmēt, tādējādi iegūstot zelta medaļu savā 
klasē. 2003. gadā Bukers ieguva zelta me-
daļu vienjūgā. Arī Bukera komandas biedrs 
Štefens Braukle izbrauca konusu trasi tīri, 
dodot savu ieguldījumu Vācijas komandas 
uzvarai. Holandietis Jans de Boers līdz ko-
nusu braukšanai bija trešajā vietā, taču tad 
nogāza bumbiņu, kas ļāva beļģu braucējam 
Tinnem Baksam iegūt bronzas medaļu 
kopvērtējumā.

Individuāli
Vienjūgi
1. Melānija Bekere (Nīderlande) 131,11
2. Francs Jozefs Lēmkūls (Nīderlande) 137,76
3. Sjūzija Stenforde (ASV) 138,16
Divjūgi
1. Daniels Šneiders (Vācija) 131,57
2. Štefans Kohs (Vācija) 137,00
3. Štefens Abihts (Vācija) 137,66
Četrjūgi
1. Tobiass Bukers (Vācija) 39,68
2. Štefens Braukle (Vācija) 141,67
3. Tinne Bakss (Beļģija) 143,78
Komandām
1. Vācija 407,48
2. Nīderlande 410,08
3. Beļģija 422,98

Jans de Boers no Nīderlandes.

Pasaules čempione vienjūgu klasē Melānija 
Bekere.
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Sacensību aizkulises
FOTOKONKURSS

Paldies konkursa dalībniekiem par iesūtī-
tajām bildēm! Daži no mūsu pastāvīgajiem 
autoriem varbūt uzskatīja par pārāk nopiet-
nu šo tēmu un nepiedalījās. Taču vēlējāmies 
jūs mudināt tikai vērīgāk palūkoties apkārt, 
– kas notiek līdzās sacīkšu laukumiem. Vai-
rāki autori to ļoti prasmīgi paveikuši.
Nākamā konkursa tēma: Visskaistākā zirgas-
te. 
Lūdzu, sūtiet fotogrāfi jas uz elektroniskā pas-
ta adresi zirgu.pasts@inbox.lv līdz 8. oktob-
rim. Labākos attēlus publicēsim nākamajā 
numurā.

Ingus Aizups. „Vienalga, kas notiek laukumā, inte-
resantāka ir avīze Zirgu Pasts. Vai tiešām, – jautā 
Maiga.”
Alens Zālītis. „XXX – meklē pats...”
Sigita Eicena. „Cik zirgspēku pielikts?”
Zigismunds Rasa. „Ūdens veldzējošs, bet peldēt ne-
protu.”
Andrejs Jansons. „Kalstu.”
Kārlis Ustups. „Tīri, jo jābūt spožam.”
Karlīne Š. „Savu laiku dubļus bridu...”
Loreta Boka. „Visam jābūt kārtībā.”
Liena Patalujeva. „Drošība svarīgāka par visu.”
Rita Turkina. „Pēc sacensībām Pakavos. Zirgs savu 
darbu labi padarījis, tagad var atpūsties.”

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

2.

4.
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Zane Pavītola

Dzimusi: 1978. gada janvārī Lie-
pājā, bet nu jau pāris gadu kļuvusi 
par saldenieci.
Iemaņas jāšanas sportā: aiz 
sajūsmas uz brīdi zaudējusi ru-
nas spējas, kad vecmāmiņa trīs 
gadu vecumā uzsēdināja zirga 
mugurā. Ar jāšanu nodarbojas 
kopš 14 gadu vecuma, to sā-
kot Liepājas rajona Grobiņā – 
sporta bāzē Priedulāji un turpinot 
Jura staļļos.
Pašai pieder vairāki zirgi.

Izglītība un kvalifi kācijas:
2006. līdz šim brīdim: Rīgas 
Geštalta institūts* (www.gestalt.
lv), psihoterapija. 
2005.-2008. Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības augstskola, 
sociālo zinātņu bakalaura grāds 
psiholoģijā.
1999.–2004. Liepājas Universitā-
tes Pedagoģijas fakultāte, kvalifi -
kācija Psiholoģijas skolotājs, piek-
tais profesionālās kvalifi kācijas 
līmenis.
1998. Liepājas Universitātes Pe-
dagoģijas fakultāte – sociālais pe-
dagogs.
1993.–1997. Liepājas 10. vidus-
skola, mākslas novirziens.
1984.–1993. Liepājas 1. vidussko-
la.

Hobiji: zirgi, volejbols, psihotera-
pija, dejas un gleznošana.

Pirms diviem gadiem ziemā zirgu stallī 
ieradās kāda sveša, nomākta un noraudā-
jusies sieviete. Viņa lūdza atļauju pastāvēt 
pie kāda zirga. Tikai pastāvēt un paska-
tīties. Sieviete izskatījās tik drūma, it kā 
kāds viņas tuvs cilvēks tikko būtu miris. 
Protams, šādu atļauju sieviete saņēma. Tā 
viņa, iegājusi pie pirmā zirga, kurš ceļā pa-
gadījās, nostāvēja boksā gandrīz stundu. 
Pēc tam aizbrauca, patiesi, bet skumji pa-
teicoties par palīdzību. Neviens stallī īpa-
šu izbrīnu par šo notikumu neizrādīja, jo 
zina zirga dziedniecisko ietekmi. Mani šis 
gadījums rosināja uz dziļākām pārdomām 
par to, kā zirgs mums spēj palīdzēt tikai ar 
savu klātbūtni. Vai šai sievietei bija depre-
sija un kas ar viņu notika pēc tam, – ne-
viens nezina. Bet skaidrs ir viens, – viņa 
grūtā brīdī meklēja atbalstu pie zirga. Šis 
gadījums un personīgā pieredze ar zirgiem 
mani pamudināja veikt pētījumu Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības augst-
skolas bakalaura darba ietvaros ar mērķi 
noskaidrot cilvēka emocionālās izmaiņas, 
nodarbojoties ar zirgu, lai ieskicētu pozitī-
vo zirga ietekmi uz cilvēka emocionālajām 
izmaiņām. Pētījums paredzēts, lai nākotnē 
Latvijā attīstītu jaunas psiholoģiskās palī-
dzības iespējas ar zirgu. Lielu vērību esmu 
piešķīrusi tieši terapijai ar zirgu, jo tā ir 
joma, kurā patlaban pasaulē ir visvairāk 
veikto pētījumu un aktīvākā darbība. Kā 
notiek zirga terapeitiskā ietekme? Vai no-
teikti nepieciešams sertifi cēts speciālists, 
lai izjustu zirga dziedniecisko iedarbību, 
vai arī pietiek vien ar satikšanos ar lielo 
dzīvnieku? Kas ir tas, kas liek aizmirst ik-
dienas grūtības un paraudzīties uz pasau-
li citām acīm pēc satikšanās ar šo skaisto 
dzīvnieku? Kā tas ietekmē cilvēka emoci-
jas? Tie ir jautājumi, kas mani interesē.

Tā kā man ir daudzu gadu pieredze 
darbā ar zirgiem un papildus tam iegūstu 
psihologa un psihoterapeita izglītību, nā-

Vai zirgs būs mans dakteris?
Zane Pavītola kotnē vēlos papildināt Latvijā piedāvātās 

iespējas saņemt psiholoģisku palīdzību ar 
zirgu. Šobrīd Latvijā tiek praktizēta me-
dicīniska metode, kuru saucam par reit-
terapiju. Tā akcentu liek uz kustību zirga 
mugurā. Mani interesē psiholoģiska rak-
stura norises, satiekoties ar zirgu, glāstot 
šo dzīvnieku, vedot pie pavadas, veidojot 
kontaktu. Kā mainās pašapziņa, veidojas 
emocionāls pacēlums, uzticēšanās, uzla-
bojas garastāvoklis, un tiek atgūts emo-
cionālais līdzsvars. Latvijā zirgs tiek ie-
saistīts  medicīniskās atveseļošanās jomas 
nodarbībās, bet plašāk pasaulē zirgam tiek 
piešķirta arī psiholoģiska rakstura loma 
attiecībās ar cilvēku. Tiek veikti pētījumi 
par zirga psiholoģisko ietekmi uz cilvēku, 
taču Latvijā šādu pētījumu faktiski nav. 
Lai veiksmīgi izpētītu un attīstītu psiho-
loģisko palīdzību sadarbībā ar zirgu, vis-
pirms nepieciešams izpētīt tā ietekmi uz 
cilvēku. Intuitīvi paredzu, ka nodarbības 
ar zirgiem visbūtiskāk varētu skart emo-
cionālās izmaiņas cilvēkā. Kā jūtas cilvēki, 
kuri apmeklē jāšanas nodarbības? Vai būs 
novērojamas būtiskas atšķirības viņu paš-
sajūtā pirms un pēc zirgu apmeklējuma? 
Pieļauju, ka spēcīgāku iespaidu zirgs atstās 
uz cilvēkiem, kuri ar jāšanas sportu ikdie-
nā nenodarbojas, tomēr, lai izpētītu zirga 
ietekmi, esmu sākusi tieši ar grupas res-
pondentu, kuras dalībnieki zirgus apmeklē 
regulāri. Balstoties uz šiem secinājumiem, 
būs iespēja pētīt citu cilvēku grupu, kuri 
ar zirgiem iepriekš nav saskārušies vai no-
darbojas neregulāri. 

Pētījumā tiek noteikta emocionālā stā-
vokļa atšķirība pirms un pēc nodarbībām 
(jāšanas, zirgu kopšanas un tīrīšanas, ba-
rošanas, glāstīšanas, kordošanas), tāpēc 
pētījumā piedalījās tikai tie cilvēki, kuri 
izmanto Kurzemē pieejamo staļļu pakal-
pojumus vai ir privāto zirgu īpašnieki. Pē-
tījumā tika iesaistīti 29 respondenti (visas 
sievietes) vecumā no 13 līdz 49 gadiem, 
kuras ar jāšanu nodarbojas laika posmā no 
nepilna gada līdz 24 gadiem. Respondenti 
novērtēja savu emocionālo stāvokli pirms 
un pēc satikšanās ar zirgu septiņu ballu 
sistēma, atbildot uz jautājumiem. Kā es šo-
brīd jūtos: satraukts – mierīgs, agresīvs – 
miermīlīgs, drūms – jautrs, saspringts – 
atslābināts, nobijies – drošs, noskumis – 
priecīgs, vājš – stiprs, laimīgs – nelaimīgs. 
Tālāk tika veikta rezultātu datorizēta ap-
strāde.

Iegūtie dati atklāja, ka vienkārša sa-
tikšanās ar zirgu – tā barošana, kopša-
na, jāšana, spēj būtiski ietekmēt cilvēka 
emocionālo stāvokli. Atšķirības polārajos 
vērtējumos bija statistiski nozīmīgas. Vis-Fo
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būtiskākās atšķirības respondenti uzrādīja 
sadaļā mierīgs – satraukts, kur 79% atbil-
dējuši, ka pēc tikšanās ar zirgu jutušies 
mierīgāki. Turklāt respondenti lielākoties 
izvēlējušies augstu novērtējumu, kas ļauj 
secināt, ka uzbudinājums pirms satikšanās 
ar zirgiem bijis aktuāls, iespējams, paaug-
stināts. 53% respondentu pēc tikšanās ar 
zirgu mazinājusies agresivitāte. 56% res-
pondentu atzinuši, ka pēc izjādes jutušies 
vairāk uzmundrināti, nekā pirms tās. Tik-
šanās ar zirgu palīdzējusi apmeklētājiem 
izjust dzīvesprieku, bet drūmāks pēc izjā-
des nav sajuties neviens. 66% responden-
tu atzinuši, ka pēc kontaktēšanās ar zirgu 
spējuši vairāk atbrīvoties, un sasprindzi-
nājums zudis. Puse cilvēku atzinuši, ka pēc 
satikšanās ar zirgu jutušies drošāki. Puse 
no aptaujātajiem atzinuši, ka pēc izjādes 
izjutuši vairāk prieku nekā skumjas, 58% 
no pētījuma dalībniekiem sevi pēc izjādes 
atzinuši par laimīgākiem.

Pētījuma otrajā daļā respondenti ap-
rakstīja piecus apgalvojumus par savām 
izjūtām pēc nodarbības ar zirgu. Apkopo-
jot minētos apgalvojumus, redzamas kon-
krētas emociju kategorijas, kurās notiek 
būtiskas izmaiņas – prieks, laimes izjūta, 
atslābums, miers, uzmundrinājums, mī-
lestība, miermīlīgums un līdzsvarotība. 
Šīs kategorijas var attiecināt uz sekojošiem 
jēdzieniem: piederība, sadarbība, negatīvo 
emociju izlāde, atpūta, attiecības. 

Lai precizētu minētos empīriskos pē-
tījumus no zinātniskā viedokļa, trešajā 
daļā tika intervēti dažādi speciālisti – Lat-
vijas Jātnieku federācijas tiesnesis Dainis 
Līvmanis, psih. mag. Natalija Volperte, 
Nacionālā rehabilitācijas centra Vaiva-
ri Reitterapijas nodaļas dibinātāja Olga 
Bērziņa, psihiatrs un seksologs Nikolajs 
Ščerbakovs, RGI pasniedzēja Baiba Pum-
piņa, geštaltpraktiķe Iveta Riekstiņa, RGI 
direktors Arturs Dombrovskis un psiho-
terapeite Lilija Reinholde (eksistenciālā 
psihoterapija). 

Daļēji strukturētā intervijā tika no-
skaidrota speciālistu personīgā pieredze ar 
zirgiem un klientiem, kuri nodarbojas ar 
zirgiem, kā arī profesionālais viedoklis par 
to kā, viņuprāt, zirgs spēj ietekmēt cilvēku. 
Vai vienkārša saskarsme ar zirgu var būt 
terapeitiski iedarbīga? 

No intervētajiem speciālistiem 90% 
atzina, ka, vienkārši satiekoties ar zir-
gu bez īpaši sagatavota speciālista klāt-
būtnes, iespējams saņemt terapeitisku 
efektu. Šis apgalvojums saskan ar aptau-
jāto jātnieku aprakstu par emocionālā stā-
vokļa izmaiņām pēc saskarsemes ar zirgu. 
Lilija Reinholde, Dr. Nikolajs Ščerbakovs 
un Mg. psych. Natālija Volperte uzsvēra 
drošības nozīmi zirga un cilvēka savstar-
pējās attiecībās. To apliecina aptaujāto 
respondentu atbildes: 52% no sievietēm 

apgalvoja, ka pēc tikšanās ar zirgu bijis 
vairāk drošības nevis baiļu izjūtu. Arturs 
Dombrovskis uzsver atbalsta saņemšanu 
no zirga, kā arī rūpes par dzīvnieku, kas 
veicina pieķeršanos un sadarbību. Ja ie-
priekš cilvēkam ir bijis bail no šī milzīgā 
dzīvnieka, un tagad viņš uzdrošinājies tam 
tuvoties – varbūt tikai glāstīt vai pabarot, 
tā tomēr ir jauna pieredze. Ikviena jauna 
pieredze var būt terapeitiska. Mg. psych. 
Natālija Volperte un Dainis Līvmanis uz-
sver disciplīnas nepieciešamību saskarsmē 
ar zirgu un emociju rašanos, kas var kļūt 
par pamatu dziļākai cilvēka emocionālo 
problēmu atklāsmei un jaunu saskarsmes 
iemaņu veidošanai. Neatkarīgi no tā, vai 
tikšanās ar zirgu notiek trenera un psiho-
loga klātbūtnē, cilvēks atpūšas, aizmirst 
dienas laikā uzkrāto negatīvo enerģiju 
un atbrīvojas no spriedzes. Vadot šo lielo 
dzīvnieku, iespējams pārvarēt bailes un 
mēģināt izprast savas varas izjūtu un no-
ticēt savām spējām, kas rada pacēlumu, 
mieru un harmoniju. 

Minētie pētījumi ļauj izdarīt secināju-
mus un turpināt pētīt emocionālās izmai-
ņas nodarbībās ar zirgiem plašāk, kā arī 
pozitīvo zirga ietekmi un veidot psiholo-
ģiskās palīdzības programmas sadarbībā 
ar zirgu cilvēkiem, kuriem ir sekojošas 
problēmas:

• Kontakta problēmas. Zirgs var tikt 
izmantots kā stimulējošs līdzeklis veiksmī-
gu savstarpējo attiecību veidošanā, savu 
izjūtu apzināšanas procesā, kā arī vienkār-
ši relaksācijai, atpūtai, garastāvokļa uzla-
bošanai, kas ietekmē mūsu uzvedību un 
attieksmi. Kautrīgi, sevī ierāvušies, bailīgi 
cilvēki un tādi, kuriem grūti uzticēties un 
atraisīties, var apgūt kontakta un saskars-
mes iemaņas, nodarbojoties ar zirgiem. 

Teorētiskajā daļā jau tika secināts, – līdzī-
gi, kā veidojas kontakts ar zirgu, veidojas 
arī attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem. Te-
rapija ar zirgu var būt ļoti noderīga gadīju-
mos, kad cilvēkiem ir attiecību grūtības.

• Disciplīnas problēmas (piemēram, 
pusaudžiem). Piecus gadus strādājot sko-
lā, esmu pārliecinājusies, ka vairākums 
pusaudžu šobrīd dzīvo nepilnās ģimenēs. 
Bieži viens vai abi vecāki strādā ārzemēs, 
kas bērnam rada ilgstošu stresa situāciju, 
līdz ar to pasliktinās sekmes, rodas uzve-
dības problēmas un pasliktinās kontakti 
ar vienaudžiem, arī skolotājiem. Tāpēc 
liela daļa šo pusaudžu ieraujas sevī un par 
problēmām nestāsta. Kā secinu pētījumā 
– zirgs spēj sniegt mums emocionālu at-
griezenisko saiti, likt izbaudīt pieķeršanos 
un pilnu emociju gammu, tāpēc tas būtu 
svarīgi arī viņiem.

• Cilvēkiem, kuriem grūti sevi iz-
prast. Arturs Dombrovskis un citi spe-
ciālisti (piemēram, no Kanādas) atzīst, ka, 
nodarbojoties ar zirgu, iespējams risināt 
arī dziļākas emocionālās problēmas. Zirgs 
mums sniedz emocionālu atgriezenisko 
saiti. 

Šo uzskaitījumu varētu papildināt ar 
vientuļiem ļaudīm, cilvēkiem, kuri pār-
dzīvojuši traumas, sociāli izstumtiem cil-
vēkiem u. c. Viņiem visiem jaunu iespēju 
var dot zirgs. 

* Geštalts (tulkojumā no vācu valodas – 
fi gūra, tēls, veselums; tas, kas no „nekā” 
ir kļuvis par „kaut ko”) ir eksistenciālās 
psihoterapijas mūsdienu novirziens, kas 
mūsdienās pierādījis savu potenciālu un 
efektīvas izmantošanas iespējas ne tikai 
psihoterapijā, bet arī pedagoģijā, izglītībā, 
biznesā, mākslā u. c. 
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Ja meita ir precību gados un vēlas veik-
smīgi apprecēties, tad pilnai laimei esot 
jāsaskaita  simts baltu zirgu. Tad nu pre-
cēties gribētājai varētu ieteikt aizbraukt uz 
Austrijas federālo zirgaudzētavu Piberā, 
kas atrodas netālu no Grācas, un vienā rā-
vienā piepildīt savu sapni. Jāķeras tikai pie 
skaitīšanas, jo starp 260 Piberas ganām-
pulkā esošajiem zirgiem, simts baltā krāsā 
noteikti atradīsies. 

Pibera ir brīnumskaista, kalnaina vieta 
Štīringā, Austrijā, kur aug slavenās Vīnes 
Spāņu jāšanas skolas jaunā paaudze. Spāņu 
jāšanas skolā izmanto tikai Lipicas šķirnes 
ērzeļus, kas visi, izņemot vienu bēro, ir sir-
mi. 

Lipicas šķirnes zirgi Piberā atrodami 
kopš 1920. gada. Tā, ko mēs mūsdienās 
saucam par Lipicas šķirni, savā attīstībā 
piedzīvojusi dažādus līkločus, pacēlumus 
un kritumus. Laikā, kad Eiropā atdzima 
klasiskās jāšanas māksla, gan Austrijas im-
pēriju, gan Spāniju pārvaldīja Hābsburgu 
dinastija. Šajā laikā radās nepieciešamība 
pēc viegliem zirgiem militārām un jāša-
nas skolu vajadzībām. Vispiemērotākie 
šim nolūkam izrādījās spāņu zirgi, kas ātri 
vien izplatījās visā  Eiropā, atstājot ietekmi 
gandrīz visās mūsdienu Eiropā audzētajās 
zirgu šķirnēs.

1562. gadā Maksimiliāns II nogādāja 
spāņu zirgus Kladrubā, kas atrodas mūs-
dienu Čehijā, un nodibināja zirgaudzētavu. 
Sekojot savam brālim, fi rsts Kārlis izveido-
ja līdzīgu privāto karalisko zirgaudzētavu 
netālu no Adrijas jūras pie Triestas, nelielā 

Simts baltu zirgu
Daces Štrausas teksts un foto kalnainā miestiņā Karstā - Lipicas muižā. 

No tiem pašiem senčiem Kladrubā audzēja 
smaga baroka tipa kariešu zirgus, savukārt 
Karstā veidoja jāšanai piemērotus, vieg-
lāka tipa zirgus. Daļa no Karstas zirgiem 
tika pārvesti uz Grācu Austrijā, bet, kad 
varu 1619. gadā pārņēma imperators Fer-
dinands II, zirgi kopā ar viņu nonāca Vī-
nes jāšanas skolā, tādēļ par galveno zirgu 
piegādātāju galmam Vīnē kļuva karaliskā 
zirgaudzētava Karstā, pat neskatoties uz 
tiem laikiem samērā lielo attālumu. Jau tad 
Vīnes jāšanas skolā strādāja labākie skolo-
tāji no Spānijas un Itālijas. Visi turpmākie 
Hābsburgu dinastijas valdnieki bija īsti zir-
gu pazinēji un atbalstītāji. 1719. gadā Kārlis 
VI uzbūvēja milzīgu kompleksu, kur zem 
viena jumta atradās vietas 600 zirgiem, ka-
riešu un seglu mājai, kā arī apbrīnas vērtie 
apkalpojošā personāla apartamenti.

Napoleona karu laikā Lipicas zirgi no 
Karstas tika evakuēti trīs reizes. Trešā rei-
ze gandrīz kļuva šķirnei liktenīga, kad pēc 
sešu nedēļu ceļojuma 300 zirgu lielais ga-
nāmpulks ieradās Ungārijā, daļa izvārgušo 
ķēvju atnesa nedzīvus kumeļus. Zirgi pali-
ka Ungārijā līdz Napoleona sakāvei 1815. 
gadā, bet pēc tam atkal atgriezās Lipicā.

Pirmā pasaules kara laikā, kad 1915. 
gadā Itālija kļuva par Austrijas sabiedroto, 
visas ķēves un kumeļus no Lipicas evaku-
ēja un izvietoja staļļos netālu no Vīnes, Pi-
berā un Kladrubā pie Prāgas. Pēc sakāves 
Karsta pienācās Itālijai, Lipicas zirgi, kas 
mita Kladrubā Čehoslovakijā, netika at-
doti atpakaļ Austrijai, zirgi, kas atradās pie 
Vīnes, nokļuva Itālijā, tādēļ Austrijā palika 

tikai 97 Lipicas šķirnes zirgi, kas bija izvie-
toti Piberā. 

Piberas zirgaudzētavas vadītājs doktors 
Maksimilians Dobrecbergers, kurš ir arī 
veterinārārsts, kā arī pajūgu braucējs, pa-
stāstīja, ka cilts dokumentācija no pašiem 
šķirnes pirmsākumiem arī atrodas Piberā 
nevis Lipicas zirgaudzētavā, kā varētu do-
māt. Otrā pasaules kara nobeiguma pos-
mā apgabalu netālu no Triestes okupēja 
dienvidslāvu partizāni, un Lipica nonāca 
komunistiskās Dienvidslāvijas rokās. Zirg-
audzētavu atjaunoja un tur izvietoja Aus-
troungārijas aristokrātiem ekspropriētos 
zirgus. Tomēr tā ilgi nepastāvēja un drīz 
vien tika slēgta. Tikai vēlāk pēc valsts vadī-
tāja Josifa Broza Tito pavēles to veidoja at-
kal. Kopš 1989. gada tā ir Slovēnijas valsts 
zirgaudzētava. 

Pirmais, ko redz ceļotāji, ierodoties 
Piberā, ir pastkartes cienīgs skats uz ba-
roka stila pili, ko būvējuši St. Lambrehtas 
klostera Benediktīniešu mūki. Imperators 
Jozefs II reformu laikā klosterim īpašumu 
atņēma un izveidoja tur militāro zirgau-
dzētavu. Pibera atrodas Štīrijas kalnu dien-
vidu pusē, un šeit gan klimats, gan reljefs ir 
ļoti līdzīgi šķirnes dzimtenei Karstā, tādēļ, 
stingri pieturoties pie vecajiem šķirnes se-
lekcijas principiem, Lipicas šķirne ir sagla-
bājusies neskarta.

Lipicas šķirnes zirgiem nav jābūt ļoti 

 20 gadus vecais Siglavy Rindunica 71 beidzis 
savu karjeru Vīnē un tagad tiek izmantots kā 
vaislas ērzelis

Piberas zirgaudzētavas vadītājs doktors Maksi-
milians Dobrecbergers.

Ķēvju ganāmpulks
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vaļā. Zirgaudzētava organizē daudz citu 
pasākumu, kas piesaista publikas uzmanī-
bu. Šeit notiek arī starptautiska mēroga sa-
censības pajūgu braukšanā, kā arī konkūrā 
un iejādē. Jaunos zirgus apmāca treneru 
komanda, kas sastāv no diviem jāšanas un 
četriem pajūgu braukšanas speciālistiem. 

Piberas zirgaudzētava ir izveidota par 
ļoti pievilcīgu vietu tūristiem, kas tiek 
laipni uzņemti katru dienu, izņemot pirm-
dienas. Vēstures klātbūtne, skaisti sakopta 
vide, kariešu muzejs, restorāni, viesnīca, 
veikaliņi, laipni gidi un, pats galvenais, 
zirgi paliks atmiņā ikvienam, kas šeit pa-
bijis.

CEĻOJUMS

lieliem – šķirnes standarts ir 154–158 cm 
augstums skaustā, taču tiek pieļauti arī 
lielāki zirgi, ja tie pēc visām pārējām pazī-
mēm šķirnei atbilst.

Staļļi ir zāles tipa novietne. Boksos tura 
tikai vaislas ērzeļus un ķēves neilgi pirms 
un pēc atnešanās. Kumeļi pēc nošķiršanas 
un apzīmēšanas ar Piberas zirgaudzētavas 
degzīmēm (zirgu iezīmēšana ar transpon-
deriem Austrijā nav obligāta, lai gan tā at-
rodas Eiropas savienībā) ganās alpu pļavās 
trīs vasaras, tad pēc pamatīgām pārbaudēm 
labākie ērzeļi nokļūst Vīnes Spāņu jāšanas 
skolā. Apmācītas tiek arī jaunās ķēves, lai 
noteiktu, kura ir tik vērtīga, lai paliktu au-
dzētavā kā vaislas ķēve. Pārējie zirgi tiek 
pārdoti. Dažkārt ir iespējams iegādāties pa 
kādam no vecajiem ērzeļiem, kas beiguši 
savu karjeru Vīnē Spāņu jāšanas skolā (arī 
fotogrāfi jās redzamie tiek pārdoti). Viena 
no galvenajām pazīmēm, kurai bez eks-
terjēra un darbaspējām tiek pievērsta uz-
manība vaislinieku atlases procesā, ir zirgu 
spēja ātri mācīties, tādēļ Lipicas zirgi līdzās 
andalūziešiem ir atzīti par pasaulē visin-
teliģentāko šķirni. Lipiciāņi ir vēlaudzīga 
šķirne, tikai četru gadu vecumā zirgus sāk 
apmācīt. 

Vaislas ķēvju ganāmpulks ganās tur-
pat netālu no zirgaudzētavas galvenajiem 
staļļiem, bet jaunzirgi vasaras pavada lek-
nās kalnu pļavās, kas atrodas apmēram 
1600 metru augstumā virs jūras līmeņa, 
pilnīgā idillē, kur var nokļūt pa šauru 
kalnu ceļu, kas vijas augšup gar glīti no-
pļautām pļavām nogāzēs – tik stāvām, ka, 
šķiet, tikai ar dievpalīgu kāda tehnika tur 
spēj noturēties un nenovelties tenteriski 
lejā. Gabalu augstāk tādu „brīnumu” arī 
sastopam – traktoriņam ir platas riepas, 
bet traktoristam līdz brauc puisietis, lai-
kam  jau „kantētājs”. Lejup no kalna pave-
ras skats, kas šķiet tuvu absolūtam skais-
tumam – ar ciematiņiem ielejās, baznīcu 
torņiem, pa kādai pilij un dzidriem eze-
riņiem, mežiem, un tas viss vēl alpu pļa-
vu govju zvaniņu skaņu pavadījumā. Pašā 
kalna korē, kur gaiss ir tik dzidrs, ka vis-
niecīgāko skaņu var dzirdēt kilometriem 
tālu, ganās jauno ērzeļu bars. Vecākajam 
ērzelim ap kaklu zvaniņš, tāpēc ganam nav 
sevišķi jāpiepūlas, lai atrastu baru plašajās 
ganībās. Lai gan zāle šeit ir laba, tomēr kat-
ru vakaru zirgi dodas uz vasaras stalli, kur 
papildus saņem spēkbarību. Ganību se-
zonas noslēguma svarīgākais notikums ir 
ērzeļu atgriešanās no kalnu ganībām, kas 
izvēršas par visas apkaimes svētkiem, kad 
šeit ierodas ciemiņi arī no tālākām vietām. 
Ērzeļus ved pie rokas visus 20 kilometrus, 
ar apstāšanos ceļā un piknikiem. Nonākot 
ielejā, Piberas pilsētiņā, tos ved gar baznī-
cu, kur mācītājs zirgus svētī. Pilsētā ir ne-
lieli laukumi, kurus iespējams ierobežot. 
Par prieku skatītājiem, šeit zirgus palaiž 

Ērzeļi kalnu ganībās.

Kalnu ganībās kopā ar ganu un mūsu pavadoņiem Leo un Tomasu, kas tikai pavisam nesen ieradies 
strādāt Piberā no Vīnes.

Bara galvenajam ērzelim kaklā pakārts zvaniņš.

Slavenais 31 gadus vecais vaislas ērzelis un 
Vīnes Spāņu jāšanas skolas veterāns Conversa-
no Toscana II.

Conversano Bonavia 53 ir viens no retajiem 
bērajiem ērzeļiem zirgaudzētavā.
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Saišu tīšanu lielākoties izmanto iejā-
des zirgiem treniņos, gan arī konkūra un 
pajūgu braukšanas zirgiem. Tās lieto, zir-
gu transportējot, kā arī, ja tiek tītas kājas 
zirgiem uz nakti. Saites var pildīt dažādas 
funkcijas, atšķirīgi arī ir to materiāli. Ir vil-
nas un fl īsa saites, zem kurām var arī ne-
likt mīkstos palikņus. Ir kombinētās un arī 
elastīgās saites, kuras nav ieteicams tīt bez 
palikņiem.

Saites tīšana uz zirga kājas notiek šādā 
secībā:

1. Ap kāju apliek mīksto palikni virzie-
nā no kājas iekšpuses uz priekšu un tad uz 
ārpusi. Veiklā pieejami dažāda izmēra un 
materiāla paliktņi. Priekškājām parasti lie-
to mazāka izmēra, pakaļkājām - lielākus.

2. Paliktni pietur ar vienu roku, lai ne-
noslīd. Augšējai un apakšējai malām vaja-
dzētu būt vienādām.

3. Ar vienu roku turpinot pieturēt gan 
palikni, gan saites galu, ar otru roku sāk 
saites tīšanu. Saiti tin tāpat kā lika palikni - 
virzienā no iekšpuses uz priekšu un tad uz 
ārpusi. Jāvēro, vai visas četras kājas tin pa-
reizi. Visbiežāk vienas puses kājas ir tītas 
pareizi, otras puses kājas jātin tajā pašā vir-
zienā, bet uz pretējo pusi.

4. Tīšanu veic, saiti pārliekot no vienas 
rokas otrā. Saiti nedrīkst novilkt ļoti stin-
gri, bet tai jābūt pietiekami stingri notītai, 
lai nenoslīd. Tīšanu sāk vidusdaļā, tad vir-
zienā uz leju.

5. Kad akurāti ir notīta saite virs kajas 
vēzīša, turpina tīšanu virzienā uz augšu. Tī-
šanas biežums atkarīgs no saites garuma. 

6. Tīšanu beidz augšdaļā. Saites galos 
parasti ir speciāli stiprinājumi, kas palīz 
nostiprināt saites galu, lai tas neatraisītos.

7., 8., 9., 10. Saites noņemšana. 
Saišu tīšanas plusi un mīnusi
Plusi
Atvieglo dziļo saiti (savilcejstiegru).
Treniņa laikā stiegras un saites uztur sil-

tumā (sevišķi vecākiem zirgiem).
Pasargā, ja zirgs mēdz uzsist ar vienu 

kāju pret otru.
Labi izskatās.
Pasargā kājas no netīrumiem.
Der visiem zirgiem.
Mīnusi
Sliktos laika apstākļos ātri uzsūc mitru-

mu.
Bīstami, ja saite treniņa laikā attinas.
Aizņem laiku.
Aizkavē asinsriti.
Noslogo kaulstarpas muskuli.
Par materiāla tapšanu pateicamies ie-

jādniecei Sanitai Bulai un SIA Princis mo-
delim – zirgam Laikmets.

Saišu tīšana
Jolanta Lapiņa, Ineses Ruskules foto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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First Class saņēma augstāko cenu 
2009. gada Vestfālenes elites kumeļu izso-
lē, kas notika 15. un 16. augustā Minste-
rē-Handorfā, Vācijā. Bērais kumeļš no Fi-
dertanz x Sir Donnerhall tika pārdots par 
iespaidīgu summu - 36000 eiro. Kumeļa 
audzētājs ir Bernhards Iltings-Reuke no 
Borkenes. 

Otrais dārgākais kumeļš bija Estostar, 
bērs Estobar x Furst Piccolo pēcnācējs, 
kuru audzējusi un izsolē bija izstādījusi Sa-
bīne Ludvičovski. Šo kumeļu pārdeva par 
30000 eiro. Schlauschnacker, tumši rudo 
kumeļu no Swarovski x Florestan I (audzē-
tāja – Margareta Hartmane) pārdeva par 
24000 eiro. 

Finale (no Florestan x Stedinger) bija vis-
dārgāk pārdotā ķēvīte, kuru iegādājās par 
13000 eiro. VIP-Lady (no Vivaldi x Flores-
tan) pārdeva par 12000 eiro. Visdārgākais 
poniju kumeļš A New Star, no A Gorgeous 
x Charm of Nibelungen tika izsolīts par 21 
000 eiro. 

Kopā tika pārdoti 115 ērzelēni ar vidējo 
cenu 6609 eiro. 60 ķēvītes tika pārdotas par 
vidējo cenu 5853 eiro. 19 pārdoto poniju 
kumeļu vidējā pārdošanas cena bija 3400 
eiro. 

Minsteres 
izsoles jaunumi

Dāniete Lone Boēga Henriksena jau 
atkal izcēlusies. Viņa piesolījusi augstā-
ko cenu Oldenburgas elites kumeļu izsolē 
Fehtas pilsētā Vācijā. Furst von Jever no 
Furst Romancier x De Niro x Rubinstein 
tika pārdots par 45,000 eiro. Henriksena 
audzinās jauno kumeļu par perspektīvu 
vaislas ērzeli. 

Furst von Jever audzētājs ir Heinrihs 
Geriets. Šī kumeļa pārdošana ir pacēlusi 
vidējo tirgus cenu līdz pat 8883 eiro par 
iejādes kumeļu. Pirms trim gadiem viņa 
iegādājās Furstenball (no Furst Heinrich) 
par augstāko cenu, un vēlāk tas kļuva par 
Oldenburgas ērzeļu licencēšanas 2008. 
gada čempionu. 

Kumeļš ar nākamo lielāko pārdošanas 
cenu bija Quadrivio (no Quaterback x 
Stedinger). To, zvanot pa telefonu, par 31 
tūkstoti eiro iegādājās austriete Sisija Mak-
sa-Toirere. Lielākā daļa vadošo iejādes jāt-
nieku atradās Eiropas iejādes čempionātā 

Fehtas izsoles 
jaunumi

Furst von Jever bija dārgāk pārdotais kumeļš 
Oldenburgas kumeļu izsolē.

Ohlala kļuva par dārgāk pārdoto kume-
ļu 2009. gada dāņu siltasiņu elites kumeļu 
izsolē, kas notika 5. septembrī zirgkopības 
un sporta centrā Vilhemsborgā, Dānijā.

Ohlala ir bēra iejādes novirziena ķēvī-
te, ko selekcionējis Frode Jensens. Tās tēvs 
ir Blue Hors Zack, bet māte - Ohio no Li-
melight. Ohlala tika pārdota Kirk Dressage 
par 300 000 DKK vai 40 400 eiro. Par dāņu 
siltasiņu šķirnes jauno Gada ērzelēnu no-
minēto Sanbaeks Lacapo no Tailomade x 
Solos Landtinus pārdeva par 150 000 DKK 
(20 200 eiro). Ļoti pievilcīgais tumši bērais 
Believe Me no Belissimo x Prince Mab xx) 
„aizgāja” par 160 000 DKK (21 500 eiro).

85,5% no izsolei piedāvātajiem kume-
ļiem tika pārdoti jaunajiem saimniekiem. 
47 kumeļu vidējā cena bija 49 000 DKK jeb 
6600 eiro.

Dāņu elites 
kumeļu izsole

First Class pārdots par rekordcenu Vestfāles 
izsolē.

A New Star bija dārgākais poniju kumeļš.

Ohlala tika pārdota Kirk Dressage par 300 000 
DKK vai 40 400 eiro.

Vindzorā, tāpēc izsolē cenu piedāvāja tele-
foniski. Anna Katrīna Linsenhofa iegādā-
jās Sonnenschein (no Sion x Dormello).

No konkūra kumeļiem par visaugstāko 
cenu tika nopirkts Journale (no Stalypso 
x Couleur Rubin x Zeus). Pola Vendelna 
zirgaudzētavā audzētā jaunā ķēvīte tika 
pārdota uz Kanādu par 15 000 eiro. Kopā 
39 pārdoto konkūra kumeļu vidējā cena 
bija 5592 eiro. 

2009. gada Oldenburgas elites kumeļu 
izsolē tika pārdoti 111 kumeļi, un vidējā 
cena par vienu sasniedza 7727 eiro.

Carmensine ir ļoti skaista trīsgadīga 
vaislas ķēve ar mīlīgu raksturu. Iz-
celsme – ārzemju, un ļoti smalka. 
Tāpēc zirgs ir dārgs.
Nezini, vai spēj tādu dārgumu uzturēt? 
Atmet rūpes! Nopērc „pusi” – samaksā 
pusi no zirga cenas un uztici rūpes 
par to mums. Varēsi priecāties par vi-
enu izcili talantīgu un jauku kumeliņu 
nākamajā gadā.
Mūsu partnerības piedāvājums 
dod arī mazāk pieredzējušiem zir-
gu īpašniekiem iespēju pilnvērtīgi 
kontaktēties ar zirgu, vienlaikus tiek 
dota iespēja ar savu zirgu veiksmīgi 
piedalīties vaislas darbā un Latvijas 
sporta zirgu turpmākā veidošanā.
Sadarbība vai partnerība var notikt 
arī ar kādu citu zirgu vai kumeļu 
mūsu zirgaudzētavā Zviedru Birzes 
Zirgi.

Piedāvājums sadarbībai

Rūta L. Rasiņa
Tālrunis 28328968
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Aloe Vera jeb 
alveja tiek dēvēta 
par brīnumdarītāju 
augu, dabas dziedi-

nātāju, dzīvības augu, kā arī vēl daudzos ci-
tos nosaukumos, kas saglabājušies gandrīz 
4000 gadu garajā laika ritējumā, kopš cil-
vēce pazīst un izmanto šī auga brīnišķīgās 
īpašības. Faktu, ka šis augs ir bijis zināms 
jau izsenis, pirmo reizi apliecina Džordžs 
Eberss 1862. gadā, kad, pētot kādu 3500 
gadus pirms mūsu ēras tapušu ēģiptiešu 
papirusu ar ārstniecības augu aprakstiem, 
starp pārējiem atpazīst arī alveju. Drīz pēc 
tam arī citi pētnieki konstatēja, ka alveju 
pazina jau senajās Ķīnas un Indijas kultū-
rās. Sekmīgu alvejas pielietojumu raduši 
grieķu un romiešu dziednieki Dioskorīds 
un Plīnijs Vecākais. Leģenda vēsta, ka 
savulaik Aristotelis ir pārliecinājis Alek-
sandru Lielo ieņemt Indijas okeāna salu 
Sokotru, lai varētu nodrošināties ar tur 
bagātīgi augošās alvejas krājumiem kara-
vīru ievainojumu dziedināšanai. Savukārt 
ēģiptiešu valdnieces Nefertite un Kleopat-
ra augstu vērtēja alveju kā lielisku skais-
tumkopšanas līdzekli.

Dabā sastopami vairāk nekā  200 alve-
jas veidi, bet tikai četriem no tiem piemīt 
dziednieciskas īpašības. Visefektīvākā ie-
darbība no visām alvejas šķirnēm ir Aloe 
Barbadensis Miller (pazīstama arī kā Aloe 
Linne). Tas ir vienīgais alvejas veids, kam 
ir tiesības saukties par Aloe Vera jeb īsto 
alveju.

Aloe Vera sastāvā ietilpst ne mazāk kā 
75 pazīstamas uzturvielas, kuras var ieda-
līt sekojošās grupās:

Vitamīni – alveja satur daudz vitamī-
nu, no kuriem svarīgākie ir antioksi-
danti – vitamīni C un E, kā arī beta-
katotīns (A vitamīns). Alveja ir viens 
no nedaudzajiem augiem pasaulē, 
kura sastāvā ietilpst vitamīns B-12.
Minerālvielas – magnijs, mangāns, 
varš, hroms, kalcijs, nātrijs, kālijs, 
dzelzs.
Aminoskābes – alvejas sastāvā ir 20 
no 22 aminoskābēm, kas nepiecie-
čamas cilvēku un dzīvnieku organis-
mam, tajā skaitā astoņas neaizvietoja-
mās, ko organisms pat neizstrādā, bet 
tās jāuzņem ar pārtiku.
Cukurs – virkne svarīgu mono un po-
lisaharīdu, kam ir būtiska loma imūn-
sistēmas stiprināšanā.
Enzīmi – lipāzes, proteāzes un citi 
pārtiku šķeļoši un gremošanu veici-
noši fermenti.
Augu izcelsmes steroli – iedarbojas kā 
spēcīgi pretiekaisuma līdzekļi.

•

•

•

•

•

•

Kas ir Aloe Vera?
Saponīni – ziepjveida substances, kas 
veicina spēcīgu pretmikrobu iedar-
bību pret dažādām baktērijām, vīru-
siem un arī sēnītēm (tādām kā rauga 
un piena sēnīte).
Lignīns – pārkosnējusies viela, kas 
Aloe Vera piešķir spēju iekļūt dziļi 
ādā.

•

•
Antrahinoni – organiski savienoju-
mi, no kuriem svarīgākie ir aloīns un 
emodīns, bet vienkopus tie ir spēcīgi 
pretsāpju līdzekļi, kam piemīt arī an-
tibakeriāla un pretvīriusu iedarbība. 
Dabiskā veidā – caurejas līdzeklis.
Salicilskābe – aspirīnam līdzīgs savie-
nojums, kam raksturīga pretiekaisu-
ma iedarbība un spēja uzsūkties pat 
caur atmirušiem audiem.

Kompānija Forever Living ir padomā-
jusi ne tikai par cilvēku, bet arī par mūsu 
mīluļu dzīvieku, tajā skaitā, zirgu, labsajū-
tu un veselību, piedāvājot produktus gan 
slimību profi laksei, gan aktīvai ārstēšanai, 
gan ātrāku atveseļošanās procesu veicinā-
šanai pēc slimībām. Produktu sastāvā ir 
līdz pat 100% stabilizētas alvejas želejas 
vai, kombinējot ar citām dabīgajām ārst-
niecības vielām, alveja tiek izmantota kā 
galvenais komponents. 

Forfever Living kompānijas zinātnieki 
veikuši pētījumus un pierādījuši, ka alve-
jas produkti veicina un paātrina brūču, pat 
ļoti plašu savainojumu, dzīšanas procesu 
pat līdz astoņām reizēm un, kas ir svarīgi, 
rētas samazinās līdz minimumam, bet ma-
zāku savainojumu gadījumā praktiski nav 
pamanāmas. Piemēram, katra zirga īpaš-
nieka pirmās palīdzības aptieciņā jābūt 
izsmidzināmajam nomierinošajam losjo-
nam ALOE FIRST. To var izmantot virs-
pusēju brūču, skrambu, izgulējumu, apde-
gumu un citu traumu ārstēšanā, no kurām 
ikdienā neviens nav pasargāts. Produkts 
spēj tikt galā ar ļoti plašām ādas traumām. 
Šajā produktā ir 78% alvejas. Tā formu-
lā ietilpst propoliss un rūpīgi izraudzītu 
ārstniecības augu kopums, kas pastiprina 
alvejas dabiskās antibiotiskās īpašības. Šo 
produktu var  lietot arī cilvēki. 

Pamatojoties uz alvejas ārstnieciska-
jām īpašībām, Forfever Living zinātnie-
ki izstrādājuši produktus, kas iedarbojas 
uz imūnsistēmu, to ievērojami uzlabojot; 
kaulu sistēmu, sevišķi efektīvi uzlabojot 
kustību kvalitāti, ko rada skrimšļaudu de-
fekti; gremošanas sistēmu, svarīgi zirgiem, 
kam bieži mēdz būt kolikas. Lai uzzinātu 
vairāk par Forfever Living, var zvanīt pa 
tālruni 26258326 Dacei. Forfever Living 
kompānijas pārstāvis iepazīstinās ar šiem 
katram svarīgajiem produktiem 7. novem-
brī seminārā, kas notiks Tērvetes zirgau-
dzētavā.

•

•

Ķēve ar alerģijas izraisītu kakla muskuļu iekai-
sumu smagā formā. Pietūkuma rezultātā radies 
miozīts, kas iznīcinājis audus plašā laukumā.

Aloe Vera nevar noņemt beigtos audus, tādēļ 
no tiem jāatbrīvojas mehāniski. Attēlā redzams 
savainojums apmēram 30 cm diametrā ar iekai-
sušiem muskuļu audiem, kas nedaudz asiņo.

Pēc divu nedēļu brūces apstrādāšanas divas rei-
zes dienā ar Aloe Vera izsmidzināmo šķīdumu, 
var redzēt, ka brūce ir tīra un nav pazīmju, ka 
veidotos iekaisums.

Pēc diviem mēnešiem brūce ir pinībā sadzijusi, 
atstājot pavisam niecīgu rētu, kas iezīmēta ar 
dažiem baltiem matiem.



~41~septembris-oktobris, 2009

ZIRGU TURĒTĀJIEM

Tirgus dalībnieki barības izplatīšanā uz 1.08.2009.
N.p.k. Zīmols Firma, kas preci piedāvā 

Latvijas tirgū
PVD nr. Kontakti, informācijas avots, vieta

1. Hartog SIA Korsaro, Rīga 018959 Sporta skola Kleisti, Kleistu iela 75, veikals Korsaro
2. Leovet SIA Barons IM, Rīga 035118 Veikals Zirgu stallis, Nometņu iela, www.zirgustallis.lv
3. Eggersmann SIA Spals Plus, Rīga 021694 www.zirgulietas.lv, eggersmann@inbox.lv, tālr. 26544243, 

Jolanta Lapiņa
4. Masterhorse SIA Spals Plus, Rīga 021694 www.zirgulietas.lv, eggersmann@inbox.lv, tālr. 26544243, 

Jolanta Lapiņa
5. Humavet SIA Spals Plus, Rīga 021694 www.zirgulietas.lv, eggersmann@inbox.lv, tālr. 26544243, 

Jolanta Lapiņa
6. Josera SIA Bertas Nams, Rīga 019020 Veterinārā aptieka Bišumuiža, tālr. 29226197, Aija Pavlovska
7. Equistro SIA Vet Line 033213 Veterinārā aptieka, iveta@vetline.lv
8. Happy Horse SIA GPC 023075 Veikalu tīkls Latvijā, noliktava Remtes iela 21, Rīgā, tālr. 29125851
9. Cavalor SIA Zooserviss  019013 Veikals Ogrē, tālr. 29839638 Stefānija; 29436292, Tija 
11. Muehldorfer SIA LA Equus 038743 www.zirgubariba.lv, zirgubariba.lv@gmail.com, tālr. 29244075, Laila
12. Speed SIA LA Equus 038743 www.zirgubariba.lv, zirgubariba.lv@gmail.com, tālr. 29244075, Laila
13. ProHorse SIA Proventus Farms Pluss 018393 tālr. 26548494, Anita Kreicberga
14. Veda, Zoo VIP SIA Magnum Veterinārija 019557 www.magnumvet.lv, magnum@magnumvet.lv, tālr. 29185681, Astrīda
15. Foran SIA I.V.M 030292 iveta.bertina@inbox.lv, tālr. 29275048, Iveta
16. Dodson&Horrell SIA Komeks, Rīga 022240 komeks@komeks.lv, tālr. 67339535

Specializētās barības Latvijas tirgū
Jau vairākus gadus Latvijā ir nopērka-

mas specializētās barības un barību piede-
vas no dažādām valstīm. Kā pirmo barības 
zīmolu, kas bija mums pieejams, daudzi 
zirgaudzētāji atceras Ovator, bet laika gaitā 
Lietuvā ievestā barība tālāk netika tirgo-
ta Latvijas teritorijā. Mainījusies situācija 
tirgū, un daži populārākie zīmoli gājuši 

no rokas rokā – no viena tirgotāja pie cita, 
daži nav izturējuši sīvo konkurenci mazajā 
Latvijas tirgū. Esam apkopojuši informāci-
ju, kas varētu būt visnotaļ noderīga zirgu 
turētājiem.

Publicējam PVD (Pārtikas un veteri-
nārajā dienestā) reģistrēto uzņēmumu 
sarakstu, kam atļauta dzīvnieku barības 

izplatīšana un produktīvo dzīvnieku ba-
rības mazumtirdzniecība. Par uzņēmuma 
darbības atbilstību likumdošanas prasībām 
var pārliecināties arī pēc uzņēmumam iz-
sniegtās PVD reģistrācijas/atzīšanas aplie-
cības. Apkopoti 15 zīmoli, kurus izplata 12 
reģistrēti barības izplatītāji – tātad dara to 
legāli.

Zirgu Pasts
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Karaliskās personas zirgos

Filips III, Spānijas karalis uz zirga, 1634-1635. Dona Gaspara de Guzmona portrets zirgā, 
vēlākais karalis Olivaress, 1634.

Infanta Baltāzara Karlosa, Filipa IV dēla port-
rets zirgā, 1635.

Prinča Baltazāra  Karlosa portrets uz zirga, 
1634-1635.

Spānijas karaļa Filipa IV portrets, 1634-1635. Karalienes Izabellas Burbonas, Filipa IV sievas 
portrets zirgā, 1634-1635.

Spānijas gleznotājs Djego da Silva Ve-
laskēzs (1599-1660) ir viens no diženāka-
jiem spāņu Zelta laikmeta māksliniekiem. 
Būtiska viņa daiļrades sastāvdaļa ir kara-
liskās ģimenes un citu augstmaņu portreti, 
protams, daudzi no tiem attēloti zirgos.

Velaskēzs jau jaunībā kļuva par pazīsta-
mu mākslinieku un no savas dzimtās Sevi-
ļas 1622. gadā devās uz Madridi, lai ieka-
rotu sabiedrības augstāko slāņu atzinību. 
Tas toreiz neizdevās, viņš atgriezās mājās, 
bet jau pēc mēnešiem diviem mākslinieku 
sasniedza vēstule, kuru rakstīja karaļnama 
kapelāns, pavēstot, ka miris galma glezno-
tājs Rodrigo de Viljandrando, un viņa vie-
ta ir brīva. Velaskēzs tūlīt, cik nu tas tajā 
laikā bija iespējams, devās uz karaļnamu, 
apmetās pie sava paziņas kapelāna un uz-
gleznoja viņa portretu. Cits mākslinieka 
novadnieks, karaļa brāļa Ferdinanda su-
lainis portretu aiznesa uz pili un parādīja 
savam kungam, kuram glezna ļoti patika, 
un viņš tūlīt pasūtīja arī savu portretu. Tad 
kapelāna portretu ieraudzīja arī karalis 
Filips IV, kurš savam brālim lūdza atļaut 
savā vietā ierasties uz pozēšanu mākslinie-
kam... Tā Velskēzs iekaroja karaļa sirdi un 
zeltīto rāmju ietvarus, kuros vēlāk grezno-
jās vienas no viņa vislabākajām gleznām. 
Mākslinieks pakāpeniski kļuva par galma 
gleznotāju.

Velaskēzs divas reizes ilgāku laika pos-
mu pavadījis Itālijā, lai mācītos. Taču laika 
periods, kurā tiek gleznots visvairāk un 
vislabāk, iegūstot izcila portretu meistara 
slavu, attiecas uz laiku no 1630. līdz 1640. 
gadam, kad viņš strādā Madridē. Tad arī 
tapusi lielākā daļa gleznu, kur karaliskās 
augstības portretētas zirgos. Slavenākā 
no tām pasaules mākslas vēsturē ir karaļa 
Filipa III portrets uz zirga. Taču kopumā 
jāteic, ka šajās gleznās nebūt nav svarīgs 
zirgs. To fi gūras tikai apliecina mākslinie-
ka gleznojuma virtuozitāti, bet savā krāš-
ņumā neaizsedz galveno – tēlojamās per-
sonas raksturu.   

Bija jau ļoti liela vēlēšanās te attēlā re-
dzamo karaļa Filipa IV sievu Izabellu Bur-
bonu saistīt ar Pilāru de Burbonu, tagadē-
jā karaļa Huana Karlosa I māsu, kura no 
1994. līdz 2006. gadam bija Starptautiskās 
Jāšanas sporta federācijas (FEI) preziden-
te. Taču pieejamākie vēstures avoti vēsta, 
ka Filipa IV un Izabellas laulībā dzimušie 
bērni miruši bērnībā, un dzimtas turpi-
nātāji sekoja viņam tikai savienībā ar otro 
sievu. Bet Pilāras de Burbonas dzimta ir 
cita, kas Spānijas karaliskajā ģimenē ienāca 
no Francijas, sākot ar 1700. gadu. 

Dace Millere
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☺ ☺ ☺
Zirgu skriešanās sacīkstes. 

Pirms to sākuma stallī ienāk 
hipodroma inspektors un redz, 
ka viens no treneriem kaut ko 
dod savam zirgam. Inspektors 
jautā:

– Kas tās par tabletēm?
– Šīs?! Visparastākās kara-

meles! Pats ēdu un arī zirgu 
uzcienāju.Vēlaties kādu?

– Labi, dodiet ar’!
Pirms starta treneris saka 

savam žokejam:
– Visu distanci turies kaut 

kur par vidu un sāc izvirzīties 
tikai pēdējā aplī! Ja pirms fi niša 
kāds tevi apdzīs, neuztraucies – 
tas būšu vai nu es, vai arī 
inspektors.

☺ ☺ ☺
Brigadieris iedod celtnie-

kiem desmit bundžas ar krāsu 
un liek nokrāsot ēku:

Darba dienas beigās ieradī-
šos pārbaudīt!

Vīriem gribas iedzert, bet 
naudas nav, tāpēc viņi no-
lemj pārdot iedoto krāsu, lai 
nopirktu dzeramo. Lai varētu 
kaut nedaudz ko paskaidrot 
brigadierim, viņi nokrāso 
nelielu daļu ēkas sienas, kā 
arī nosmērē ar krāsu purnu 
tuvumā stāvošajam zirgam. 
Vakarpusē brigadieris ierodas 
un jautā:

– Kāpēc neesat nokrāsoju-
ši?!

– Nepietika krāsas!
– Bet es taču iedevu pat 

vairāk par vajadzīgo!
– Zirgs izdzēra!
– Kāds vēl zirgs?!
– Tas tur, kam viss purns ar 

krāsu.
– Āāā, tas! Es brīnos, ka vēl 

nav nosprādzis – pagājušajā 
nedēļā apēda pāris simtus 

Daugavas vidū, Doles salas lejasgalā, atrodas milzu akmens, 
saukts par zirgu. Zirga nosaukumu tas dabūjis sava lieluma pēc. 
Šis akmens nodara lielu postu plostniekiem un visiem, kas brauc 
pa ūdens ceļu – Daugavu. Senāk šis akmens atradies uz Dau-
gavas labā krasta, bet velns, saskaities un, skaudēdams visiem 
ūdens ceļa braucējiem – plostniekiem, laiviniekiem un visiem 
citiem, – iesviedis to Daugavas vidū, pašā dziļākā vietā. Tur tas 
stāv vēl šodien un gaida, kamēr to kāds izcels atkal krastā.

(918, 597, Līvāni)

Daugavas zirgs

Šandors Petēfi , 
ungāru dzejnieks

Lido vējš pa puštu,
Nokūp viss;
Lido straujā zirgā
Jauneklis.

„Teic – no kuras puses
Steidzies tu?”
„Pušta dāvāja man 
Kumeļu.

Ganījās tur barā.
Bija nakts.
Un no turienes mans
Kumeļš zagts.

Arī Tūras tirgus
Drīz jau klāt,
Turp man, laupītājam,
Gribas jāt.”

„Tā nu neies, dārgais,
Vīlies tu!
Atdod atpakaļ šo
Kumeļu.

Mans tas zirgu bars un –
Kur tev nakts!
Dienas vidū tas no
Manis zagts!”

Vai šos vārdus dzirdēs
Laupītājs?
Tālāk traukdams, tas pat
Nepiestāj.

Tomēr, īpašnieku
Mierinot,
Atbildi nav kūtrs
Viņam dot:

„Ganāmpulkā zirgu
Tev vēl daudz –
Kamdēļ gan pēc viena
Brēc un sauc.

Viena sirds man bija,
To šonakt
Nekaunējās jūsu
Meita zagt!”

(Atdzejojis Laimonis Ka-
mara. No grāmatas 100 
dzejoļi, izdevniecība Lies-
ma, Rīga, 1973) 

Nozagtais 
kumeļš

Ja zirgu atkal ieliek stallī tā, ka viņam galva iznāk uz tuk-
šumiem (ziemeļiem), ta viņš paliek klibs. (H. Skujiņš, Smiltene; 
34981)

Ja zirgam tā ietaisa steliņu, ka viņam galva iznāk pret 
tukšumiem (ziemeļiem), ta viņš klibā. (H. Skujiņš, Smiltene; 
34982)

Priekš dzeguzes kūkošanas vajagot izpeldināt zirgus, tad 
tie labi barojoties. (A. Zibens, Rugāji; 34983)

Lai zirgi labi barotos, tad viņiem jānoglauda muguras ar 
auzām, kas silē pāri palikušas. (K. Krastiņš, Koknese; 34984)

Zirgiem ar auzu izēdām ir mugura jānoberž, tad tie ir 
brangi. (P. Zeltiņa, Ikšķile; 34985)

Lai zirgi būtu brangi, tad pa Jurģiem jācep maize. (M. Vei-
denberga, Vecmokas; 34986)

Sliktam zirgam jānoberzē mugura ar nosistu kurmi, tad 
tas drīz uzlabosies. (F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 201; 34987)

Lai būtu brangi zirgi, tad jānoķer dzīvs kurmis un jāpaval-
kā pa tām auzām, kuras dod zirgam; tad kurmis jāieliek izurbtā 
siles caurumā un jāaizsit ar dēlīt. Tad zirgi ir brangi kā kurmji. 
(L. Dragūne, Meirāni; 34988)

Kad zirgi pirmo zāli ieēd, tiem dirsā tārpi metas. (J. Jan-
sons, Plāņi; 34989)

Pavasarī, pirmo reizi ejot laukā strādāt, nevajaga zirgus 
skubināt, jo citādi tie pēcāk bieži piekusīšot. (K. Corbiks, Kro-
ņa-Vircava; 34990)

Ja zirgs, braukt sākot, ceļ labo kāju pa priekšu, tad būs lai-
me; ja kreiso, tad nelaime. (A. Vilciņš, Līgatne; 34991)

Kad zirgs, vedot no kūts, ceļ kreiso kāju pa priekšu, tad 
braucot notiks kāda nelaime. (K. Corbiks, Kroņa-Vircava; 
34992)

Ja izbraukšanai pie durvīm pievests zirgs izkārnās, tad tā 
ir laimes zīme. (A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte; 34993)

Ja braucot jeb jājot zirgs uzreizi apstājas un neiet vairs 
tālāk, tad saka, ka viņš redzot velnu jeb kādu nelabu garu. Ja 
cilvēks grib to redzēt, tad jāskatās pār zirga kreiso ausi. (A. Bī-
lenšteina rokraksts, Gramzda; 34994)
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REKLĀMA/SLUDINĀJUMI

LATVIJAS ZIRGU ŠĶIRNES VAISLAS ĒRZEĻU 

ĢENĒTISKĀS KVALITĀTES UN CILTSVĒRTĪBAS 

NOTEIKŠANA — 2009

LATVIAN WARMBLOOD HORSE 
SHOW — 2009

27. 09. 2009. — 
Burtnieku zirgaudzētava

26. 09. 2009. — 
ZMC “Mušķi”

Eiropā lielākais veikals 
zirgiem –

10 000 zirglietu!

Pasūtījumus var veikt:
SIA Zirgaudzētava GRAVAS

Tālr.: +371 63191183,
kraemergravas@inbox.lv

Ulda Podnieka informācijas un fi lmu studija 
piedāvā TV raidījumu

AUZU MOTORS LTV7 televīzijā.
Visus 2008. un 2009. gada raidījumus var redzēt 

mājas lapā www.ljf.lv

Vēlamies sākt sadarbību
ar Latvijā, Lietuvā un Igaunijā esošajiem Traķēnes, Arābu un 
Tīrasiņu šķirnes zirgu audzētājiem un īpašniekiem, lai Baltijā 
izveidotu Traķēnes audzētāju asociācijas meitas biedrību. 
Visiem interesentiem jāpiesakās, atsūtot zirga pases 
kopiju (Latvijas pasēs – 
2., 4. un 5. lpp.). 

Informācija:  
Tālr.: +371 28381031 (Ruta)
Fakss: 63191184
E-pasts: zirgigravas@delfi .lv 
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REKLĀMA/SLUDINĀJUMI

Magnum Veterinārija SIA
Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021

tālr.:  +371 671 60092 / 93
mob. tālr.:  +371 2918 5681

magnum@magnumvet.lv
www.magnumvet.lv

Oficiālā pārstāvniecība

Fitopreparāti un kopšanas līdzekļi 

jūsu zirga labsajūtai -

Liepājas zirglietu veikals Kentaurs
No šī gada 1. septembra 

atrodas jaunās telpās
Kūrmājas prospektā 23.
Darba laiks no pl. 10 – 18,

sestdienās – līdz pl. 16.

Būsiet laipni gaidīti!
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TIESĀŠANA

FEI Iejādes operatīvās grupas izlolotās 
tiesāšanas sistēmas izmēģinājumi notika 
no 7. līdz 9. septembrim Deutsche Bank 
stadionā Āhenē, Vācijā. Labi organizētais 
pasākums, kas bija atvērts arī skatītājiem 
un presei, bija pirmais konkrētais solis uz 
iejādes tiesāšanas sistēmas modernizāciju. 
Šaja pasākumā piekrita piedalīties vairāki 
jātnieki.

Šeit notika piecu dažādu sistēmu izmē-
ģinājumi, kuru rezultāti vēl nav zināmi, 
jo tie nodoti matemātikas guru Deividam 
Stiklandam analizēšanai, lai noskaidrotu 
katra izmēģinājuma uzlabojumu līmeni 
tiesāšanas sistēmās un salīdzinātu ar veco 
formātu.

Pusballes un bonusi
Pirmais izmēģinājums bija Lielās balvas 

līmeņa tests ar tiesnešiem dažādās laukuma 
vietās: pieci no viņiem bija ierastajās vietās 
(E, H, C, M, B), un divi tiesneši uz īsās A 
malas. Tika pārbaudīts efekts, kas rodas, 
ja palielina tiesnešu skaitu no pieciem uz 
septiņiem tiesnešiem un atmet augstāko un 
zemāko tiesnešu vērtējumu. Vēlāk četriem 
tiesnešiem lūdza novērtēt katram pa di-
viem komponentiem no trenētības skalas: 
impulss un ritms, kontakts un pakļāvība, 
sakopojums un lokanums, precizitāte un 
taisnvirziens.

Otrajā izmēģinājumā pieci tiesneši vēr-
tēja jātniekus, izmantojot ierastās atzīmes, 
bet pieciem citiem bija atļauts lietot arī 
puspunktus. Ideju par puspunktiem FEI 
operatīvā grupa piekrita pārbaudīt,  jo to 
pieprasīja jātnieki. Ļoti bieži tiesnešiem ir 

FEI Iejādes operatīvās grupas izmēģinājumi
Sagatavoja Dace Štrausa tieksme ielikt „lielu” sešinieku vai „mazu” 

septiņnieku, kas rezultātā var radīt pat līdz 
10% lielu starpību kopvērtējumā. 

Trešais jauninājums bija bonusu-mīnusu 
sistēma, kas attiecas uz brīvās izvēles prog-
rammas mūzikas pavadījumā tiesāšanu. To 
detalizēti skaidroja O kategorijas tiesnese 
Katrīna Vusta. Mākslinieciskā snieguma 
līmenis – horeogrāfi ja, mūzika var tikt kva-
lifi cēts, izmantojot zirga kustību katalogu, 
kurā būtu noteikts, kādus bonusa punktus 
sniegums var nopelnīt atkarībā no grūtības 
pakāpes. Jātniekam būs jānorāda sava frīs-
taila grūtības pakāpe pirms starta un ties-
neši, izmantojot katalogu, varēt dot novēr-
tējumu. „6” varētu būt neitrāla atzīme, ja 
jātnieks ir izpildījis visas prasības vienreiz, 
taču viņam ir iespēja palielināt grūtības pa-
kāpi pie nosacījuma, ja elements ir labi iz-
pildīts un saņemt atzīmi no seši līdz desmit. 
Bet, ja elementu izpilda slikti, tiek piešķirti 
mīnus punkti, jo jātniekam ir jāsaprot, ka 
nedrīkst prasīt no zirga to, ko tas vēl nav 
gatavs izpildīt. Šī sistēma kaut daļēji sa-
mazinātu frīstaila tiesāšanas subjektivitāti. 
„Jātnieki zinās, kas viņiem jādara, lai iegūtu 
pēc iespējas labākus punktus,” skaidrojot 
savu sistēmu, piebilda Vusta. Tas tad nebūs 
kā ar pirkstu debesīs.

Iejādes operatīvā grupa izrādīja interesi 
par uzdevumu sadalīšanu starp tiesnešiem – 
daļa tiesnešu novērtētu tehnisko jātnieka 
sniegumu testā, bet citi - māksliniecisko 
izpildījumu. Vusta demonstrēja video, kā 
tiesneši varētu sadalīt uzdevumus, lietojot 
jaunizveidotās testa lapas. Tiesneši, kuri tie-
sās māksliniecisko izpildījumu, pirmo reizi 
varēs vienkārši vērot visu jātnieka shēmas 
izpildījumu, pirms dod savu novērtējumu 
par uzstāšanos.

Jauni skata leņķi
Vustas frīdstaila tiesāšanas ideju izmēģi-

nāja praksē, kad četri tiesneši pie H, C, M 
un B lika atzīmes par tehnisko izpildījumu, 
bet trīs tiesneši pie B, starp C un H, un starp 
C un M vērtēja māksliniecisko sniegumu, 
dodot atzīmes ar puspunktiem. 

Piektajā izmēģinājumu testā tika pār-
baudīts efekts, kas rodas, ja tiesneši atrodas 
cits citam tuvāk. Pieci tiesneši tika izvietoti 
uz īsās malas un pieci - uz manēžas garās 

malas. Neofi ciāli tika atzīts, ka šajā gadīju-
mā, kad tiesnešiem bija līdzīgs skata punkts, 
atzīmes atšķīrās daudz mazāk. Vienlaikus 
tika izmēģināti arī jauni tiesnešu skata leņ-
ķi, nosēdinot tos pie burtiem M un H uz 
garās malas, nevis tradicionāli uz īsās malas 
stūriem.

Tiesnešu uzraudzības panelis
Galveno izmēģinājumu fonā notika vēl 

viena papildu projekta testēšana, kas ieprie-
cināja ofi ciālās personas – tiesnešu uzrau-
dzības paneļa izveidošanas ideja. Trīs ties-
neši (varētu būt pensionēti) sekotu uz TV 
ekrāna redzamajām ofi ciālo kolēģu dota-
jām atzīmēm un atzīmētu uz ekrāna ikvie-
nu lielu atšķirību starp atzīmēm. Viņi var 
izlemt, vai šī atšķirība ir pieļaujama. Ideja ir 
tāda, ka uzraudzības tiesneši varēs neatstāt 
šādu atzīmi un to izlabot, tādā veidā turp-
māk netiktu pieļautas lielas tiesnešu kļūdas, 
kad bieži vien viens tiesnesis dod atzīmi 
„4”, bet otrs „8”, vai otrādi, jo gadījās, ka 
tiesneši nepamanīja kļūdu. Otrs aspekts - 
tiesneši bieži vien ļoti uzkrītoši labi vērtē 
savas valsts pārstāvi. Tiesnešu uzraudzības 
panelis padarītu iejādes tiesāšanu mazāk 
subjektīvu.

Izmēģinājuma rezultāti un analīze tiks 
apkopoti vienā ziņojumā, kas tiks nolasīts 
FEI Ģenerālās asamblejas laikā 15. – 20. 
novembrī Kopenhāgenā, Dānijā.

Tiesneši izvietoti tuvāk cits citam.

FEI Iejādes departamenta direktors Tronds 
Asmirs.

Iejādes operatīvā grupa.

 Iejādes operatīvās grupas vadītājs Frenks Kem-
permanis (pirmais no labās).

Deivids Stiklands atbild par izmēģinājumu 
rezultātu apkopošanu.
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Stacijas laukums 2, Tornis I, Rīga
Stacijas laukums 2, Tornis II, Rīga
Brīvības iela 372, Alfa I, Rīga
Maskavas iela 357, Dole, Rīga
Dzirnavu iela 74/76, Rīga
Lielirbes iela 29, Spice, Rīga
Stacijas laukums 2, Origo, Rīga
Slokas iela 115, Maxima, Rīga
Stacijas laukums 2, Stacija 1, Rīga
Gogoļa iela, Rīga
Strēlnieku iela 1, Rīga
Brīvības-Merķeļa iela, Sakta, Rīga
Raiņa iela 3, autoosta, Sigulda
Rīgas iela 4, Valmiera





























Avīzi Zirgu Pasts var iegādāties sekojošās 
Narvesen preses tirdzniecības vietās:

Lielā iela 13, TC Kurzeme, Liepāja
Helēnas iela 24, Supernetto, Alūksne
Pils iela 68, Alūksne
Rīgas iela 41, Gulbene
Pasta iela 18, Jēkabpils
Vienības iela 1, Jēkabpils
Sūru iela 2, Kuldīga
Aizputes iela 1, Priekule
Klaipēdas iela 62, Liepāja
Stacijas laukums 7, Limbaži
Poruka iela 2 a, Madona
Latgales iela 20, Rēzekne
G. Apiņa iela 10 a, Valmiera
Rīgas iela 10, Valmiera    































2009. gada 7. novembrī
AS Agrofi rma Tērvete
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Latvijas Zirgaudzētāju biedrības 
vaislas ērzeļu sertifi kācija
Jauno zirgaudzētāju sacensības
Zirgu izsole
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