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KONTAKTINFORMĀCIJA:
Ivans Ivanovs, mob. tālr.: 29 452 321
ģirts Peirāgs, mob. tālr.: 29 127 208

Izcila EKONOMIJA!
l vislielākā papildu jauda –līdz 37 ZS transporta režīmā un darbā ar jūgvārpstu
l visefektīvākā hidraulika – augsta plūsma pie zemiem motora apgrieziniem
ldzinēja apgriezieni fiksējami darbam maksimālās jaudas diapazonā

Nepārspēta ERGONOMIJA!
l visklusākā kabīne traktoru tirgū – tikai 69 dbA
l automātisks ātrumu pārslēgs transporta režīmā
l aktīvā amortizācija priekšējam tiltam
l traktora vadība ar Multicontroller V

Izstāžu komplekss Rāmava
Valdlauči, Ķekavas nov., LV-1076
Tālr.: 67 860 621, fakss: 67 804 813
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Šajā numurāPārdomu laiks

Laikraksts Zirgu Pasts, izdevējs Equus partneri. Iespiests Dardedze hologrā� ja.
Iznāk reizi mēnesī.
Dace Štrausa – projekta vadītāja +371 26258326, Dace Millere – galvenā redaktore +371 29117718
Inese Ruskule – redaktore +371 26479579, Jolanta Lapiņa – redaktore, mārketings +371 26544243
Nadīna Zavadilika – foto +353 861922762, Maija Gailiša – maketētāja.
Elektroniskā pasta adrese: info@zirgupasts.lv.
Adrese pasta sūtījumiem:
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, avīzei Zirgu Pasts, Republikas laukumā 2, Rīga, LV–1010.

Andis Vārna pirmais
Latvijas sportists labākais 
Pasaules kausa izcīņas 
Centrāleiropas līgas 
ziemeļu grupā šķēršļu 
pārvarēšanā 8. lpp. 

ZIŅASEs šonakt sapņoju par zir-
giem. Ir atnācis rudens, un pret 
jumta logiem spraigi sitas vēl 
pusaizmigušās īru lietus lāses, 
kuras veido savdabīgu troksni. 
Sapnī tas atgādināja skrienošu 
zirgu baru... 

Negribīgi izlienu no gultas 
un atveru logu. Tur lejā rīta pelēkajā krēslā ganās krāsai-
nās segās ietīti zirgi. Gluži kā košās kļavu lapas, tie izklīduši 
pa samirkušu zāli, un kaut kur tālumā, aiz mūžam zaļiem 
kalniem aust saule, sasildot gaisu un izdzenājot mākoņus. 
Ir silts rudenīgs rīts. Zirgi dejo ar lietus nodauzītajām, sau-
lē nožuvušajām dzeltenajām lapām un paceļas gaisā. Tie 
klauvē pie istabas logiem un aicina pievienoties... Ir jāmos-
tās. Ir rīts. Un zirgu nav ne lejā, ne gaisā... 

Bieži vien, esot notikumos „iekšā”, mēs daudzas lietas 
nepamanām. Iegrimstam ikdienas rutīnā, kāda nu kuram 
tā ir, ieejam savā tunelī un skatāmies tikai taisni uz priek-
šu, vien reizēm paveroties sānis, lai ieskatītos blakus joslā. 
(Galvenais – neaizmirst iemest akmentiņu svešā dārziņā.)  

Bet šoreiz man ir dota iespēja paraudzīties uz daudzām 
lietām no malas, un to es arī izmantošu. 

Sporta sezona Latvijā nu ir galā, apkopoti rezultāti, zir-
gi palaisti aplokos atpūtā, bet inventārs vēl smaržo pēc 
sacensību adrenalīna. Izskatās, ka šī vasara ir bijusi īpaši 
produktīva, neskatoties uz fi nansiālo valsts „nestāvokli”.  
Tik daudz krāsainu pasākumu, tik daudz jaunu sportis-
tu, zirgu, interesentu. Tam pa vidu vēl kāda atziņa – viss, 
kas saistīts ar zirgiem, turas ne vien uz milzīgiem fi nansu 
līdzekļiem, bet arī paģēr pacietību un lielu entuziasmu. 
Domāju, ka bez apņēmīga vadītāja daudzas lietas tā arī 
paliktu vien sapņi, kas iegultu vēlmju plauktos. Bet tā nav, 
un par to jāsaka liels paldies Agrim Blauam, kurš šogad 
ziedojis daudzas negulētas naktis Latvijas zirgu sporta at-
tīstībai. Jaunieši ir palekušies augstāk, aizjūgi tikuši tālāk, 
zirgu pārdots vairāk. Dzīve iet uz augšu! 

Un tomēr, no malas skatoties, Latvija ir maziņa, omu-
līga valstiņa ar ambīcijām – lielākām nekā visai planētai 
kopā. Mēs lieliski protam dot padomus un audzināt kai-
miņu bērnus, bet tad izrādās, ka kaimiņi spēruši krietnu 
soli tālāk nekā mēs. Latvietis lieliski prot paturēt pie sevis 
„virtuvi”, kuras noslēpumus sen visi jau iztērzējuši. Ko es ar 
to gribu teikt? Neko. Viela pārdomām. 

Šeit, zirgu zemē Īrijā dzīvojot, redzu, ka savstarpējā 
komunikācija var būt arī  savādāka, daudz sirsnīgāka un 
patiesāka. Lai arī uzsākot dzīvi svešzemē, arvien viss jāsāk 
no gala, tomēr jāsaka, ka šeit ir lietas, kas mani ļoti valdzi-
na. Kaut vai tas, ka cilvēki uzticas cits citam, pēc principa: 
izturies tā, kā gribi, lai izturas pret tevi. To arī es gribētu 
novēlēt Latvijas zirdziniekiem! 

Un neaizmirstiet, ka mums ir tas gods būt kopā ar šiem 
lieliskajiem, gudrajiem dzīvniekiem, kuri nesaprotamu ie-
meslu dēļ nevar izteikt savu viedokli vārdos. Varbūt arī, ka 
tas ir labi, lai jau tas prieks tiek cilvēkam! 

Aizfi lozofejos, piedodiet! Gan jau izlasīsiet ne vien vār-
dus, bet arī sajūtas, un, iespējams, ka kādam mani vārdi 
šķitīs salkani, bet tādēļ jau esam tik dažādi... Gluži kā krā-
sainās kļavu lapas rīta dejā ar zirgiem... 

Nadīna Zavadilika

LJF kausi pasniegti
Beigušās LJF kausa izcīņas 
sacensības šķēršļu 
pārvarēšanā un iejādē 
vairākās meistarības 
un vecuma grupās 4.-7. lpp. 

L AT VIJĀ

Izdevīgs piedāvājums  
Tērvetē notiks izsole, 
piedāvājot zirgus 
arī no citām Latvijas 
audzētavām 40.-41. lpp.

IZSOLE

Ticiāna gleznotais Kārlis V
Kā pāri karu kaislībām un 
politikai uzvar mākslas darbs, 
arī ar zirgu 42. lpp.

ATPŪTAS BRĪDIM

Andis Pavlovskis
Pirmajā pajūgu braukšanas 
sezonā Latvijā lieliskus 
panākumus guvis Andis 
Pavlovskis, kurš stāsta par to, 
kā sācis vadīt zirgu 
pajūgu 30.-31. lpp.

NUMUR A SARUNA

Rolex, Meydan un citas ziņas
Informācija par pasaules 
populārākajiem sacensību 
seriāliem un stāsti par 
vadošajiem jātniekiem un 
izcilākajiem zirgiem

19.,20., 
23. lpp.

ĀRZEMĒS
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LJF kausu izcīna Guntars Siliņš
Dace Millere

Kleisti, 26. septembris, konkūrs
Latvijas Jātnieku federāci-

jas kausa izcīņas trešā posma 
sacensības šķēršļu pārvarēša-
nā bija izšķirošās, lai noteiktu 
godalgu sadalījumu sezonas 
kopvērtējumā. Pieaugušo kon-
kurencē labākais bija Guntars 
Siliņš, ar zirgu Kalgari gūstot 
uzvaru, bet ar Nastello – otro 
vietu. Trešais kopvērtējumā ir 
Andis Vārna ar Arabiku.

Trešā posma intriģējošākā 
cīņa notika piektajā maršrutā ar 
šķēršļu augstumu līdz 140 cm. 
Startam tajā bija pieteikušies 15 
sportiskie pāri. Pamatmaršrutu 
bez soda punktiem veica tikai 
divi – Guntars Siliņš ar Kalgari 
(z/s Mežstrazdiņi) un Ģirts Bri-
cis ar Kongo (SK Sport de Lux). 
Saīsinātajā distancē abi pieļāva 
pa vienai kļūmei, bet Siliņš bija 
ātrāks un kļuva par uzvarētāju 
gan šajā posmā, gan kopvērtē-
jumā. Bricim posmā otrā vieta, 
bet kopvērtējumā – sestā, jo 
pirms šī posma viņam bija sa-
līdzinoši neliels punktu skaits. 
Maršrutā un kopvērtējumā tre-
šo vietu izcīnīja Andis Vārna ar 
Arabiku (SK Quattro). Savukārt 
Siliņš ar Nastello (Bajāri) aizva-
dītajās sacīkstēs bija tikai asto-
tais, bet iepriekš krātie punkti 
kopvērtējumā ļāva pakāpties uz 
otro vietu.

Latvijas Jātnieku federācijas 
prezidents Agris Blaus saka: – 
Gandarījumu rada tas, ka, 
neskatoties uz fi nansiālajām 
problēmām valstī, esam nodro-

šinājuši visu federācijas kalen-
dārā šosezon paredzēto turnīru 
norisi, tajā skaitā, – federācijas 
kausa izcīņu konkūrā trīs pos-
mos. Esmu ļoti apmierināts, ka 
visu sezonu startēja daudz da-
lībnieku, un pēdējā posmā, kad 
teorētiski jau varēja nojaust, 
kuras vietas sportisti ieņems 
kopvērtējumā, – pat nepare-
dzēti daudz. Sīva konkurence 
turpinājās visās četrās sportistu 
vecuma grupās, kā arī divās – 
jaunajiem zirgiem. Šāda kausu 
sadale ļauj pilnvērtīgāk izvērtēt 
spēku samērus, kad tiek startēts 
līdzvērtīgā konkurencē.

LJF kausa izcīņas galvenais 
tiesnesis Dainis Līvmanis: – Ar 
sacensību norisi esmu apmieri-
nāts. Dažkārt tad, ja ir tik plaša 
programma – septiņi maršruti 
ar lielu dalībnieku skaitu, pa-
sākums ievelkas, notiek kāda 
aizķeršanās. Šoreiz viss notika 
ļoti raiti, arī laiks bija labs, un 
sezonas izskaņa aizritēja labā 
noskaņojumā. Sergejs Šakurovs 
bija sastādījis labus maršrutus, 
un, no profesionālā viedokļa 
vērtējot, esmu gandarīts par to, 
ka juniori šoreiz leca jau marš-
rutus ar 125 cm augstiem šķēr-
šļiem un jaunie jātnieki – ar 130 
cm, kas bija par pieciem centi-
metriem augstāk nekā iepriek-
šējās sacīkstēs, bija arī kļūdas, 
taču kopumā starti liecināja, 
ka jauno jātnieku vidū sezonas 
laikā jūtama izaugsme. Esmu 
priecīgs arī par Guntara Sili-

ņa panākumiem, – viņš šogad 
apliecinājis lielisku stabilitāti, 
iegūstot visus galvenos titulus 
nacionālajās sacīkstēs: kļuva 
par ziemas čempionāta kop-
vērtējuma uzvarētāju, vinnēja 
Latvijas čempionātu un tagad 
izcīnīja arī federācijas kausu 
kopvērtējumā. 

LJF kausa ieguvējs Guntars 
Siliņš: – Protams, esmu ar šīs 
sezonas startiem apmierināts, jo 
Latvijā iegūti visi augstākie titu-
li, turklāt ar paša sagatavotiem 

zirgiem. Kalgari tagad ir devi-
ņus gadus vecs, Nastello – asto-
ņus. Šogad lielākoties startējām 
Latvijas mačos, aizbraucu tikai 
uz trim sacensībām ārzemēs – 
Igaunijā, Čerņahovskā un Mas-
kavā, kur izcīnīju kvalifi kāciju 
startam Eiropas čempionātā. 
Taču uz Angliju nebraucu, jo 
zirgi vēl nav gatavi, lai ne tikai 
piedalītos, bet arī cīnītos lielā 
starptautiskā arēnā. Nedrīkst 
sasteigt, visam jānotiek pama-
zām. 

LJF kausa ieguvēju Guntaru Siliņu sveic federācijas prezidents Agris 
Blaus.

Sarmīte Pētersone ar Ak-Vo, savukārt ar Amadeo viņa trīs posmu summā 
uzvarēja sešus gadus vecu zirgu konkurencē.

Laura Penele ar Rafaello, bet ar Alfredo viņa uzvarēja sacensību trešajā 
posmā bērnu konkurencē.
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LJF kausa izcīņa šķēršļu pārvarēšanā
2009. gada sezonas kopvērtējums
Bērni līdz 16 g. v.
1. Patrīcija Kokina Vimbldons z/s Lielceri 43 p.
2. Linda Viša Rigo z/s Liepenes 33 p.
3. Marija Dubrovska Deli Kleisti 35 p.
4. Anna Raita Vjaksa Neapols SIA Princis 33 p.
5. Linda Viša Lode z/s Liepenes 28 p.
6. Laura Penele Alfredo z/s Lielceri 25 p.
Sportisti ar zirgiem līdz 5 g. v. vai, kas startē pirmo sezonu
1. Guna Vasiļjeva Goltjers SIA ZA Kocēni 48 p.
2. Ģirts Bricis Esmeralda Sport de Lux 32 p.
3. Maira Leja Arhimeds SIA Lautas 31 p.
4. Maira Leja Liedags Valmieras SK 29 p.
5. Linda Šūpola Vairogs Mežstrazdiņi 22 p.
6. Ģirts Bricis Michael Buble Sport de Lux 20 p.
Sportisti ar zirgiem līdz 6 g. v.  
1. Sarmīte Pētersone Amadeo Talsu JK 46 p.
2. Maira Leja Kingstona Valmieras SK 40 p. 
3. Madara Frēliha Amulets SK Windcitycars 36 p.
4. Maira Leja Ado Valmieras SK 34 p.
5. Kristīne Egle Roils Egļu ģim. 29 p.
6. Guna Vasiļjeva Cartini SIA ZA Kocēni 28 p.
Pieaugušie
1. Guntars Siliņš Kalgari Mežstrazdiņi 52 p.
2. Guntars Siliņš Nastello Bajāri 42 p.
3. Andis Vārna Arabika SK Quattro 32 p.
4. Guntars Siliņš Lord Picasso Bajāri 29 p.
5. Aleksandrs Šakurovs Lavanda Kleisti 27 p.
6. Ģirts Bricis Kongo Sport de Lux 24 p.
Juniori līdz 18 g. v.
1. Linda Viša Arons z/s Liepenes 46 p.
2. Madara Frēliha Amuets SK Windcitycars 42 p.
3. Kristīne Egle Concorde Egļu ģim. 39 p.
4. Marta Dubrovska Deili Kleisti 28 p.
5. Kristīne Egle Glāsts Egļu ģim. 25 p.
6. Santa Šteinberga Conshevallier RVA 25 p.
Jaunie jātnieki līdz 21 g. v.
1. Linda Ansule Lemons z/s Tīraines staļļi 54 p.
2. Linda Viša Arons Liepenes 40 p.
3. Krista Kliesmete Motors SK Quattro 38 p.
4. Kristīne Egle Concorde Egļu ģim. 34 p.
5. Kristīne Egle Longa Egļu ģim. 29 p.
6. Santa Šteinberga Conshevallier RVA 26 p. 
Sacensību 3. posms
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 110 cm, piedalās bērnu līdz 16 g. v.)
1. Laura Penele Alfredo z/s Lielceri 0 s.p./43,70 s
2. Karlīne Ciemiņa Vaipers z/s Tīraines staļļi 0 s.p./49,77 s
3. Patrīcija Kokina Vimbldons z/s Lielceri 0 s.p./50,09 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums 110/115 cm, piedalās zirgi līdz 5 g. v. vai tie, 
kas startē pirmo sezonu)
1. Ģirts Bricis Michael Buble Sport de Lux 0 s.p./40,14 s
2. Ģirts Bricis Esmeralda Sport de Lux 0 s.p./40,34 s
3. Guna Vasiļjeva Goltjers SIA ZA Kocēni 0 s.p./46,72 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums 110/115 cm, piedalās 6 g. v. zirgi)
1. Andis Vārna Klaids AS Agrofi rma Tērvete 0 s.p./37,71 s
2. Sarmīte Pētersone Amadeo TJK 0 s.p./38,63 s
3. Maira Leja Kingstona Valmieras SK 0 s.p./40,11 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums 120 cm, ātruma)
1. Ģirts Bricis C. Chandra H Sport de Lux 0 s.p./59,88 s
2. Linda Ansule Lemons z/s Tīraines staļļi 0 s.p./63,25 s
3. Ģirts Bricis Force Guy Sport de Lux 0 s.p./67,28 s
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums 130 cm, akumulācijas maršruts ar džokeri)
1. Kristaps Neretnieks Lora Limbaži 65 p./52,73 s
2. Ģirts Bricis C. Chandra H Sport de Lux 65 p./53,04 s
3. Andis Vārna Arabika SK Quattro 65 p./55,33 s
Maršruts nr. 5 (šķēršļu augstums 140 cm, viena pārlekšana uz laiku)
1. Guntars Siliņš Kalgari Mežstrazdiņi 4 s.p./45,66 s
2. Ģirts Bricis Kongo Sport de Lux 4 s.p./46,71 s
3. Andis Vārna Arabika SK Quattro p.m. 4 s.p./86,79 s
Maršruts nr. 6 (šķēršļu augstums 125 cm, piedalās juniori līdz 18 g. v.)
1. Kristīne Egle Concorde Egļu ģim. 0 s.p./47,73 s
2. Santa Šteinberga Kardināls-LV RVA 4 s.p./52,59 s
3. Laura Penele Alfredo z/s Lielceri 12 s.p./51,61 s
Maršruts nr. 7 (šķēršļu augstums 130 cm, piedalās jaunie jātnieki līdz 21 g. v.)
1. Santa Šteinberga Kardināls-LV RVA 0 s.p./76,44 s
2. Linda Ansule Lemons z/s Tīraines staļļi 4 s.p./75,00 s
3. Kristaps Neretnieks Korlandos z/s Kriķi 12 s.p./69,24 s

Kristaps Neretnieks ar Loru pirmie maršrutā ar 130 cm augstiem šķēršļiem. 
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Juris Mežnieks kopā ar savu zirgu Kalgari, kas kļuva par LJF kausa iegu-
vēju.

Kristīne Egle ar Longu, savukārt ar Concorde junioru konkurencē viņa 
uzvarēja kausa izcīņas trešā posma sestajā maršrutā.

M
ār

a 
M

ill
er

a 
fo

to
M

ār
a 

M
ill

er
a 

fo
to



~6~ oktobris-novembris, 2009

LATVIJĀ

Goltjers, labākais zirgs piec-
gadīgo konkurencē vai zirgiem, 
kas startē pirmo sezonu

Dzimis 2002. gadā Valmieras 
pusē, SIA Zirgaudzētava Kocē-
ni staļļos. Māte – Serenāde no 
Seims, tēvs – Hanoveras šķir-
nes ērzelis Guido no Voltaire. 
Zirgaudzētavas īpašnieki piecu 
gadu vecumā Goltjeru uzticē-
ja sportistei Gunai Vasiļjevai. 
Pirmos labākos rezultātus šis 
pāris sasniedza Latvijas ziemas 
čempionātā, izcīnot pirmo vietu 
kopvērtējumā. Saimnieki zirgu 
raksturo kā temperamentīgu, 
ar „ļoti lielu” dvēseli, tas tendēts 
uz sadarbību ar jātnieku, arī 
akurāts. Spēcīgas miesasbūves. 
Zirgaudzētavā šo ērzeli uzskata 
par labāko, perspektīvāko no 
Guido bērniem, ko ļoti labprāt 
izmanto arī vaislā.

Amadeo, labākais zirgs seš-
gadīgo konkurencē

Dzimis 2003. gadā Talsos. 
Māte – Orlova rikšotāju ķēve 
Degsme no Limita, tēvs – Ako 
no Akords II. Zirga audzētāja ir 
pati sportiste Sarmīte Pēterso-
ne. Viņa ir Talsu Jātnieku kluba 
vadošā sportiste, arī jaunzirgu 
trenere. 

Savu sešgadīgo Amadeo 
raksturo kā hiperaktīvu zirgu. 

Jaunais censonis ir perspektīvs, 
tas nejūt ierobežojumus šķēršļu 
augstumā, tos pārvar viegli, bet 
zirgam jāmācās vairāk koncen-
trēties darbam, un to Sarmīte 
cer panākt ar laiku.

Kalgari, uzvarētāja zirgs pie-
augušo konkurencē

Dzimis 2000. gadā Dunda-
gā. Māte – Safra no arābu asiņu 
ērzeļa Smark, tēvs – Kardinals 
no Calando IV. Zirga audzētājs 
un īpašnieks ir Juris Mežnieks. 
No piecu gadu vecuma Juris šo 
zirgu  uzticējis pieredzējušajam 
jātniekam Guntaram Siliņam, 
kurš to aizvedis līdz LJF kau-
sa kopvērtējuma uzvarai. Šis ir 
augsts sasniegums gan zirgam, 
gan pašam jātniekam. 2009. 
gada sacensību sezonā Guntars 
ar Kalgari izcīnīja pirmo vietu 
kopvērtējumā, gan godalgas ci-
tās LJF rīkotajās sacensībās. Pēc 
kārtējo panākumu gūšanas de-
viņus gadus veco Kalgari saim-
nieks raksturo kā augstas klases 
zirgu. Guntars piebilst, ka zirgs 
ir ļoti viegli vadāms, un apstip-
rina, ka atbilst mūsu sacensību 
līgas zirgam. Ar šo zirgu Gun-
tars startējis arī Baltijas kausā 
un Igaunijā. Par regulāriem star-
tiem starptautiskajā arēnā Mež-
nieka kungs izsakās piesardzīgi: 
– Zirgi startē manam priekam, 
man tīk uz to raudzīties, tam vi-

sam ir vajadzīga liela nauda.
Labākie sasniegumi: pir-

mā vieta 2009. gada Latvijas 
čempionāta maršrutā ar 140 
cm augstiem šķēršļiem, uzvara 
LJF 2008. gada vasaras sezonas 
kopvērtējumā, uzvara LJF 2008. 
gada ziemas čempionāta kop-
vērtējumā.

Guntars Siliņš, LJF kausa ie-
guvējs pieaugušo konkurencē

Pārstāv sporta klubu Bajā-
ri. Sacensībās startē, arī pār-
stāvot Mežstrazdiņus. Guntara 
ikdienas darbs saistīts ar staļļu 
pārvaldīšanu, zirgu trenēšanu. 
Sacensībās šosezon startē ar 
zirgiem  Lord Picasso, Nastello, 
Kalgari, Calibra, Maclesias un 
Rislings. Veiksmīgi sadarbojas 
ar vairākiem zirgu īpašniekiem. 
Lielākoties piedalās Latvijas 
mēroga sacensībās. 2009. gadā 
ieguvis visus augstākos nacio-
nālos titulus.

Linda Ansule, LJF kausa 
ieguvēja jauno jātnieku konku-
rencē

Ar Lemonu izcīnīja pārlieci-
nošu uzvaru konkurencē līdz 21 
gada vecumam. Pārstāv z/s Tī-
raines staļļi. Startējusi visos LJF 
kausa posmos, sasniedzot augs-
tus rezultātus. Lemonu Linda 
iegādājās četru gadu vecumā, tā 
audzētāja ir Iveta Pāža Kandavā. 
Tagad septiņgadīgais sirmais ēr-
zelis Lindai atnesis divas uzvaras 
Pasaules kausa posmā Igaunijā, 
kur viņa kļuva arī par Igaunijas 
čempioni sava vecuma grupā. 

LJF kausu ieguvēji
Jolanta Lapiņa

Linda paralēli sportistes karjerai 
studē uzņēmējdarbību Biznesa 
augstskolā Turība. Viņas mērķis 
ir startēt starptautiska līmeņa 
sacensībās un sagatavot sacensī-
bām vēl kādu jaunzirgu. 

Linda Viša, LJF kausa iegu-
vēja junioru konkurencē

Sešpadsmit gadu vecā jau-
niete jau otro gadu pēc kārtas 
izcīna šo čempiones titulu. Ar 
septiņgadīgo Aronu maršrutos 
līdz 120 cm augstiem šķēršļiem 
viņa ir līdere junioru grupā. Vi-
cečempiones titulu izcīnīja arī 
vecuma grupā līdz 16 gadiem. 
Šosezon startējusi visos Palla-
dium kausa posmos Igaunijā, 
izcīnot godalgotās vietas. Sacen-
sībās piedalās ar zirgiem Arons, 
Bendija, Lode, Rigo un Aman-
da. Laba sadarbība izveidojusies 
ar Vitu Kociņu, kura uzticējusi 
Lindai trīs zirgus. Mācās Sigul-
das Valsts ģimnāzijā, daudz lai-
ka velta treniņiem un darbam 
savā privātajā stallī.

Patrīcija Kokina, LJF kausa 
ieguvēja bērnu konkurencē

Trīspadsmitgadīgajai spor-
tistei šī ir otrā sacensību se-
zona un labākais sasniegums. 
Gandarījums, protams, liels, jo 
izcīnīt uzvaru kopvērtējumā ar 
septiņus gadus veco Vimbldonu 
nebija viegli, konkurence sīva. 
Mācības Rīgas Angļu ģimnāzijā 
veiksmīgi apvieno ar treniņiem 
z/s Lielceri, vasaras sezonā ie-
guldītais darbs vainagojies ar  
panākumiem. 

Linda Ansule ar Lemonu uzvarēja jauno jātnieku konkurencē.
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Linda Viša ar Rigo, bet ar Aronu viņa uzvarēja kopvērtējumā junioru 
konkurencē.
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LJF kausa izcīņa iejādē
2009. gada kopvērtējums
Lielais kauss
1. Airisa Penele Ravels z/s Lielceri 205,27%
2. Terēze Rozenberga Zalve LSVC Kleisti 187,07%
Mazais kauss
1. Agnese Liepiņa Linza LSVC Kleisti 204,78%
2. Inga Bistrova Traum-Furst JSK Amber 198,26%
3. Terēze Pētersone Kivi Mežstrazdiņi 197,36%
4. Jūlija Stepanova Dancing Queen LSVC Kleisti 193,36%
5. Jūlija Tkačova Orfejs JSK Amber 191,04%
6. Agnese Kukaine Luga JSK Temperaments 188,78%
Cerību kauss
1. Agnese Liepiņa Doctor Wayne SIA Wilde Transport 202,21%
2. Sergejs Šakurovs Guiness LSVC Kleisti 197,51%
3. Agnese Kukaine Lambordžini II JSK Temperaments 195,83%
4. Kristīne Lisovska Sir Lancelot LSVC Kleisti 193,22%
5. Guna Vasiļjeva Holda SIA ZA Kocēni 190,55%
6. Kristīna Rozīte Lenors LLU 190,55%
Sacensību 5. posms
Lielā balva, kīrs
1. Airisa Penele Ravels z/s Lielceri 72,58%
2. Terēze Rozenberga Zalve LSVC Kleisti 63,96%
Vidējā balva I, kīrs
1. Agnese Liepiņa Linza LSVC Kleisti 68,54%
2. Jūlija Tkačova Orfejs JSK Amber 65,83%
3. Terēze Pētersone Kivi Mežstrazdiņi 64,92%
III grupas shēma, kīrs
1. Agnese Liepiņa Doctor Wayne SIA Wilde Transport 67,96%
2. Olga Šakurova Dāvana Saldus JSK 65,29%
3. Sergejs Šakurovs Guiness LSVC Kleisti 64,96%
II grupas shēma, kīrs
1. Agnese Liepiņa Lordons SIA Wilde Transport 68,33%
2. Agnese Kukaine Double Power JSK Temperaments 67,33%
3. Guna Vasiļjeva Holda SIA ZA Kocēni 62,63%
Open Class (līdz 14 g. v.)
1. Aiga Silavniece Loretta LSVC Kleisti 64,49%
2. Ksenija Petrova Lagoss LLU 64,23%
3. Renāte Melngaile Ibarh LSVC Kleisti 62,56%
Open Class (14 g. v.)
1. Everita Daubure Heksandrs LSVC Kleisti 62,18%
2. Jana Ezīte Madlēna LSVC Kleisti 60,51%
3. Sabīne Salma Serenāde LSVC Kleisti 55,00%
Open Class (15-17 g. v.)
1. Velta Kušķe Cahita SIA ZA Kocēni 58,97%
Open Class (18 g. v. un vecāki)
1. Olga Kiričenko Skifs LSVC Kleisti 62,69%
2. Sanita Krolle Kenta JSK Temperaments 55,64%
Open Class (jaunzirgi)
1. Dace Podniece Šarpejs EKVI 65,26%
2. Anna Vainute Abava LLU 64,23%
3. Marina Žagata Princis EKVI 60,26%

LJF kausu iegūst Airisa Penele
Dace Millere

Kleisti, 3. oktobris, iejāde
LJF kausa izcīņas vasaras 

sezonas fi nāls – piektais posms 
risinājās, kā ierasts, Kleistos. Iz-
brīnu rada fakts, ka atsevišķiem 
dalībniekiem tika dota iespēja 
startēt manēžā, lai gan vasaras 
sezona vēl nebija beigusies un 
pēc sportiskā principa vajadzē-
tu būt tā, ka visiem doti vienādi 
apstākļi. 

Kopvērtējumā, ņemot trīs 
labākos rezultātus no pieciem, 
Lielo kausu ieguva Airisa Pe-
nele ar Ravelu, Mazo un Cerību 
kausu – Agnese Liepiņa, attie-
cīgi ar zirgiem Linza un Doctor 
Wayne.

Tiesnese Maija Kleinberga:
– Prieks, ka sezonas noslē-

gumā bija ļoti daudz dalībnieku 
un arī lieliski laika apstākļi. Bija 
ļoti patīkami pēc starta Eiropas 

čempionātā redzēt Airisas Pe-
neles startu ar Ravelu, un viņa 
bija galvastiesu pārāka par citām 
mūsu labākajām sportistēm. 
Labi, ka atsevišķa konkurence 
izveidota bērniem, kas dod pa-
pildu stimulu startēt, saņemot 
diplomus un rozetes par godal-
gotajām vietām. Šajā sporta dis-
ciplīnā līderi gadiem ilgi ir vieni 
un tie paši, taču šoreiz gribu 
uzteikt, ka ļoti pārliecinoši star-
tēja Agnese Liepiņa ar Linzu. Tā 
kā pārstāvu lauku kolektīvu – 
Kocēnus, vēlētos piebilst, ka 
veiksmīgi startēja mūsu Guna 
Vasiļjeva, kura piedalījusies arī 
konkūra sacensībās, un jācer, ka 
nākamajā sezonā viņa sasniegs 
vēl labākus rezultātus. Biežāk 
pieļautās kļūdas sportistu snie-
gumā ir nevienmērīgs ritms, 
neprecīzas komandas, uz ku-
rām arī zirgs atbild ar neprecīzu 
kustību.

Olga Kiričenko uzvarēja atklātās klases sacensībās. 24 gadus vecā spor-
tiste trenējas Kleistos pie Sandras Karisas. Nodarbībās aizvadīti vairāki 
gadi, bet piedzīvota trauma, un tikai pirms divām sezonām meitene 
atgriezusies aktīvajā sportā  un cer, ka iejāde arī turpmāk būs labs 
hobijs, jo tikai viņas trešajās sacensībās sasniegts labs rezultāts. Tā kā 
apbalvošanas ceremonija notika bez zirgu klātbūtnes, Olga uz to ieradās 
ar savu sunīti Retu Batleru.
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LJF kausu iejādē izcīnīja Airisa Penele ar Ravelu.



~8~ oktobris-novembris, 2009

ZIŅAS

Rīgā tradicionāli risinājās 
Starptautiskās Jāšanas sporta 
federācijas (FEI) neklātienes 
sacensības iejādē. Tajās kvali-
fi kācijai dažāda līmeņa shēmās 
bija pieteiktas četras Latvijas 
sportistes – Inga Bistrova ar 
Traum Furst, Agnese Kukaine 
ar Lambordžini II, Kristīne Li-
sovska ar Sir Lancelot un Signija 
Hmeļņicka ar Horezmu. Taču 
startēja arī citas sportistes, jo tā 
bija lieliska iespēja samērot sa-
vus spēkus starptautiski atzītu 
FEI tiesnešu vērtējumā. Šoreiz 
arbitru pienākumus veica Lo-
reina Stubsa (Kanāda) un Rolfs 
Boitlers-Bats (Vācija).   

Neklātienes sacensības
Dace Millere

Kleisti, 7. septembris, iejāde
Iejādes trenere un tiesne-

se Anita Mangale atzina, ka 
pasākums bijis ļoti vērtīgs, jo 
nākamajā dienā pēc sacīkstēm 
ārzemju tiesneši vadīja speciā-
lu treniņu, tā saukto klīniku, 
kur katrai no sportistēm bija 
iespēja uzzināt par pieļautajām 
kļūdām un to, kā tās novērst. 
Šādas sacensības jaunattīstības 
valstīs tiek rīkotas, jo fi nansiā-
lu iemeslu dēļ jaunie sportisti 
ar zirgiem nevar regulāri do-
ties uz citvalstu turnīriem, bet 
FEI atzinusi par nepieciešamu 
regulāri iegūt informāciju par 
šīs disciplīnas līmeni savās da-
lībvalstīs.

FEI World Dressage Challenge
Iestāju balva Prix. St. Georges
1. Inga Bistrova Traum Furst 62,24%
2. Terēze Pētersone Kivi 58,82%
3. Jūlija Tkačova Orfejs 58,16%
Individuālā klasifi kācija Advanced Class
1. Agnese Kukaine Lambordžini II 64,19%
2. Terēze Rozenberga Heksandrs 60,14%
3. Kristīne Lisovska Sir Lancelot 59,46%
Individuālā klasifi kācija Medium Class
1. Gundega Krīgere Donnerwelle 63,79%
2. Lāsma Stanke Linda 60,34%
3. Inese Baltiņa Vaipers 53,79%
Individuālā klasifi kācija Elementary Class Adults
1. Inga Bistrova Radomira 64,29%
2. Mārīte Dāvidsone Le-Carera 56,43%
3. Paula Kārkliņa Pērle 54,14%
Individuālā klasifi kācija Preliminary Class Juniors
1. Signija Hmeļņicka Horezma 65,54%
2. Everita Daubure Heksandrs 60,18%
3. Aiga Silavniece Hilmenda 57,32%
Klasifi kācijai pieteiktā Latvijas komanda
Inga Bistrova Traum Furst 62,24% Prix. St. Georges
Agnese Kukaine Lambordžini II 64,19% Advanced
Kristīne Lisovska Sir Lancelot 59,46% Advanced
Signija Hmeļņicka Horezma 65,54% Preliminary

1. Andis Vārna (Latvija) 55 p.
2. Tīts Kivisilds (Igaunija) 43 p.
3. Arsēnijs Špakovskis (Krievija) 39 p.
4. Bens Gutkausks (Lietuva) 38 p.
5. Reins Pills (Igaunija) 37 p.
6. Dmitrijs Berestovs (Krievija) 35 p.
6. Igors Vasiļjevs (Baltkrievija) 35 p.
8. Vasils Ivanovs (Baltkrievija) 33 p.
9. Vladimirs Beļeckis (Krievija) 31 p.
10. Gunārs Kletenbergs (Igaunija) 25 p.
...11.-13. Kristaps Neretnieks (Latv.) 17 p.
...23.-27. Guntars Siliņš (Latvija) 11 p.
...33.-36. Dainis Ozols (Latvija) 8 p.
...45.-47. Andrejs Bistrovs (Latvija) 3 p.

Andis Vārna - labākais Pasaules kausa 
izcīņas Centrāleiropas līgas ziemeļu grupas 
kopvērtējumā šķēršļu pārvarēšanā
(uz 17.09.09., startējuši 58 sportisti, punktus guvuši 50.) 

Andis Vārna.

Gredzenus mijusi Laima Ābelīte
Rīgā, Torņkalna baznīcā 25. septembrī gredzenus mija jāt-

nieku vidū pazīstamā sportiste Laima Ābelīte (23) un rīdzi-
nieks Jānis Lācis (26). Jānis nāk no ārstu ģimenes, ieguvis aug-
stāko izglītību ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Kāzu svinību 
turpinājums sekoja Siguldā, Hotel Ezeri  SPA, tuvāko draugu 
un palielā radu lokā. Svīnību vadītājs bija aktieris, raidījuma 
Zelta drudzis vadītājs Mārtiņš Vilsons. Laima sacensību starta 
kārtībās tagad būs meklējama jaunajā uzvārdā – Lāce.

Iejādes sacensībās CDI-W 
Vroclava 2009 no 19. līdz 21. 
septembrim Latviju pārstāvēja 
Airisa Penele, Agnese Liepiņa 
un Agnese Kukaine. Komandai 
līdzi devās trenere Anita Man-
gale.

Labākos rezultātus daudzo 
dalībvalstu konkurencē (Polija, 
Vācija, Zviedrija, Dānija, Beļ-
ģija, Nīderlande, ASV, Igaunija 
u. c.) sasniedza Agnese Liepiņa 
ar zirgu Linza.

Labākie rezultāti Agnesei Liepiņai
Jolanta Lapiņa

Latvijas sportistu rezultāti
Shēma Vieta Vārds, uzvārds Zirga vārds Rezultāts
Nr. 2, CC-4 12. Agnese Liepiņa Linza 63,860 %

23. Agnese Kukaine Luga 59,561 %
Nr. 5, CS-2 21. Airisa Penele Ravels 60,979 %
Nr. 6, CC-7 17.-18. Agnese Liepiņa Linza 62,369 %

24. Agnese Kukaine Luga 59,298 %
Nr. 10, CC-8 13. Agnese Liepiņa Linza 60,833 %

Agnese Liepiņa.

Aizvadītas pēdējās šīs vasaras starptautiskās sacensības Bitcu 
jāšanas sporta klubā Maskavā, un tiek uzskatīts, ka beidzas sporta 
sezona Krievijā. Uz šīm prestižajām sacensībām bija devušies arī 
Latvijas vadošie konkūristi – Andis Vārna ar zirgiem Grand Libe-
ro, Irasir, Marmors; Dainis Ozols ar zirgiem Landors-LV, Kardi-
nāls-LV, Goldrings; Kristaps Neretnieks ar Rolex Miro un Lora.

Ar mainīgiem panākumiem startēja visi trīs mūsu valsts spor-
tisti. Vislabākos rezultātus guva Andis Vārna ar Marmoru, katrā 
sacensību dienā izcīnot godalgotās vietas.

Par Grand Prix maršruta uzvarētāju kļuva Krievijas sportists 
Arsēnijs Špakovskis ar zirgu Campino 51, ar kuru arī uzvarēja 
2008. gada Pasaules kausa posmā Rīgā.

Kristāla segli
Jolanta Lapiņa
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Kāpēc Modra mači? Vairākums Jelgavas 
apkārtnē ar zirgiem saistīto cilvēku nekļū-
dīgi atbildēs, ka runa ir par SIA Princis 
zirgu staļļu īpašniekiem – Modri Pēterso-
nu un viņa ģimeni, kas ar zirgu audzēšanu 
nodarbojas jau ceturtajā paaudzē. 

Līga Pētersone atceras: – Mani vecāki 
sacensības rīko kopš 1983. gada, tās biju-
šas gan lielākas, gan mazākas, ofi ciālas un 
kluba līmenī. Tagad jau vairākus gadus pēc 
kārtas rīkojam sacensības ar mazāku dalīb-
nieku skaitu saviem jaunajiem sportistiem 
un jauzirgiem. Sacensības tautā tiek dēvē-
tas par Modra mačiem, jo septembra bei-
gās manam tēvam ir vārda diena, un tas ir 
veids, kā mēs kopīgi svinam šos svētkus.

Šogad jau ierastajiem 80, 100 un 110 cm 
maršrutiem pavisam negaidīti pievienojās 
vēl viens – Amatieru kauss. Tas ir jauns 
pavērsiens šādu treniņmaču rīkošanā, kā 
mēdz sacīt, ja ir pieprasījums, veidojas pie-
dāvājums. Sacensības noritēja draudzīgā 
un jaukā gaisotnē, atbraukušie viesi tika 
cienāti ar siltu tēju un kafi ju. Saimnieces 
bija sarūpējušas gardu cienastu.

Lielākais dalībnieku skaits bija sacensī-
bu zemākajā maršrutā ar 80 cm augstiem 
šķēršļiem. Tajā piedalījās 25 dalībnieku 
pāri. Pārējos maršrutos konkurence bija 
gandrīz uz pusi mazāka. Labus rezultātus 

sasniedza pašmāju jaunā sportiste Nelda 
Kalniņa ar pieredzejušo zirgu Princis, vi-
ņai arī trešā vieta sacensību augstākajā – 
110 cm maršrutā. Trenere Līga labi vērtē 
arī pašas audzēkņu, jauno jātnieču Ievas 
Tīrumnieces un Leldes Bāras startus. Sa-
censībās piedalījās arī vairāki SIA Princis 
jaunzirgi, kuri tiek gatavoti nākamajai sa-
censību sezonai – Pīka, Pola, Rolanda un 
Lenarda, ar kuriem startēja Līga Tauriņa 
un Liene Bērziņa.

Amatieru kausa izcīņa
Evita Baradovska, Amatieru kausa 
organizētāja

Šī ideja tika lolota jau gadiem ilgi, kad 
sapratu – sportists no manis nesanāks, bet 
jāt gribu un bez zirgiem nevaru iztikt. To-
mēr jāatzīst, ka es neesmu šīs idejas autore, 
tā ir noklausīta doma, un ierosme nāk no 
Daiņa Ozola, kurš savās sacensībās vien-
mēr paredz maršrutu hobija jātniekiem. 
Atliek tikai piekrist savulaik Daiņa teik-
tajam: – Amatieri ir zirgu īpašnieki, arī 
potenciālie labu sporta zirgu īpašnieki, po-
tenciālie sacensību un sportistu sponsori 
un, jo vairāk mēs popularizēsim šāda veida 
sacensības, jo vairāk mums būs atbalstītāju 
nopietnākām sacensībām. Arī FEI (Starp-
tautiskā Jāšanas sporta federācija) izstrā-
dājusi sacensību noteikumus amatieriem, 
tātad šāds sporta novirziens kļūst arvien 
populārāks. Arī mūsu kaimiņvalstīs tiek 
rīkoti čempionāti amatieriem. 

Ideja ir skaidra, mērķis izraudzīts, jārīko 
Amatieru kauss, un tas jādara pašiem, jo 
neviens no malas neatnāks un neko nesa-
rīkos. Vislielāko paldies šajā reizē jāteic SIA 
Princis, Līgai Pētersonei, visai Pētersonu 
ģimenei, tiem cilvēkiem, kurus šī ideja aiz-
rāva tikpat ļoti kā mani pašu. Līga ne tikai 
mūs atbalstīja, ļaujot šo maršrutu sarīkot, 
bet arī dodot savus pieredzējušos sacensību 
zirgus, lai sportisti varētu startēt un cīnīties 

par godalgām. 
Man pašai nācies saskarties ar diezgan 

augstprātīgu attieksmi pret amatieru klases 
jātniekiem, tāpēc šajās sacensībās izveido-
jām speciālbalvu Labākā amatieru trenere, 
kuru pasniedzām Līgai Pētersonei pateicībā 
par to, ka viņa saprot un atbalsta mūs, die-
nu no dienas trenē, māca, audzina, zinot, ka 
mēs nekad nebūsim profesionāli sportisti, 
bet paliksim savā amatieru līmenī.  

Protams, es nevarētu sarīkot šādu mar-
šrutu ar tik skaistām balvām, ja to neat-
balstītu mana darba vieta, visus kolēģus 
ieskaitot. Manuprāt, šīs sacensības bija iz-
devušās, pat laiks mūs lutināja, tās klātienē 
vēroja mani kolēģi, tika nolemts, ka, ja kāds 
sacensību organizētājs nākamajā sacensību 
sezonā savās sacensībās grib rīkot Amatie-
ru kausu, uzņēmums SIA Krausberg Latvia 
ar prieku šo maršrutu atbalstītu.    

Sacensību organizētāji SIA Princis un 
Pētersonu ģimene pateicas SIA Krausberg 
Latvia par skaistajiem kausiem, fi rmai Eg-
gersmann – par pārsteigumu balvām, Jo-
lantai Lapiņai personīgi, avīzei Zirgu Pasts 
par atbalstu Amatieru kausā, uzvarētajam 
dodot iespēju visu nākamo gadu lasīt Zirgu 
Pastu! 

Tautā par Modra mačiem dēvētie
Jolanta Lapiņa

Brankas, 3. oktobris, konkūrs

Godalgoto vietu ieguvēji
80 cm, 25 dalībnieki
1. Zane Meimane Pipars
2. Karīna Zujeva Peidža
3. Agnese Rituma Ideāls
100 cm, 13 dalībnieki
1. Karīna Pavāre Laviņš
2. Ieva Apalupa Laviņš
3. Ieva Apalupa Baziliks
Amatieru kauss 100 cm, 11 dalībnieki
1.Vita Roze Lakito
2. Kristīne Karpoviča Dreifs
3. Evita Baradovska Čārlijs
110 cm, 7 dalībnieki
1. Līga Pētersone Kapteinis Cukurs
2. Elza Muižniece Kuskuss
3. Nelda Kalniņa Princis

Līga Pētersone ar Kapteini Cukuru.Nelda Kalniņa ar Princi.

SIA Krausberg Latvia sarūpētie abalvojumi.
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ieguva Tatjanas Martinsones 
Rīgas rajonā audzētais Ameri-
kas šķirnes kastrāts La Manc-
he, savukārt Ciblas novads jau 
otro reizi šogad var lepoties ar 
Vilhelmīnei Vegnerei piede-
rošo Amerikas šķirnes ērzeli 
D.R.S Freeiq, kas sacensību lai-
kā ieguva labākā ērzeļa titulu. 
Atgādināšu, ka šogad Ciblas 
novada Pušmucovas pagastā 

LATVIJĀ

Dagdas novads kļuvis ba-
gātāks, – tam tagad ir otrais 
rikšotāju skrejceļš. Viens no 
tiem atrodas SIA Brīvība pār-
raudzībā, bet otrs – zemnieku 
saimniecībā Čadi, kas ir rikšo-
tāju meistarbraucēja Nikolaja 
Galiļejeva īpašums. 

Visi lielie sapņi kādreiz pie-
pildās, un tā ir noticis arī ar 
Nikolaja Galiļejeva sen loloto 
ideju par skrejceļu pie paša 
mājām. Jaunizveidoto skrej-
ceļu zemnieku saimniecības 
Čadi teritorijā svinīgi atklāja 
19. septembrī.

Dalībnieki bija sabraukuši 
gandrīz no visa Latgales reģio-
na –  Ludzas, Krāslavas, Balvu 
un Rēzeknes rajona, kā arī ie-
radās viesi no Gulbenes, Rīgas 
un Aizkraukles. Tas tāpēc, ka 

Dagdas novadā rikšotājiem divi skrejceļi
Ineses Ruskules teksts un foto

Dagda, 19. septembris, rikšošana
sacensību programma šoreiz 
bija daudzveidīga – zirgu rik-
šošanas sacensības trīs brau-
cienos, ķēvju izvade un pajūgu 
braukšana. 

Risinājās trīs intriģējošas 
sacīkstes, sākot no divgadī-
gajiem rikšotāju zirgiem līdz 
vecākām zirgu grupām. Ķēvju 
izvadē skatītāji varēja redzēt 
četras tīršķirnes Krievijas rik-
šotāju ķēves un vienu Krievijas 
rikšotāja krustojuma ķēvi. Lat-
gales rikšotāju grupā ir pieļau-
jami rikšotāji ar 50 procentu 
asinību. Šajā disciplīnā vietas 
netika dalītas, bet bija iespēja 
iegūt pēc iespējas vairāk pun-
ktu sava zirga vērtējumam. 

Sacensībās vēroja un vērtēja 
arī jaunzirgu un ērzeļu sniegu-
mu. Labākā jaunzirga titulu 

Rikšošana, distances garums 1600 m 
Vieta Zirga vārds Dzimšanas 

gads
Šķirne Pārstāv Braucējs Rezultāts

Brauciens nr. 1,  z/s Čadi kauss divgadniekiem
1. La Manche 2007. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Linda Zeļencova 2:48,47
2. Suvorov 2007. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Tatjana Šnura 2:48,66
3. Poema 2007. AR z/s Čadi, Dagdas pag. Nikolajs Galiļejevs 2:57,75
Brauciens nr. 2, Dagdas novada kauss
1. Macky Boy 1995. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Deniss Cezaks 2:16,47
2. Kallis 2000. AR z/s Čadi, Dagdas pag. Nikolajs Galiļejevs 2:16,47
3. Power Heart 1998. AR Pakalnieši, Daukstu pag., Gulbenes raj. Mareks Brokāns 2:16,81
4. Worth of Trying 1994. AR z/s Porkalni, Seces pag., Aizkraukles raj. Eduards Martukāns 2:22,82
Brauciens nr. 3, Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas kauss
1. Mum’s Memory 1995. AR z/s Porkalni, Seces pag., Aizkraukles raj. Eduards Martukāns 2:17,50
2. D.R.S.Freeiq 2002. AR Cibla, Ludzas raj. Vilhelmīne Vegnere 2:19,72
3. La Isla Bonita 2000. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Tatjana Šnura 2:21,55
4. Parīze 1997. KR Cibla, Ludzas raj. Inta Duncāne 2:48,88

Vilhelmīne ar šo pašu zirgu iz-
cīnīja arī Latgales labākā brau-
cēja ceļojošo kausu. 

Šādi pasākumi mūsu ne 
īpaši vienkāršajos laikos ir 
ļoti nepieciešami, lai kaut vai 
uz pāris stundām aizmirstu 
ikdienas rūpes, satiktos un 
aprunātos ar sen neredzētiem 
draugiem un cīņu biedriem. 

Trešā brauciena dalībnieki (no labās): Inta Duncāne, Vilhelmīne Vegnere, 
Tatjana Šnura un Eduards Martukāns. 

Labajā pusē – Nikolajs Galiļejevs ar zirgu Poema, kreisajā – Tatjana 
Šnura ar Suvorov.

Vilhelmīne Vegnere ar Amerikas rikšotāju D.R.S. Freeiq. 

Mareks Brokāns ar zirgu Power 
Heart. 
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Rikšošana, distances garums 1800 m 
Vieta Zirga vārds Dzimšanas 

gads
Šķirne Pārstāv Braucējs Rezultāts

Brauciens nr. 1 – Zelta rudens kauss (startē vecās paaudzes zirgi) 
1. Mum’s Memory 1995. AR z/s Porkalni, Seces pag., 

Aizkraukles raj.
Eduards Martukāns 2:46,03

2. La Isla Bonita 2000. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Tatjana Šnura 2:46,36
3. Macky Boy 1995. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Ruta Neiberga 2:49,31
Brauciens nr. 2 – Vigas kauss (veczirgi)
1. Power Heart 1998. AR Pakalnieši, Daukstu pag., 

Gulbenes raj.
Mareks Brokāns 2:30,65

2. Vivo Sempre 1998. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Madara Laumane 2:30,82
3. Kallis 2000. AR z/s Čadi, Dagdas pag. Nikolajs Galiļejevs 2:33,90
Brauciens nr. 3 – Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas kauss
1. La Fer 2004. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Ruta Neiberga 2:43,40
2. Zeja Star 2004. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Māris Ežmalis 2:44,03 
3. Coming Heart 2006. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Linda Zeļencova 2:45,53
Brauciens nr. 4 – Latvijas Rikšotāju savienības kauss
1. Marion 1999. AR p/s Vigas, Garkalnes pag., Madara Laumane 2:43,19
2. Worth of Trying 1994. AR z/s Porkalni, Seces pag., 

Aizkraukles raj.
Eduards Martukāns 2:45,66

3. Beatrice Tooma 2005. AR Balvu rajons Alberts Brokāns 2:48,84
Brauciens nr. 5 –  Cerību kauss (startē divgadīgi jaunzirgi)
1. La Manche 2007. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Linda Zeļencova 2:55,69
2. Poema 2007. AR z/s Čadi, Dagdas pag. Nikolajs Galiļejevs 2:56,69
3. Suvorov 2007. AR p/s Vigas, Garkalnes pag. Tatjana Šnura 2:58,03
Brauciens nr. 6 – Veiksmes kauss (rikšošana seglos)
1. Power Heart 1998. AR Pakalnieši, Daukstu pag., 

Gulbenes raj.
Mareks Brokāns 2:34,71

2. Macky Boy 1995. AR p/s Vigas, Garkalnes pag., Amanda Straujupa 2:38,40
3. Marion 1999. AR p/s Vigas, Garkalnes pag., Linda Zeļencova 2:42,13
4. La Isla Bonita 2000. AR p/s Vigas, Garkalnes pag., Tatjana Šnura 2:46,18

Garkalnes novada p/s Vigas notika zir-
gu rikšošanas sacensības, kas bija otrā, 
pēdējā daļa projektā Latgales rikšotājs.

Lai gan sākotnēji sacensības tika pare-
dzētās Lielvārdes novada Jumpravas pa-
gastā, dažādu iemeslu dēļ to norise tika 
pārcelta uz Pierīgu. Sacensības notika tik 
tuvu galvaspilsētai, bet skatītāju bija maz 
salīdzinoši ar šāda veida pasākumiem 
Latgalē. Šķiet, pie vainas bija tas, ka tika 
mainīta sacensību norises vieta. Taču da-
lībnieki bija ieradušies gan no Gulbenes, 
gan no Balvu, Aizkraukles un Krāslavas 
apkaimes. Protams, startēja arī vietējie p/s 
Vigas braucēji. 

Rikšotāji sacenšas Pierīgā
Ineses Ruskules teksts un foto

Garkalne, 10. oktobris, rikšošana

Notika pieci spraigi braucieni divri-
čos un viens skrējiens seglos, kur vadošās 
pozīcijas mainījās ik pēc desmit metriem. 
Sportisti beidzot varēja izjust patiesi jau-
kus braucienus, jo skrejceļa pamats bija 
tuvu ideālam. Parasti šajā gadalaikā 
varam vērot, kā rikšotāji sacenšas pa 
dubļainu skrejceļu, taču šoreiz tā nebija. 
Viesu braucējiem gan bija grūtāk pierast 
pie asajiem, diezgan šaurajiem pagriezie-
niem, taču starpgadījumi nenotika, un 
visi šo uzdevumu veica godam. 

Sacensību noslēgumā tika paziņots, 
kuri vaislas ērzeļi un jaunzirgi ieguvuši 
godalgotās vietas projektā Latgales rikšo-
tājs. 

Veicot darbu pie zirgu grupas Latgales 
rikšotājs izkopšanas programmas 2007.-
2012. gadam, viens no galvenajiem darba 
uzdevumiem ir novērtēt cilts kodolā ie-
kļaujamās ķēves. Lai panāktu objektīvāku 
jaunzirgu, ērzeļu un ķēvju vērtējumu, tika 
organizēts pasākums Zirgu grupas Latgales 
rikšotājs īpatņu ģenētiskās kvalitātes, dar-
baspēju un ciltsvērtības noteikšana – 2009.

Pasākumu rīkoja biedrība Latvijas Šķir-
nes zirgu audzētāju asociācija sadarbībā ar 
Zemkopības ministriju ar mērķi populari-
zēt zirgkopības nozari un parādīt Latvijā 
sasniegtos ciltsdarba rezultātus zirgaudzē-
šanā.

Mērķis: apzināt zirgu grupai Latgales 
rikšotājs pieskaitāmo īpatņu ģenētisko 
kvalitāti, izstrādāt darbaspēju pārbaudes 
metodiku, veicinot zirgkopības populari-
zēšanu.

Projekta gaitā tika aprobēta jauna rik-
šotāju zirgu vērtēšanas sistēma, izveidota 
detalizēta datu bāze, kurā šobrīd novērtēti 
35 rikšotāju zirgi, arī ievestās ķēves. Pro-
jekta nomināciju ietvaros novērtēti 14 zir-
gi un noteikti uzvarētāji katrā kategorijā.
Projekta datu analīze norāda uz divu rikšo-
tāju zirgu virzienu veidošanos:  pirmais – 
ātruma sacensībām; otrais – pajūgu brauk-
šanai, darbam un atpūtai. Pēc jaunās me-
todikas tika pārbaudīts arī zirgu tempera-
ments.

Lai panāktu 
objektīvāku 
vērtējumu
Aija Luse, LŠZAA izpilddirektore

Linda Zeļencova ar divus gadus veco Amerikas 
rikšotāju La Manche. 

Finiša taisnē (no labās): Mareks Brokāns ar Power Heart un Madara Laumane ar Vivo Sempre. 
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Garkalnes pagastā notiku-
šajās Rīgas rajona atklātajās 
meistarsacīkstēs šķēršļu pār-
varēšanā lielāko kausu saņēma 
mazākā sportiste ar mazāko zir-
dziņu – Monta Pareiza no Sal-
dus JSK ar Prēriju, kura izcīnīja 
septīto vietu pirmajā maršrutā. 
Bet galveno uzvaru guva viņas 
trenere Mārīte Pinte ar zirgu 
Ladiesman, uzvarot konkūrā 
ar 130 cm augstiem šķēršļiem. 
Viņas panākums augstu vērtē-
jams, jo Mārīte vienīgā pārlek-
šanas maršrutu veica bez soda 
punktiem un apsteidza labākos 
Latvijas jaunās paaudzes jāt-
niekus – Kristapu Neretnieku, 
Lindu Višu un Lindu Ansuli.

Sacensības organizēja Rīgas 
rajona Sporta iniciatīvu centrs, 
Garkalnes novada dome, Lat-
vijas Jātnieku federācija un Jāt-
nieku sporta klubs Kirķi. JSK 
Kriķi valdes pārstāve un dibi-
nātāja Vija Glāzere papildina: 
– Sacensības organizēja sporta 
klubs Kriķi sadarbībā ar Rīgas 
rajona Sporta iniciatīvu cen-
tru, kas sagādāja medaļas un 
kausus sportistiem. Savukārt 
Latvijas Jātnieku federācija sa-
censību laikā nodrošināja apa-
ratūru, kas veica laika kontroli 
distancē. Paldies sacensību 
atbalstītājiem Andrim Juršev-

Viesmīlīgi uzņem Kriķu sporta klubs
Dace Millere

Garkalne, 11. oktobris, konkūrs
skim un SIA L.A.Equus valdes 
loceklei Lailai Apalupai par 
sarūpētajām dāvaniņām maza-
jiem jātniekiem un SIA Glāze-
ru grāmatvedības kantorim par 
jaukajām svecēm lielākajiem 
jātniekiem. 

Sacensības Kriķos vienmēr 
izcēlušās ar viesmīlību, kas 
apliecināta arī „vēderpriekos”. 
Vija Glāzere atklāj noslēpumu, 
ka cienastu sportistiem gata-
vojuši paši kluba biedri. Cits 
cepis garšīgu ābolu pīrāgu (arī 
viņa pati), cits – vismaz Rīgas 
tuvumā visgaršīgākās kotletī-
tes, vēl cits štovējis kāpostus 
lielajā katlā... Par labo noskaņu 
un gardumu pasniegšanu rūpē-
jušās Garkalnes novada dāmu 
kluba Pīlādzītis dāmas Emīli-
ja, īsteni latviskā garā cienājot 
ar septiņu ziedu zāļu tējām, un 
Brigita, gādājot par to angļu 
garā, savukārt Brigita „uzbūrsi” 
gardas piparkūkas.

Jautāta, kālab šajā laikā, kad 
daudzi sūdzas par izdzīvošanas 
grūtībām, Garkalnes novadā 
atkal nolemts rīkot sacensī-
bas, Vija Glāzere saka: – Jau 
iepriekšējā gada rudenī, 18. 
oktobrī, sporta klubs Kriķi rī-
koja Rīgas rajona sezonas nos-
lēguma sacensības jātniekiem 
šķēršļu pārvarēšanā. Atsaucība 

bija ļoti liela, jo ne jau visur 
rudenī pieejams tik labs sacīk-
šu laukums, kāds ir pie mums 
Kriķos, – lietavas īpaši netrau-
cē. Tāpēc šogad atkal nolēmām 
rīkot sacensības, bet nu jau ne 
tikai Latvijas mērogā, bet at-
klātās. Bija ieradusies arī 12 
gadus veca sportiste no Lietu-
vas, Klaipēdas. Lai gan nedēļu 
pirms sacīkstēm lija, sacensību 
diena bija jauka, laukuma kva-
litāte – lieliska, un sacensības 
aizritēja labi. Par maršrutu sa-
stādīšanu rūpējās Einārs Cēs-
nieks, bet sacensību galvenais 
tiesnesis un komentētājs bija 
Rolands Šteinbergs.

Savukārt Latvijas Jātnieku 
federācijas viceprezidents Ed-
gars Treibergs – saimniecības 
Kriķi īpašnieks, kuras vārdu 
pārņēmis arī sporta klubs, te 
rīkojot savus treniņus un gal-
venās sacensības, atzīst:

– Kopā ar sporta klubu 
un pašvaldību nolēmām sa-
rīkot rudenī sacensības jau-
najiem jātniekiem un jaun-
zirgiem. Diemžēl joprojām 
manāma tendence, ka tikai at-
sevišķi meistarīgākie sportisti – 
Airisa Penele, Andis Vārna, 
Linda Viša – brauc uz starptau-
tiskām sacensībām un tur sa-
cenšas atbilstošā līmenī. Vairāki 
citi pieredzējuši jātnieki startē 
tikai Latvijā un nosacīti liedz 
bērniem un jauniešiem sajust 

prieku par patiesi objektīvu 
konkurenci. Bet tieši tā jaunie-
šu vecumā mums jāveicina, lai 
būtu stimuls strādāt tālāk.

Monta Pareiza, kura sa-
ņēma speciālbalvu jaunākajai 
jātniecei,  ir tikai deviņus ga-
dus veca, bet jau pieredzējusi 
sportiste, jo trenējas kopš četru 
gadu vecuma. Viņa stāsta: 

– Mācos Saldus sākumskolas 
4. c klasē, un divas reizes nedē-
ļā pēc nodarbībām skolā dodos 
uz treniņiem. Paldies trenerei 
Mārītei Pintei, kura man atvē-
lējusi savu zirdziņu un māca 
jāt. Bet sākt nodarbības jāšanas 
sportā mani iedvesmoja drau-
dzene Rēzija, ar kuru gājām 
vienā bērnudārzā un esam pa-
zīstamas jau sen. Jāju ar prieku, 
un arī tad, ja ir grūti, mani tas 
nebaida, jo gribu kļūt par labu 
jātnieci. Jā, trenere ir stingra, 
bet tā laikam jābūt, ja vēlies ko 
iemācīties. Labi, ka vecāki mani 
atbalsta, un viņiem ir prieks, ja 
kaut ko sasniedzu.

Saldus Jātnieku kluba vadī-
tāja un trenere Mārīte Pinte 
savukārt atzīst, ka viņas pa-
nākumi līdzšinējās un šajās 
sacensībās galvenokārt saistīti 
ar to, ka viņa vēlas saviem au-
dzēkņiem rādīt piemēru: 

– Desmit gadu vecais zirgs 
Ladiesman, ar kuru uzvarēju 
šo sacīkšu augstākajā maršrutā, 
mantojis franču jājamzirgu la-
bākās asinis, un pēc divu gadu 
kopīgiem treniņiem varam 
veiksmīgi startēt sacensībās. 
Taču lielākais prieks ir nevis par 
pašas sasniegto, bet par savu 
audzēkņu rezultātiem – mei-
tenes bija labākās pirmajā, po-
niju maršrutā. Bet gan viņām, 
gan man vēl ir, ko mācīties, – to 
var darīt visu mūžu, un gribu 
vēl apgūt ko jaunu un iet tā-
lāk. Sezona tagad beigusies, un 
tiešām ir gandarījums par to, 
kas jau paveikts, ka ieguldītais 
darbs devis rezultātu. Mūsu 
klubs nav liels, tajā darbojas ap 
divdesmit cilvēku. Galvenais, 
ka viņi to dara ar prieku, ieinte-
resē savus bērnus, un pie mums 
zirgam mugurā kāpj jau bērni 
no divarpus gadu vecuma.

Saldus JSK poniju jātnieces (no kreisās): Monta Pareiza, Alvīne Paštore, Rēzija Rumpe un Kristiāna Ozoliņa. 
Viņas ieguva godalgotās vietas pirmajā maršrutā, bet Monta – jaunākās jātnieces balvu. 
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Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 80 cm, ar vienu pārlekšanu, piedalās 
jaunie jātnieki līdz 14 g. v. ar ponijiem un atsevišķā konkurencē – ar 
zirgiem)
1. Rēzija Rumpe Tango Saldus JSK 0 s.p./36,66 s
2. Kristiāna Ozoliņa Ruanda Saldus JSK 0 s.p./38,37 s
3. Rēzija Rumpe Prērija Saldus JSK 4 s.p./37,98 s
...6. Kitija Almane Almondu JSK Kriķi p.m. 4 s.p./64,56 s

1. Sintija Semeņkova Mi-Mi JSK Kriķi 0 s.p./32,97 s
2. Dovija Matulīte Dina Lietuva 0 s.p./34,53 s
3. Ieva Apalupa Baziliks z/s Tīraines st. 0 s.p./35,09
...7. Sintija Semeņkova Vēlme JSK Kriķi 0 s.p./39,91 s
...8. A. Makejenkova Colins JSK Kriķi 0 s.p./44,82 s
...9. Mārtiņš Pildars Calais JSK Kriķi p.m. 4 s.p./53,31 s
...10. Sintija Semeņkova Impro JSK Kriķi p.m. 4 s.p./65,76 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 100 cm, divās fāzēs, piedalās zirgi, 
kas startē pirmo sezonu, vai jātnieki, kuri startē pirmo sezonu, vai jātnieki 
līdz 16 g. v.)
1. Linda Viša Bendija Liepenes 0 s.p./18,28 s
2. Anna Raita Vjaksa Roids SIA Princis 0 s.p./20,26 s
3. Katrīna Eisaka Kredo Saldus JSK 0 s.p./20,27 s
...9. Sintija Semeņkova Vēlme JSK Kriķi 0 s.p./21,84 s
...15. Roberts Neretnieks Gaume JSK Kriķi 4 s.p./21,10 s
...23. Katrīna Reizniece Kama JSK Kriķi p.f. 4 s.p./24,71 s
...25. Roberts Neretnieks Gastina JSK Kriķi p.f. 4 s.p./25,15 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 110 cm, divās fāzēs, piedalās jātnieki 
līdz 21 g. v.)
1. Linda Viša Bendija Liepenes 0 s.p./20,31 s
2. Kristaps Neretnieks Elegance JSK Kriķi 0 s.p./20,98 s
3. Gustavs Mazbērziņš Catalino JSK Kriķi 0 s.p./21,07 s
...7. Gustavs Mazbērziņš Vincent Fly JSK Kriķi 0 s.p./21,77 s
...9. Zane Ģīle Mi-Mi JSK Kriķi 0 s.p./22,31 s
...10. Kristaps Neretnieks Efeja JSK Kriķi 0 s.p./22,59 s
...11. Paula Glāzere Rodeo JSK Kriķi 0 s.p./24,46 s
...14. Zane Ģīle Eross JSK Kriķi 4 s.p./20,77 s
...15. Paula Glāzere Verijs JSK Kriķi 4 s.p./22,71 s
...16. Roberts Neretnieks Gastina JSK Kriķi 4 s.p./22,84 s
...17. Roberts Neretnieks Gaume JSK Kriķi 4 s.p./23,98 s  
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 120 cm, ar džokeri, piedalās jātnieki 
līdz 21 g. v. vai jātnieki, kuri nav piedalījušies starptautiskās sacensībās)
1. Linda Viša Arons Liepenes 65 p./51,52 s
2. Linda Viša Lode Liepenes 65 p./52,50 s
3. Zane Ģīle Eross JSK Kriķi 65 p./52,67 s
...7. Paula Glāzere Verijs JSK Kriķi 65 p./55,91 s
...8. Paula Glāzere Rodeo JSK Kriķi 65 p./56,05 s
...9. Gustavs Mazbērziņš Catalino JSK Kriķi 65 p./59,76 s
...10. Gustavs Mazbērziņš Vincent Fly JSK Kriķi 65 p./60,10 s
...12. Kristaps Neretnieks Lora JSK Kriķi 58 p./53,04 s
...13. Kristaps Neretnieks Elegance JSK Kriķi 25 p./64,48 s
...14. Kristaps Neretnieks Efeja JSK Kriķi 19 p./55,44 s 
Maršruts nr. 5 (šķēršļu augstums līdz 130 cm, piedalās jātnieki līdz 21 g. v. 
vai jātnieki, kuri nav piedalījušies starptautiskās sacensībās)
1. Mārīte Pinte Ladiesman Saldus JSK 0 s.p./35,47 s
2. Kristaps Neretnieks Corlandos JSK Kriķi 8 s.p./35,99 s
3. Kristaps Neretnieks Colins JSK Kriķi 8 s.p./40,46 s
...6. Kristaps Neretnieks Lora JSK Kriķi p.m. 4 s.p./84,95 s

Mārīte Pinte distancē.

Par uzvaru augstākajā maršrutā Mārītei Pintei no Saldus JSK sacensību 
galveno balvu pasniedza JSK Kriķi valdes locekle Vija Glāzere un Latvijas 
Jātnieku federācijas viceprezidents Edgars Treibergs.

Distancē sporta kluba Kriķi labākais sportists Kristaps Neretnieks.
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Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes
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http://pasts.lv/abone/lv/latviesu_preses_izdevumi/laikraksti/1238/2010_gads/

www.pajugubrauksana.com

Vienas no pēdējām šīs sezonas sacen-
sībām pajūgu braukšanā notika zemnieku 
saimniecībā Stiebriņi Liepājas novadā, kur 
saimnieko Dzintra Blūma un Guntis Prie-
de.

Maratona trase šoreiz bija veidota ne-
tradicionālā un asprātīgā veidā. Ņemot 
vērā situāciju, ka trasē nebija līdzenu ceļu, 
pajūgiem bija atļauts braukt izvēles gaitā 
bez ātruma kontroles, toties bija jāpierāda 
spēja orientēties apvidū. Katrs kontrol-
punkts bija iezīmēts ar atšķirīgu dārzeņu 
turziņām. Tā viegli varēja pārbaudīt, vai 
dalībnieks ir atradis visus kontrolpunktus 
un atvedis visu veidu dārzeņus. Mājās aiz-
braucot, sacensību dalībnieki varēja vārīt 
gardu jo gardu dārzeņu zupu, jo visu pa 
ceļam savākto mantu varēja vest uz mājām. 
Nākotnē saimnieki domā izveidod arī kār-
tīgus maratona ceļus un uzbūvēt šķēršļus. 
Reljefs šeit ir kā radīts, lai organizētu inte-
resantas pajūgu braukšanas sacensības.

Tā kā sacensības notika tikai vienu die-
nu, domājot par zirgu labturību, maratona 
šķēršļu daudzums tika samazināts. Kopā 
pajūgiem bija jāizbrauc trīs šķēršļi, kas bija 
veidoti, izmantojot dabas reljefu un tur au-
gošos kokus. Pēdējā sacensību posmā da-
lībniekiem bija jāveic salīdzinoši sarežģīts 
konusu šķēršļu maršruts, kas prasīja no 
braucējiem ievērojamu prasmi un veiklī-
bu.

Sacensību kopvērtējumā uzvarēja Natā-
lijas Dreimanes un Ata Gūtmaņa ekipāža 
ar zirgu Didzi aizjūgā. Otrajā un trešajā 
vietā ierindojās mājinieki Dzintra Blūma, 
palīgs Renāte Šproģe ar Gaiziņu un Gun-
tis Priede, palīgs Aleksandrs Černovs ar 
Seriālu. 

Pirmo reizi sacensību vēsturē Latvijā 
piedalījās arī divjūga ekipāža, ko vadīja 
Dzintra Blūma. Jāpiebilst, ka ratu kons-
trukcija gan sarežģīja veiklu šķēršļu iz-
braukšanu, tomēr braucēja uzdrīkstējās, 
un zirgi darīja, ko varēja.

Kopumā sacensībās valdīja sirsnīga 
atmosfēra, un, lai gan dalībnieku un ska-
tītāju nebija īpaši daudz, jānovērtē Dzin-
tras Blūmas un Gunta Priedes, kā arī viņu 
brīvprātīgo palīgu pūles, organizējot šādas 
sacensības, kas patiešam bija ļoti nepie-
ciešamas turpmākajai pajūgu braukšanas 
attīstībai, lai piesaistītu šim aizraujošajam 
sporta veidam vēl vairāk dalībnieku arī no 
Kurzemes puses.

Stiebriņi sagaida pajūgu braucējus
Daces Štrausas teksts un foto

Stiebriņi, 26. septembris, pajūgi

 Uzvarētāju ekipāža – Natālija Dreimane ar 
palīgu Ati Gūtmani un zirgu Didzi dodas 
maratona trasē.

Guntis Priede un palīgs Aleksandrs Černovs ar Seriālu.

Dzintras Blūmas vadītais divjūgs veic maratona distances šķērsli.
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Rāmavas izstāžu komplek-
sa teritorijā Ķekavas pagastā 
notika LJF pajūgu braukšanas 
sezonas noslēguma sacensī-
bas, kurās uzvaru guva viens 
no Latvijas pajūgu braukšanas 
favorītiem Andis Pavlovskis ar 
palīgu Kristapu Cauni un zir-
gu Viskijs.

Tā kā sacensības risinājās 
laikā, kad Rāmavas izstāžu 
kompleksā notika gadskārtējā 
rudens izstāde, tika nolemts, 
ka sacensību organizēšanā 
jāiesaista fi rmas, kas izstādē 
piedalās ar saviem izstrādā-
jumiem. Jāsaka, ka liela pie-
runāšana nebija vajadzīga, un 
kopējiem spēkiem tika izvei-
dots visai neparasts maratona 
šķēršļu komplekts. Atsaucās 
lauksaimniecības tehnikas fi r-
ma BFSC un izveidoja CASE 
šķērsli, kas sastāvēja no lauk-
saimniecības mašīnām un 
Baltijas valstu karogu krāsās 
veidotiem trīsstūriem, bet SIA 
Silja, kuras preču klāstā ietilpst 
dārzkopības inventārs, lopba-
rības sagatavošanas mašīnas 
un cita tehnika, kā arī dēsti 
dārziem, izveidoja kombinē-
tu šķērsli no tūjām podos un 
neliela traktoriņa. Trešo mara-
tona tipa šķērsli no degvielas 
mucām palīdzēja izveidot Pav-
lovsku ģimene. Lielu atsaucību 
pajūgu braucēji saņēma no 
Rāmavas izstāžu kompleksa 
vadības, kas ne tikai atvēlēja 
kompleksa teritoriju sacensību 
norisei, bet sarūpēja arī balvas 
uzvarētājiem.

Tas, ka sacensības risinā-
jās patālu no elektroenerģijas 
avota, nebija šķērslis, jo skaņu 
aparatūru darbināja neliela 
spēkstacija, ko sacensību or-
ganizatoriem atvēlēja fi rma 
Autex. Tā kopīgiem spēkiem 
sacensību laukums bija skaisti 
noformēts. 

Lai skatītājiem un arī pa-
šiem dalībniekiem būtu priecī-
gāks prāts, manēžas braukšana 
notika pēc brīvās izvēles prog-
rammas mūzikas pavadījumā. 
Mazliet gan pievīla nelīdze-
nais laukums. Tas vienam ot-

Sezonas noslēguma sacensības Rāmavā
Dace Štrausa

Rīga, 10. oktobris, pajūgi

ram lika novirzīties no ceļa, ja 
sportists negribēja braukt cauri 
bedrēm palēkdamies un gūt pa 
kādam zilumam. Par to, mēs, 
sacensību organizētāji gribētu 
atvainoties dalībniekiem un 
nākamgad sākt laukuma izpēti 
un veidošanu laikus, lai bedres 
varētu izlīdzināt. Tomēr brau-
cēji bija ar izdomu strādājuši 
gan pie shēmas horeogrāfi jas, 
gan mūzikas izvēles. 

Sacensības notika divās kla-
sēs – poniju un zirgu vienjū-
giem. Poniju klasē pašā sezonas 
noslēgumā pajūgu braucēju 
draudzīgajai saimei piepul-
cējusies vēl viena ekipāža – 
Laura Penele ar savu palīdzi 
Sabīni Mutuli un šetlandes 
poniju vaislas ērzeli Džeimsu. 
Gar laukuma malu redzējām 
staigājam un vērojam vēl vie-
nu otru potenciālo braucēju 
nākamajā sezonā. Tas nozīmē 
vien to, ka ziemā LJF Pajūgu 
braukšanas sekcijai būs jāpa-
pūlas noorganizēt atkal kādu 
semināru, kas ļautu jaunajiem 
dalībniekiem ātri sasniegt sa-
cīkstēm atbilstošu līmeni, bet 
nu jau „vecajiem” – papildināt 
savas zināšanas un iemaņas, 
jo, kā zināms, mūsu pajūgu 
braucējiem ir mērķis tuvāka-
jos gados startēt starptautiskā 
līmenī un, kas zina, nebūs ilgi 
jāgaida, kad mūsu komanda 
varēs piedalīties pat Eiropas 
un pasaules čempionātos.

Pēc manēžas braukšanas 
poniju klasē līderos izvirzījās 
Natālijas Dreimanes vadītais 
Igaunijas šķirnes ērzelis Ara-
fats ar palīgu Ati Gūtmani ra-
tos, taču tehniskas kļūmes dēļ 
Natālija no turpmākajām sa-
censībām izstājās. Otro labāko 
rezultātu manēžas braukšanas 
frīstailā sasniedza Lauras Pe-
neles vadītā ekipāža, taču ko-
nusu-maratona šķēršļu brauk-
šanā Jolantas Lapiņas pajūgs 
ar palīdzi Sabīni Erdmani un 
mazo poniju Kentu aizjūgā bija 
ātrāks un kopvērtējumā apstei-
dza Lauru Peneli. Trešajā vietā 
pajūgs no Alūksnes puses – 
Alita Meijere ar palīdzi Inesi 
Zelču un lielo poniju Favorītu.

Zirgu klasē ar ļoti labu 
brīvās izvēles progammu pie-

mērotas mūzikas pavadījumā 
manēžas braukšanā ar vairāk 
nekā 20 punktu starpību līde-
ros izvirzījās Andis Pavlovskis 
un palīgs Kristaps Caune ar 
zirgu Viskijs, un, lai gan ko-
nusu maršrutā tika nogāztas 
divas bumbiņas un Viskijs se-
višķu centību vairs neizrādīja, 
ekipāža bija ātrākā un kopvēr-
tējumā guva uzvaru. Pēc grū-
tībām ar zirga Maeistro vadī-
šanu gandrīz visas šīs sezonas 
garumā šajās sacensībās Zanes 
Braueres un palīga Eduarda 
Krūmiņa pajūga uzstāšanos 
bija patīkami vērot, zirgs ele-
mentus izpildīja daudz brīvā-
kās gaitās un labāk pakļāvās 
vadībai. Rezultātā šī komanda 
saņēma labas atzīmes manēžas 

braukšanā, un konusu-mara-
tona šķēršļu distancē nogāztās 
divas bumbiņas tomēr ļāva 
ekipāžai ierindoties otrajā vie-
tā. Trešo vietu kopvērtējumā 
ieguva valmierietes Daces Stū-
res vadītais pajūgs.

Sacensību organizētāji pa-
teicas brīvprātīgajiem palī-
giem, kuri visas sezonas ga-
rumā palīdzēja gan sacensību 
vietas sagatavošanā, gan tie-
sāšanā, kā arī tiem cilvēkiem, 
kuri atzina šo sporta veidu par 
tik nozīmīgu, ka nolēma to 
atbalstīt arī fi nansiāli. Pajūgu 
braukšana kā sporta veids tik 
strauji varēja attīstīties, patei-
coties arī LJF rūpēm un pre-
zidenta Agra Blaua izrādītajai 
interesei. 

Uzvaru poniju klasē izcīnīja Jolanta Lapiņa ar palīdzi Sabīni Erdmani un 
Kentu.
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Šīs sacensības bija debija Laurai Penelei ar grūmu Sabīni Mutuli un 
ponijpuisi Džeimsu, iegūstot otro vietu.
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Ja nebūtu pa kādai krāsainai lapai kokos 
un ābolu ābelēs, varētu domāt, ka vasara vēl 
turpinās, pilnīgā bezvējā sākoties sacensī-
bām pajūgu braukšanā, ko organizēja Saksu 
ģimene Lūnjā, Sirgu ciemā pie Tartu. Šī nu 
bija pirmā reize, kad sacentās ekipāžas no 
visām trim Baltijas valstīm. Latviju pārstā-
vēja septiņas ekipāžas, tikpat – arī Igauniju, 
bet no Lietuvas bija ieradies pagaidām viens 
no labākajiem mūsu trīs valstu braucējiem 
Almutis Raila ar savu komandu. Viņš šajā 
sporta veidā ir vispieredzējušākais – brau-
cēja karjeru sācis jau 1989. gadā, kad devies 
apgūt draivera prasmi uz Ungāriju, vēlāk sa-
draudzējies ar poļu pajūgu braukšanas spe-
ciālistiem un piedalījies vairākās starptau-
tiska līmeņa sacensībās. Sports nav vienīgā 
iespēja, kur noder prasme labi vadīt pajūgu. 
Almutis ar saviem pajūgiem ir atzīta fi lmu 
zvaigzne un piedalījies fi lmēšanā arī Latvijā. 
Tas varbūt atstājis iespaidu uz viņa brauk-
šanas stilu.

Pirmajā dienā sacensības risinājās divās 
disciplīnās. Manēžas braukšanā vienādus 
rezultātus sasniedza divas ekipāžas – Al-
mutis Raila ar palīgu Viļusu Maļinausku un 
zirgu Bondas un mūsējie – Andis Pavlovskis 
ar palīgu Kristapu Cauni un zirgu Viskijs. 
Arī trešais un ceturtais rezultāts sportistiem 
no Latvijas – Dacei Stūrei ar palīgu Danu 
Stūri un zirgu Hipija un Natālijai Dreima-
nei ar palīgu Ati Gūtmani un zirgu Dukāts. 
Taču pēc konusu maršruta līderos izvirzās 
Anda Pavlovska komanda, nenogāžot ne-
vienu bumbiņu un iekļaujoties laika normā. 
Lietuviešiem viena bumbiņa krīt, tādēļ šī 
ekipāža ierindojas otrajā vietā. Daces Stūres 
ekipāža arī izbrauc tīri, taču par laika nor-
mas pārsniegšanu iegūst 0,5 soda punktus, 
bet Natālija Dreimane, lai gan nogāza četras 
bumbiņas, saglabāja ceturto pozīciju.

Vakarā saimnieki visus uzaicināja uz 

Pajūgu braucēji sacenšas Lūnjā
Daces Štrausas teksts un foto

Lūnja, 12.-13. septembris

jauku pasēdēšanu, kas beidzās ar triju val-
stu pārstāvju apspriedi par Baltijas pajūgu 
braukšanas kausa izcīņas rīkošanu trīs pos-
mos. Nospriedām, ka Latvijā varētu notikt 
fi nāla sacensības.

Nākamajā dienā, kad dalībnieki sacen-
tās maratona distancē, skatītāju un līdzju-
tēju bija pat vairāk no Latvijas nekā pašu 
igauņu. Sacensību saimnieks Urmass Sakss 
nosmējās, ka viņš rīkojot sacensības latvie-
šiem. Pagājis tikai gads, kad igauņi brauca 
uz Latviju dalīties pieredzē un mēs - pie kai-
miņiem apgūt pajūgu braukšanas  un sacen-
sību noteikumu pamatus, bet tagad vairāki 
sportisti no Latvijas jau pārspēj igauņus. 
Jāpiebilst gan, ka šoreiz sacensībās nepieda-
lījās labākais Igaunijas braucējs Jānus Kal-
laste, jo viņš  atstājis direktora darbu Tori 
zirgaudzētavā un izveidojis savu saimniecī-
bu, bet visas ekipāžas ir Tori zirgaudzētavas 
īpašums.

Pirmā maratona trasē devās Natālijas 
Dreimanes komanda, sasniedzot labu rezul-
tātu, ko pārspēja tikai ekipāža no Lietuvas 
Railas vadībā. Neveicās sacensību līderim 
Andim Pavlovskim – cīņās karstumā ot-

rajā maratona šķērslī pēdējos vārtus viņš 
izbrauca no otras puses. Andis kļūdu izla-
boja, tomēr tas „maksāja” 20 soda punktu, 
kas kopvērtējumā atvirzīja šo ekipāžu uz 
trešo vietu, ļaujot otro vietu ieņemt Natāli-
jai Dreimanei.

Neveiksme piemeklēja Daces Stūres 
ratus – tiem nolūza pakaļējā ass, un diem-
žēl sacensības ar to komandai arī beidzās. 
Ekipāžas dalībnieki ātri rīkojās, Hipija tika 
nomierināta un izjūgta. Sliktāk ratu lūšana 
beidzās igauņa Tīnu Rehna Latvijas šķirnes 
ķēvei Londai, kas izbīlī aizauļoja staļļa vir-
zienā, bet vēlāk vēl daudz tālāk, to izdevās 
noķert tikai pēc vairāk nekā desmit kilo-
metriem.

Vēl Latviju pārstāvēja pagājušā gada šo 
sacensību uzvarētāji Zane Brauere ar palī-
gu Eduardu Krūmiņu un diviem zirgiem – 
Maeistro un Orkānu. Šoreiz Orkāna snie-
gums bija labāks, un ar šo zirgu ekipāža no-
kļuva sestajā pozīcijā. Arī Aelita Meijere un 
palīgs Ineses Zelča bija atvedušas divus zir-
gus, no kuriem labākais bija poniju izmēra 
zirgs Favorīts, kurš ieņēma septīto vietu. 

Distancē Natālija Dreimane ar palīgu Ati Gūtmani un zirgu Dukāts.

Londa pēc ratu salūšanas auļos dodas prom no sacīkšu vietas.
Baltijas valstu pagaidām labākais pajūgu braucējs Almutis Raila ar palīgu 
Viļusu Maļinausku un zirgu Bondas.
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Vācijas dienvidos, Donau-
ešingenā notika pēdējās kva-
lifi kācijas sacensības, lai no-
teiktu labākās ekipāžas, kas 
2009./2010. gada ziemas sezonā 
cīnīsies par FEI Pasaules kau-
su. Uzvaru guva Teo Timmer-
manis no Nīderlandes. Viņš 
sāka ar ceturto vietu manēžas 
braukšanā, uzvarēja maratonā 
un tīri veica abus raundus ko-
nusu šķēršļu maršrutā, rezultā-
tā pārspējot visus konkurentus. 
Timmermaņa tautietis Koss de 
Ronde ierindojās otrajā vietā, 
bet Takers Džonsons no ASV 
bija trešais.

Teo Timmermanis uzvarēja 
maratonā, neskatoties uz in-
cidentu, kas notika, kad viņa 
ekipāža lielā ātrumā izbrauca 
piektā šķēršļa fi niša līniju un 
apgāzās. Ne braucējs, ne palīgi 
neguva ievainojumus un spēja 
ātri turpināt distanci. Tā kā šī 
avārija notika aiz šķēršļa fi niša 
līnijas, tas neatstāja iespaidu uz 
maratona rezultātu. Pārējo ma-
ratona daļu Teo ar savu Vācijā 
audzētato zirgu komandu iz-
brauca ļoti labi un ātri. 

Septiņi maratona šķēršļi bija 
sarežģīti, ar asiem pagriezie-

Pasaules kausa kvalifi kācijas sacensības
Dace Štrausa

Donauešingena, 17.-20. septembris, pajūgi
niem un tehniski grūti izbrau-
camām līnijām. Vācu maršruta 
sastādītājs Hartmuts Kaufma-
nis un viņa komanda visu die-
nu bija ļoti aizņemta, remon-
tējot šķēršļu stabus, lai dažs 
no šķēršļiem vispār nezaudētu 
savu izskatu.

Arī Koss de Ronde skaisti 
izbrauca maratonu, sagādājot 
baudījumu skatītājiem. Viņa 
ekipāža maratonā sasniedza 
otro rezultātu.

Pēc sacensībām Donauešin-
genā nekavējoties tika noteikti 
Top 10 četrjūgu braucēji, kuri 
sacentīsies par Pasaules kausu. 
Viskuplāk pārstāvēta Nīder-
lande – ar trim braucējiem – 
Ijsbrandu Šardonu, Kosu de 
Rondi un Teo Timmerma-
ni. Verners Ulrihs un Daniels 
Vuglers pārstāvēs Šveici, bet 
Boids Eksels no Austrālijas, 
zviedrs Tomass Ēriksons un 
ungārs Jozefs Dobrovičs atkal 
cīnīsies prestižajās Pasaules 
kausa sacensībās. Visi šie brau-
cēji jau iepriekš sacentušies 
Pasaules kausa sērijās. Jaunpie-
nācējs Jiri Nesvacils no Čehijas 
būs desmitais braucējs. Viņš 
ir 50 gadu vecs profesionāls 

CAI-A Donauešingena
1. Teo Timmermanis (Nīderlande) 118,69
2. Koss de Ronde (Nīderlande) 123,75
3. Takers Džonsons (ASV) 129,26
4. Tomass Ēriksons (Zviedrija) 131,32
5. Jozefs Dobrovičs (Ungārija) 131,79
6. Ludvigs Veinmaijers (Vācija) 136,87
7. Verners Ulrihs (Šveice) 142,05
8. Harijs de Rujters (Vācija) 144,37
9. Fredriks Pērsons (Zviedrija) 145,10
10. Georgs fon Šteins (Vācija) 145,50
Kopvērtējums
1. Ijsbrands Šardons (Nīderlande) 87
2. Boids Eksels (Austrālija) 85
3. Koss de Ronde (Nīderlande) 78
4. Teo Timmermanis (Nīderlande) 72
5. Tomass Ēriksons (Zviedrija) 70
6. Kristofs Zandmanis (Vācija) 63
6. Jozefs Dobrovičs (Ungārija) 63
8. Verners Ulrihs (Šveice) 57
9. Daniels Vuglers (Šveice) 52
10. Jiri Nesvacils (Čehija) 47

pajūgu braucējs no Mararski 
Krumlovas. Nesvacilu sponso-
rē zirgaudzētava Favory Benice, 
kas ir privāta vecās Kladrubas 
šķirnes audzētāja, un atvēlējusi 
sportistam savus zirgus. Ar pa-
jūgu braukšanu Nesvacils no-
darbojas kopš 1980. gada, sā-
kot sacensties ar divjūgiem. Arī 
viņa dēls Jiri Nesvacils juniors 
ir panākumiem bagāts divjū-
gu braucējs. Šogad Kečkemetā 
pasaules čempionātā divjūgiem 
viņš ieguva 17. vietu.

Pirmās FEI Pasaules kau-
sa sērijas sacensības pajūgiem 

notiks no 22. līdz 25. oktobrim 
Hanoverā.

Sacensību statistika:
sacensībās piedalījās 25 
četrjūgi no deviņām valstīm,
startēja divi pasaules čem-
pioni – Tomass Ēriksons 
(Zviedrija) un Verners Ulrihs 
(Šveice),
vecākais dalībnieks bija 
Francs Šnīders (Šveice) –
67 gadi,
jaunākais dalībnieks – Aksels 
Olins (Zviedrija) – 23 gadi.

•

•

•

•

Ungārs Jozefs Dobrovičs konusu maršrutā.

Teo Timmermanis no Nīderlandes uzvar Donauešingenā.

Teo Timmermaņa ekipāža pārvar maratona šķērsli.
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Ukrainā, Doņeckā, Donbasa jāšanas centrā risinājās starptau-
tiskas sacensības CSI3*-W Donbass Tour. Tās bija noslēdzošais 
posms Donbasa turnīra sērijā. Maijā, jūnijā un jūlijā aizvadīti 
četri sacensību posmi, un fi nāls tika organizēts kā FEI ieskaites 
sacensības.

Jaunā arēna būvēta speciāli lielu turnīru un šovu organizēšanai. 
Donbasa jāšanas centrs ir jauns pavērsiens jāšanas sportā Eiropā, 
tā ir iespēja organizēt turnīru sērijas valsts un starptautiskā līme-
nī. Katrs nākamais pasākums ir loģisks turpinājums iepriekšējam. 
Šogad četros posmos valsts līmenī tika noteikti desmit fi nālisti 
no Ukrainas, kuri pārstāvēs valsti fi nālā – Pasaules kausa posmā 
CSI3*-W. Paralēli profesionālo jātnieku startiem risināsies sacen-
sības jaunajiem jātniekiem un jaunzirgiem, kas dos iespēju gūt 
pieredzi un nākotnē ieņemt vietu jāšanas sporta elitē.

Grand Prix maršruts (šķēršļu augstums līdz 150 cm)
1. Tims Hosters ar Horsetrucks Top Secret (Vācija) – 0 s.p./37,27 s, 
2. Henks van de Pols ar Rhados (Nīderlande) 0 s.p/38,01 s, 
3. Kasio Riveti ar Uberjager V. W. (Ukraina) 0 s.p./38,61 s, 
...19. Andis Vārna ar Irasir (Latvija) 8 s.p./83,67 s.

Vadošie sportisti arī nopelna
Lieliskus rezultātus sasniedza Ukrainas sportiste Katarina Ofe-

le. Pirmajā sacensību dienā viņa izcīnīja divas ceturtās vietas 135 
un 145 cm augstos maršrutos ar zirgiem Uno un Salomone, otrajā – 
divas otrās vietas 140 un 145 cm augstos maršrutos ar Uno un LB 
Prevail, trešajā dienā 135 cm maršrutā ar zirgu Salomone viņa bija 
trešā. Balvās sportistei izdevās nopelnīt 10 900 eiro.

Augstus un stabilus rezultātus guva nīderlandietis Henks van 
de Pols, uzvarot pirmās dienas 140 cm maršrutu, otrās dienas 145 
cm maršrutā izcīnot pirmo un otro vietu, savukārt trešajā dienā  
Grand Prix – otro vietu. Nīderlandieša izcīnītais balvu apjoms sa-
sniedza 20 300 eiro. 

Gand Prix maršruta uzvarētājs Tims Hosters pavisam nopelnī-
ja 14 800 eiro. Jāpiemin, ka kopējais balvu fonds šajās prestižajās 
sacensībās bija 100 000 eiro.

Svētki Donbasā
Jolanta Lapiņa

Doņecka, 10.-12. septembris, konkūrs

Anda Vārnas rezultāti
Maršruts Vieta Zirga vārds Rezultāts
Nr. 2, 135 cm (26 dal.) 22. Marmors 4 s.p./56,46 s
Nr. 3, 145 cm (39 dal.) 18. Grand Libero 4 s.p./85,44 s

- Irasir -
Nr. 5, 140 cm (36 dal.) 7. Marmors 0 s.p./57,90 s

25. Grand Libero 8 s.p./60,90 s
Nr. 6, 145 cm (32 dal.) 27. Irasir 8 s.p./83,52 s
Nr. 8, līdz 150 cm (26 dal.) 19. Irasir 8 s.p/83,67 s
Nr. 9, 135 cm (27 dal.) 13. Grand Libero 810 p.

24. Marmors 280 p.

Ukrainas titulētākā jātniece Katarina Ofele.
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Aizvadītas kārtējās Igaunijas vasaras sezonas sacensības Ruilā, 
SK Kuldne Kabi. Ofi ciālās, federācijas rīkotās sacensības ir bei-
gušās, bet, vēloties pagarināt sacensību sezonu, klubi paši uzņe-
mas organizēt nelielus turnīrus. Lai gan klāt rudens, laiks bija ļoti 
jauks, sestdienas rīta saule sveica startam Igaunijas un Latvijas 
sportistus. Latviju šajās sacensībās pārstāvēja piecas daiļā dzimu-
ma pārstāves – Līga Pētersone, Evita Baradovska, Linda Sudāre, 
Anna Stafecka un Linda Ansone.

Sacensības sākās ar 80 cm konkūru. Maršrutu sastādītājs 
Andress Trēve bija izveidojis ļoti jauku distanci ar labam līnijām, 
kur katrs nākamais šķērslis pilnīgi loģiski sekoja iepriekšējam. Tas 
bija lielisks mazo jātnieku un mazo zirdziņu maršruts. 

Nākamais maršruts bija ar džokeri. Uzvaru guva sportists, kurš 
sakrāja visvairāk punktu, un tas vienmēr ir interesanti skatītājiem. 
Šajā maršrutā labu rezultātu sasniedza mūsu sportiste Līga Pēter-
sone ar zirgu Kapteinis Cukurs. Līga saka: – Jāju salīdzinoši lēni, 
biju izvēlējusies labu maršrutu, izdevās sakrāt pietiekami lielu 
punktu skaitu, tas arī ļāva tikt godalgoto skaitā. 

Trešais maršruts ar 115 cm augstiem šķēršļiem notika divās 
fāzēs. Tīraines staļļu īpašniece un vairāku jauno jātnieku trene-
re Anna Stafecka ar zirgu Ķīna veksmīgi veica maršruta pirmo 
fāzi, bet turpināt sacensību liedza pārsniegtā laika norma, iegūtais 
viens soda punkts. 

Maršrutā ar 130 cm augstiem šķēršļiem no 20 dalībniekiem 
pārlekšanai kvalifi cējās astoņi. Par sacensību galvenā maršruta 
uzvarētāju kļuva Igaunijas sportists Sīms Sinijarvs ar zirgu Viland-
ro K. Līga ar Kauguru ierindojās divpadsmitajā vietā.

Jolanta Lapiņa

Sezonas izskaņā 
klubi rīko sacensības
Ruila, 19. septembris, konkūrs

Latvijas sportistu rezultāti
Maršruts Vieta Vārds, uzvārds Zirga vārds Rezultāts
Nr. 1, 80 cm 23. Līga Pētersone Roksāde 0 s.p./65,25 s

28. Linda Sudāre R. Vinters 4 s.p./68,56 s
Nr. 2, 105 cm 2. Līga Pētersone Kapt. Cukurs 890 p./57,00 s

18. Evita Baradovska Charly 520 p./52,12 s
22. Līga Pētersone Konga 440 p./59,50 s
27. Līga Pētersone Roksāre 220 p./55,09 s

Nr. 3, 115 cm 13. Anna Stafecka Ķīna 1 s.p./64,12 s
Nr. 4, 130 cm 12. Līga Pētersone Kaugurs 5 s.p./75,38 s

Galvenā maršruta uzvarētājs Sīms Sinijarvs ar Vilandro K.
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Anda Vārnas rezultāti
Maršruts Vieta Zirga vārds Rezultāts
Nr. 2, 135 cm (26 dal.) 22. Marmors 4 s.p./56,46 s
Nr. 3, 145 cm (39 dal.) 18. Grand Libero 4 s.p./85,44 s

- Irasir -
Nr. 5, 140 cm (36 dal.) 7. Marmors 0 s.p./57,90 s

25. Grand Libero 8 s.p./60,90 s
Nr. 6, 145 cm (32 dal.) 27. Irasir 8 s.p./83,52 s
Nr. 8, līdz 150 cm (26 dal.) 19. Irasir 8 s.p/83,67 s
Nr. 9, 135 cm (27 dal.) 13. Grand Libero 810 p.

24. Marmors 280 p.
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om Rolex FEI Pasaules kausa 

sērijas 2009.-2010. gada sacen-
sībām konkūrā ir izteikta Švei-
ces „smarža”. Sacensības iedi-
bināja Šveices žurnālists Makss 
Ammans, tās notiek pēc Šveicē 
bāzētās FEI likumiem, un tās 
sponsorē pulksteņu kompāni-
ja Rolex, kuras galvenā mītne 
atrodas Ženēvā, kur notiks šīs 
sērijas sacensību fi nāls un 32. 
šīs populārās konkūra tūres 
jubilejas svinības. 

Kā katra grandioza ide-
ja, arī šī ir pārdzīvojusi laika 
pārbaudi. Konkūra sacensības 
manēžā vienmēr ir bijušas pie-
vilcīgas gan sportistiem, gan 
skatītājiem, taču Maksa Am-
mana plāns bija radīt sacensī-
bu tūri, kas mudinātu jātnie-
kus no visas pasaules cīnīties 
par iespēju kvalifi cēties pasau-
les labāko jātnieku fi nālam.

Kad Scandinavium Arena 
Gēteborgā, Zviedrijā 1979. 
gadā noslēdzās pirmā Pasau-
les kausa sērijas sezona, tajā 
piedalījās 27 jātnieki no de-
viņām valstīm. Taču tagad šīs 
pasaulē populārākās jāšanas 
sporta sacensības ir attīstījušās 
no divām līgām sākumā līdz 
14 - mūsdienās, aptverot visu 
pasauli. 13 sacensības notiek 
Arābu un Ziemeļamerikas Rie-
tumu divīzijas līgās, 15 – Zie-
meļamerikas Austrumu līgā, 
pa astoņām – Dienvidu Cen-
trāleiropas līgā, Jaunzēlandes 
un Japānas līgā, 11 sacensības 
risinās Austrālijā, četras – 
Dienvidu Austrumāzijā, septi-
ņas – Dienvidamerikā, piecas – 
Dienvidāfrikā, pa trim – Cen-
trālāzijā un Kaukāza līgās, bet 
deviņas sacensības – Ziemeļu 
Centrāleiropas līgā, kur pieda-
lās arī Latvijas jātnieki.

Tomēr visvairāk augstas 
klases sportistu startē Rie-
tumeiropas līgā. Jau atkal tās 
sacīkstes sākas Oslo, Norvēģijā 
un turpināsies ar 13 kvalifi kā-
cijas sacensībām pirms fi nāla, 
kas notiks Palexpo Arena Že-
nēvā 2010. gadā no 14. līdz 18. 
aprīlim.

No 9. līdz 11. oktobrim jau-

Sākas jaunā Rolex FEI Pasaules kausa sērija
Sagatavoja Dace Štrausa

Oslo, 9.-11. oktobris, konkūrs
najā un iespaidīgajā  Telenor 
Soccer Stadium Oslo nomalē 
notika pirmās šīs sezonas sa-
censības Rolex FEI Pasaules 
kausa sērijā. Šveicietis Daniels 
Eters ar izcilu priekšnesumu 
kļuva par šo sacīkšu uzvarē-
tāju. 34 gadus vecais jātnieks 
no Bernes pierādīja, ka viņa 
kompanjons Peu a Peu nav ne 
par matu zaudējis savu formu 
kopš Eiropas čempionāta šo-
vasar Vindzorā, kad palīdzēja 
savai komandai kaldināt uzva-
ru, un viņa tautietis Piuss Švi-
cers ar Ulysse ierindojās otrajā 
vietā.

Jātnieki no 16 valstīm sāka 
atklāšanas sacensības, un 12 
pāri kvalifi cējās pārlekšanai, 
kurai maršrutu sastādītājs An-
ders Hafsšelds bija izveidojis 
sarežģītu 13 šķēršļu maršru-
tu. Iepriekšējos gados Oslo 
tika uzskatīta par izdevīgu 
vietu sacīkstēm, kur varēja ie-
gūt pirmos salīdzinoši „vieg-
los” punktus garajā ziemas 
sērijā, taču šoreiz Hafsšelds 
neizrādīja nekādu žēlastību, 
un punktus varēja gūt grūtā 
cīņā. Sarežģītas maršruta lī-
nijas un attālumi starp šķēr-
šļiem izrādījās par grūtu pat 
vairākām lielajām zvaigznēm. 
Tikko kronētais jaunais Eiro-
pas čempions Kevins Stauts 
no Francijas bija viens no di-
viem jātniekiem, kurš nogāza 
piekto šķērsli – balto okseri, 
bet pēc Le Prestige St Lois pa-
matīgā spēriena saprata, ka 
pēdējie četri šķēršļi būs jājāj 
bez kāpšļiem. Viņa tautietim 
Timotijam Ankeimam arī bija 
nepatīkami momenti, kad pēc 
desmitā šķēršļa – Rolex ok-
sera gāšanas viņš atradās uz 
sava zirga Jarnac kakla. To-
mēr vislielākais „bubulis” bija 
trīskāršā sistēma, kas sastāvēja 
no diviem lieliem okseriem ar 
pēdējo vertikālo, kur vidējais 
elements laiku pa laikam tika 
nogāzts. Kopā 19 jātnieki šeit 
nopelnīja soda punktus, bet 
tieši vidējais šķērslis krita 15 
reizes. 

Rezultāti
1. Daniels Eters, Peu a Peu (Šveice) 0/0/35,372; 2. Pius Švi-
cers, Ulysse (Šveice) 0/0/36,09; 3. Patriks Delevans Katchi-
na Mail (Francija) 0/0/36,33; 4. Marko Kučers,  Cash (Vā-
cija) 0/0/36,78; 5. Daniels Doisers, AD Aboyeur W (Vācija) 
0/0/36,95; 6. Leopolds Van Astens, VDL Groep Santana B 
(Nīderlande) 0/0/39,89; 7. Filips Veishaupts Catoki (Vācija) 
0/4/36,26; 8. Ēriks Van der Vleutens,  VDL Groep Tomboy 
(Nīderlande) 0/4/36,89; 9. Roberts Smits, Raging Bull Vange-
lis S (Lielbritānija) 0/4/37,13.

Visi rezultāti http://www.scg-nl.nl/

Rolex FEI Rietumeiropas līgas Pasaules kausa sērijas 
2009./2010. gada sacensību kalendārs konkūrā
1. Oslo (Norvēģija) 9.-11. oktobris
2. Helsinki (Somija) 15.-18. oktobris
3. Liona (Francija) 28. oktobris-1. novembris
4. Verona (Itālija) 5.-8. novembris
5. Štutgarte (Vācija) 15.-21. novembris
6. Londona Lielbritānija) 15.-21. decembris
7. Mehelena (Beļģija) 26.-30. decembris
8. Leipciga (Vācija) 21.-24. janvāris
9. Cīrihe (Šveice) 28.-31. janvāris
10. Bordo (Francija) 5.-7. februāris
11. Vigo (Spānija) 11.-14. februāris
12. Gēteborga (Zviedrija) 25.-28. februāris
13. Hertogenboša (Nīderlande) 25.-28. marts
Fināls – Ženēva (Šveice) 14.-18. aprīlis

Sacensību direktors Mortens Asens, Norvēģijas princese Marta Luīze un 
Rolex pārstāvis apbalvo Danielu Eteru un Peu a Peu.

Patriks Delavans no Francijas ar Katchina Mail ierindojās trešajā vietā.
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Pēc konsultācijām ar nacionālajām 
fedrācijām, jātniekiem un sacensību orga-
nizētājiem FEI birojs 17. septembrī nolē-
ma, ka Lielbritānijas un Beļģijas komandas 
nepiedalīsies nākamās sezonas FEI Mey-
dan Nāciju kausa izcīņas sacensībās. Tās 
ir abas komandas, kas 2009. gada sezonu 
beidza astotajā vietā ar vienādu rezultātu. 
Pēdējās vietas ieguvēja - Itālijas komanda 
arī no šīs līgas ir izslēgta.

Divas labākās komandas no veicināša-

Komandu sastāvs FEI 
Meydan Nāciju kausā

Sagatavoja Dace Štrausa

Zviedru jātniece Luīze Nathorsta bija 
īpaši nonākusi mūsu interešu lokā, jo viņa 
Lielās balvas līmenī jāja ar Latvijas šķirnes 
zirgu Visums. Luīze Nathorsta, kura ir ilg-
gadēja Zviedrijas valsts izlases dalībniece, 
un Selija Blekeja, kura bija Luīzes spon-
sors jau deviņus gadus, vairs nesadarbo-
sies. Blekeja tagad savus trīs zirgus, kurus 
trenēja un ar kuriem Nathorsta piedalījās 
sacensībās, ved uz Angliju. Blekejai pieder 
arī Latvijas šķirnes zirgs Visums (Vāgners 
x Dolārs), kuru viņa iegādājās Austrijā. Vi-
sums ir 13 gadu vecs kastrāts, un tā augstā-
kais sasniegums ir trešā vieta Lielajā balvā 
šī gada Zviedrijas čempionātā.

Selija Blekeja, kura dzīvo Kentas grāfi s-
tē, ir Blekejas labdarības fonda dibinātāja, 
kas investē naudu vēža pētniecībai.

Luīze Nathorsta un 
tās sponsors iet katrs 
savu ceļu

nas līgas ieņems izslēgto komandu vietu 
un cīnīsies FEI Nāciju kausa labāko ko-
mandu skaitā 2010. gada sezonā. Nākama-
jā sezonā šāda procedūra turpināsies, – no 
augstākās līgas tiks izlēgtas trīs komandas, 
bet no veicināšanas līgas pievienosies divas 
komandas, lai 2011. gada sezonā samazi-
nātu komandu skaitu līdz astoņām.

Nāciju kausa veicināšanas līgas fi nāla sa-
censībās 20. septembrī  Barselonā noskaid-
rojās komandas, kas 2010. gadā piedalīsies 
FEI Meydan Nāciju kausa līgā. Uzvarēja 
Spānijas komanda ar četriem soda punk-
tiem, atstājot otrajā vietā kanādiešus ar 16 
soda punktiem. Šīs arī būs komandas, kas 
startēs kopā ar pasaules labākajiem.

Jāatzīmē Polijas komandas sasniegums, 
kas fi nišēja trešajā vietā ar saņemto 41 soda 
punktu. Polijas komandā izcēlās Kšištofs 
Ludvičaks ar sirmo ķēvi My Lady, kas kat-
rā posmā nogāza pa vienam šķērslim, un 
Aleksandra Lusina ar Castello, kas pirmo 
raundu beidza tikai ar vienu soda punktu 
par laika normas pārsniegšanu, bet otrajā 
raundā gan nogāza divus šķēršļus.
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Spānijas komanda (no kreisās): komandas 
šefs Marko Fuste, Pilāra Lukrēcija Kordona, 
Ruterfords Lathams, Sergio Alvarezs Moja un 
Rikardo Hurado.
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Pilāra Lukrēcija Kordona ar Herald 3. 

Lielbritānijā dzīvojošā somu jātniece 
Kira Kirklunda pēc septītās vietas iegūša-
nas Eiropas čempionātā Vindzorā, piekrī-
tot sava zirga līdzīpašnieces Ivetes Konas 
viedoklim, paziņojusi, ka Max turpmāk 
vairs nepiedalīsies starptautiskās sacensī-
bās.

Kirklunda vēstīja, ka viņai patīkot lai-
mīgas beigas, un viņa jutusi, ka šis ir īstais 
brīdis, lai laistu zirgu pensijā. Kira turpinās 
jāt ar Max mājās un trenēt ar to dažus savus 
audzēkņus. Tā kā Max ļoti patīk auditorija,  
turpmāk zirga uzdevums būs piedalīties 
Kirklundas lekcijās un šovos.

Max ir piedalījies 35 starptautiskās sa-
censībās, no kurām 33 viņš ieņēmis prē-
mētu vietu. Max (Master x Alpenfurst) au-
dzētāja ir Brita Stīna Ēriksone Zviedrijā.

Max dodas pensijā

Lai gan FEI lēma par salīdzinoši sma-
gu sodu Izabellai Vertai tās zirga Whisper 
pozitīvā dopinga testa dēļ, Vācijas Jāšanas 
sporta federācijai tas šķita pārāk mazs, un 
tika pieņemts lēmums liegt Vertai startēt 
jebkurās komandu sacensībās  gada laikā. 
Tas nozīmē, ka Verta nedrīkst piedalīties 
Vācijas komandas sastāvā sacensībās līdz 
2010. gada 23. jūnijam. Tas par laimi ir īs-
tais laiks, lai sagatavotos 2010. gada Āhenes 
turnīram, kas notiks no 9. līdz 18. jūlijam 
un būs Vācijas komandas kvalifi kācijas sa-
censības 2010. gada Pasaules Jāšanas spor-
ta spēlēm Kentuki.

Izabella Verta ir stāvoklī, un novembrī 
ir paredzēta bērna piedzimšana. FEI aiz-
liegums beidzas 22. decembrī, bet viņa ne-
domājot atgriezties sacensību arēna tik ātri 
pēc bērna piedzimšanas.

Ar Izabellas dopinga lietu nodarbojas 

Izabella Verta tiek 
sodīta papildus

Bāzelē strādājošais Šveices advokāts Ulfs 
Valcs, kurš pazīstams, kā „dopinga jurists”. 
Viņš jau pārstāvējis jātniekus, kuru zirgi 
tika pieķerti pozitīvā dopinga testā - iejād-
nieci Ullu Zalcgēberi un vairākus konkū-
ristus – Renē Tebeli, Meriditu Maiklu-Bēr-
baumu, Rodrigo Pessoa, Bernardo Alvesu, 
Danielu Doiseru un Džesiku Kurtēnu.

Verta pati to komentēja: ”Pasaules Jāša-
nas sporta spēles vienmēr ir bijis mans lie-
lais mērķis. Lūkošos, kā tas viss izvērtīsies 
tālāk. Pašlaik mani interesē vienīgi mans 
gaidāmais bērns.”
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Nezinu kāpēc, bet visbiežāk atmiņas par 
cilvēkiem sāk rakstīt tikai pēc tam, kad viņi 
tiek guldīti zemes klēpī. Man ir laimējies, 
ka ar preses uzmanību sava darba novērtē-
jumu un cilvēku pateicību izbaudu šodien. 

Tas ir skaisti un sirsnīgi, kad sacensī-
bu starplaikā mani izsauc uz laukuma, 
un mana bijusī audzēkne Airisa Penele 
pasniedz man ziedus pateicībā par to, ko 
esmu viņai devusi kā trenere. Man nebija 
kauns, ka es raudu.

Ļoti gribētu, lai vēsture saglabātu atmi-
ņu par tiem sportistiem, kuri vēlāk kļuva 
par treneriem un kaldināja Latvijas jāšanas 
sporta vēsturi. Vairāki no viņiem joprojām 
sastopami Rīgā, citās Latvijas pilsētās un 
lauku pagastos. Diemžēl nevaru uzskaitīt 
visus, jo treneru bija daudz, tikāmies ar vi-
ņiem sacensībās, bet ne visu vārdus iespē-
jams atcerēties. Ļoti netaisni būtu aizmirst 
kaut vai vienu, tādēļ nosaukšu tos trenerus, 
kuri ilgāku vai īsāku laiku strādāja Rīgā un 
kurus pati redzēju trenera darbā, kuru pa-
domus un pamācības saņēmu arī es:

Austra Puķudruva-Melbārde, Vilis Il-
gašs, Elfrīda Nille, Jānis Kalniņš, Igo Kilē-
vics, Nikolajs Masļakovs, Jānis Karelovskis, 
Vilis Stukuls, Eduards Šmerliņš, Asja Sper-
tāle-Strēle, Ivans Ševčenko, Teodors Zaķis, 
Amenta Liepiņa, Visvaldis Strēlis, Mārtiņš 
Kalniņš un Jānis Puriņš.

Ceru, ka šodienas trenerus, kuri turpina 
veidot jāšanas sporta vēsturi un jau spēruši 
drošu soli starptautiskajā arēnā, atcerēsies 
tagadējie sportisti. Cieniet treneru darbu, 
jo viņi jums dod ne tikai savas zināšanas, 
bet arī sirdi un dvēseli! Jūs esat daļa no vi-
ņiem.

Minētie treneri un arī citi kala pama-
tus mūsu jāšanas sportam tad, kad nebija 
desmitiem veidu trenžu, laužņu, špuntu, 
atsaišu, piešu, ķēdīšu, steku un pat normā-
lu seglu. Bija tikai māka izjust un saprast 
zirgu bez šo palīglīdzekļu palīdzības. Do-
māju, ka dažkārt šis „zelta fonds” šodien 
tiek atstumts. 

Jā, dzīve iet uz priekšu. Zinātne dara 
brīnumus. Tehnika ielaužas mūsu ikdienā 
kā varens spēks. Bet nekas nevar aizvietot 
dzīvo dabu, cilvēka un dzīvnieka harmo-
nisko saskaņu, izjūtu un sapratni. Te nevar 
nospiest pedāli, un – aiziet!... Jādomā, kā, 
kad un cik kas jādara, lai dzīvnieks sapras-
tu un ar prieku, nevis paniskās bailēs iz-
pildītu to, ko no tā prasa. Agrāk vajadzēja 
īpaši rūpēties, lai saglabātu zirgus, to kājas 
bez tagad saudzīgā inventāra. Kad es, pa-
teicoties saviem labajiem kontaktiem ar 
Maskavas jātniekiem, piecdesmitajos ga-

Lai vēsture saglabātu atmiņu
Astrīda Belovzorova dos atvedu 20 pāru elastīgo saišu, tas bija 

kā pasaules brīnums. Mūsu laikā vienīgais 
palīglīdzeklis darbā ar zirgu bija martin-
gals jeb mārtiņgals, kā to saucām. To deva 
tikai jātniekiem, kuriem bija augsta roku 
nostādne jeb nemierīga roka. Mārtiņgals 
tika pielāgots nevis tāpēc, lai nolaistu ze-
māk zirga kakla nostādni, bet, lai jātnieks 
ar nepareizu roku darbību un stāvotni ne-
darītu pāri zirgam. 

Vienīgais jātnieks, ko atceros, kuram 
tajos laikos bija mūsdienīgs zirga un paša 
ekipējums, bija treneris no Smiltenes Jānis 
Vanders. Starp citu, tajā laikā  populārās 
jātnieces Mētras Stempes, kura jāja ar ķēvi 
vārdā Indra, treneris. Ļaudis stāstīja, ka 
Vanderam esot radi ārzemēs, kuri palīdzē-
juši ar ekipējuma iegādi.

Nezinu, kā to noorganizēt, bet ļoti sir-
snīgi būtu, ja mēs, „vecie”, vienreiz sanāktu 
kopā un atcerētos tos cilvēkus, kuri strā-
dāja tad, kad domas par slavu bija utopija. 
Viņi darīja savu darbu, lai tas tiktu paveikts 
skaisti un priekšzīmīgi un pašiem sagādātu 
prieku.

Atceros, kādu kārtību staļļos mācēja uz-
turēt treneri un zirgkopēji, kādu mācību 
viņi mums sniedza par pienākuma sajūtu 
pret zirgu. Tam ir vajadzīga atpūta, morā-
la atslodze. Ļoti stingrs, pareizs barošanas 
režīms. Iejūtieties zirga „ādā”, kad boksā 
līdzās kāds cits zirgs apetītlīgi ēd auzas, bet 
viņam jāsamierinās ar tukša kuņģa gurk-
stēšanu. 

No zirga nedrīkst tikai prasīt, mūsu 
pienākums ir dot to, ko zirgs ir pelnījis kā 
cilvēka partneris darbā. Negribu nonievāt 
mūsu šodienas trenerus. Viņiem ir augsta 
kvalifi kācija, laba izglītība. Domāju, ka 
pašreizējā jaunatne kādreiz atcerēsies vi-
ņus ar labiem un mīļiem vārdiem. 

Par apmācības centru kļuva 
Kleisti

No redakcijas. Pēc otrā pasaules kara 
jāšanas sporta apmācība Rīgā vispirms at-
sākās 1949. gadā dibinātajā Rīgas Jātnieku 
klubā Pulkveža Brieža un vēlāk Pētersalas 
ielā 7, kur 1950. gadā nodarbības sāka arī 
raksta autore Astrīda Belovzorova.  Taču 
par īstu republikas nozīmes jāšanas sporta 
centru var runāt tikai tad, kad tika nodi-
bināta Lietišķo sporta veidu skola. Sākumā 
tā darbojās Ēveles ielā 1/3, kur atradās Vi-
dzemes ērzeļu novietnes staļļi, tad hipo-
dromā – Grostonas ielā, kur bija pieejami 
gan staļļi, gan manēža, gan mācību un sa-
cīkšu laukumi. 

Astrīda Belovzorova kopā ar treneri Ivanu 
Ševčenko 1956. gadā. Šī trenera jāšanas stilā 
bija apvienota tehniska meistarība ar armijai 
piederošu disciplīnu.

Ēveles ielas staļļos 1963. gadā – treneris Boriss 
Vegele, trīscīņnieks Nikolajs Kolosovs un Astrīda 
Belovzorova.

Vilis Ilgašs – viens no pirmajiem jāšanas 
sporta meistariem Latvijā, strādāja par treneri 
Tukumā.
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Turpinājums 22. lpp.
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Lai vēsture saglabātu atmiņu

1973. gadā Rīgas Latviešu biedrības 
namā. Kolektīvs kopā ar viesiem. Pir-
majā rindā (no kreisās): skolas direk-
tors Aleksandrs Šubins, veterinārārsts 
Georgijs Pimenovs, treneris Nikolajs 
Masļakovs, tiesnesis Mārtiņš Kalniņš, 
treneris Jānis Kandovskis, veterāns 
Viktors Okunčikovs, sedlinieks Jēkabs 
Grīnbergs, vecākais treneris Jānis Pu-
riņš. Otrajā rindā: pieccīņas treneris 
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Pārcelšanās uz jauno sporta bāzi Kleistos 
notika 1975. gadā, kad vēl nebija pabeigta 
manēžas celtniecība, tāpēc pilnvērtīga spor-
ta dzīve tur sākās krietni vēlāk, – manēžas 
atklāšana notika 1979. gadā. Gan treneri, 
gan sportisti palīdzēja pēdējo būvdarbu pa-
beigšanā un apkārtnes iekārtošanā.

Par Lietišķu sporta veidu skolas vēsturi 
vēsta mājas lapa www.kleisti.gov.lv:  

Republikāniskā Lietišķo sporta veidu 
skola (RLSVS) ir dibināta 1958. gada 22. 
janvārī ar LPSR Ministru padomes Fiziskās 
kultūras un sporta komitejas pavēli nr. 42, 
ar divām nodaļām – modernā pieccīņa un 
jāšana. 

Ņemot vērā skolas darbību un tās iegul-
dījumu valsts sporta attīstībā, 1991. gada 
19. jūnijā ar LR Ministru padomes Fiziskās Astrīda Belovzorova 1956. gadā kopā ar treneri 

Ivanu Ševčenko.

kultūras un sporta komitejas pavēli nr. 89-
V skola tika pārveidota par Nacionālo Lie-
tišķo sporta veidu skolu (NLSVS) ar četrām 
sporta nodaļām – modernā pieccīņa, jāša-
na, burāšana un paukošana. 

2004. gada 19. janvārī ar LR Izglītības 
un zinātnes ministrijas rīkojumu nr. 40 bija 
apstiprināts Nacionālās Lietišķo sporta vei-
du skolas (NLSVSS) nolikums ar piecām 
sporta nodaļām – modernā pieccīņa, jā-
šana, burāšana, paukošana un BMX riteņ-
braukšana. 

Ar Latvijas Republikas Ministru kabi-
neta 2005. gada 29. septembra rīkojumu 
nr. 630 Latvijas Nacionālā Lietišķo sporta 
veidu skola 2006. gada 1. janvārī tika reor-
ganizēta par valsts aģentūru Lietišķo sporta 
veidu centrs Kleisti.

Lietišķo sporta veidu skolas 15 gadu jubilejas pasākumā
Ainārs Leja, zirgkopēja Viktorija Nag-
le, zirgkopēja Gaida Garklāva, trene-
ris Ivans Ševčenko, tiesnesis Leonards 
Siņavskis, sportiste un trenere Astrīda 
Belovzorova, sportists Nikolajs Kirhen-
šteins, zirgkopējs Vladimirs Medvec-
kis, sportists un treneris Vitālijs Serge-
jevs, FKSK treneris Ivans Grigorjevs, 
pieccīņas treneris Ainārs Zvirgzdiņš, 
pieccīņas treneris Justs Sirmais. Trešajā 

rindā: trīscīņnieks Jānis Sverdlovskis, 
kalējs Antons Millers, sekretāre Ella 
Rduļtovska, sportists Valdis Mangalis, 
sportiste Alda Rateniece, sportiste Ina 
Niparte-Doļecka, sportiste un trenere 
Aina Mainiece, sportiste Anita Manga-
le-Blūma, sportiste Terēze Kirhenštei-
na, pieccīņas treneris Raimonds Bal-
tiņš (vēlāk ilggadējs skolas direktors).
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Šā gada 7. oktobrī Meridita Maikla-
Bērbauma atvēra sava staļļa durvis preses 
pārstāvjiem un fotogrāfi em, lai apspriestu 
savus plānus 2009./2010. gada Rolex  FEI 
Pasaules kausa sezonā, ka arī, lai pastāstī-
tu par savu grūtniecību. Merdita 40 gadu 
vecumā gaida ierodamies pasaulē savu un 
Markusa Bērbauma pirmo bērnu. Tam 
vajadzētu notikt 2010. gada sākumā. Viņa 
plāno piedalīties Rolex FEI Pasaules kausa 
fi nālā, kam ir jau kvalifi cējusies kā iepriek-
šējās sezonas kausa ieguvēja Lasvegasā šā-
gada aprīlī. 

Zirgu Pasts saņēma īpašu iespēju lejup-
lādēt publicēšanai dažas fotogrāfi jas no šī 
pasākuma.

Meridita atver sava 
staļļa durvis

Dace Štrausa

Meridita Maikla-Bērbauma žurnālistus iepazīs-
tina ar savu stalli.

Meridita un Markuss Bērbaumi.

Slavenais Shutterfl y mājo šajā senlaicīgajā stallī

Moorland’s Totilas ir uzlecoša zvaigzne 
uz pasaules iejādes skatuves, ko tas pierā-
dīja šovasar Eiropas čempionātā Vindzo-
rā, gūstot uzvaru un kļūstot par pasaules 
rekordistu. Starptautiskās klases Lielās 
balvas ērzelis ir īsts fenomens ar savu iz-
teikto vēlmi uzstāties, fi zisko enerģiju un 
neierobežotajām sportista spējām. Ērzeļa 
audzētāji ir Anna un Jans Šuili no Frīzijas 
provinces. Gribaldi dēls cēlies no atjauno-
tās Freiminka ķēvju ģimenes, kam ir liela 
ietekme sporta zirgu selekcijā.

Līdzās izcilai izcelsmei Totilas, kas ir 
reģistrēts Moorland Investments BV, de-
monstrē arī īpašu talantu. Jau kopš 2005. 
gada tas nokļūst starptautiskajā apritē jau-
no zirgu divīzijā ar jātnieku Jiski van den 
Akeri seglos, un jau tad speciālisti pare-
dzēja šim jaunajam ērzelim spožu sporta 
karjeru. Vēlāk grožus savās rokās ņēma 
Edvards Gāls un uzmanīgi turpināja tre-
niņus. 2009. gadā šis pāris jau kļuva par 
uzvarētājiem sacensībās Cvollē, De Stēgā 
un Roterdamā. Ērzelim piemīt īpašas spē-
jas piesaistīt skatītāju uzmanību. Kad tas 
ierodas arēnā, auditoriju pārņem klusums. 
Pirmo reizi ārpus Holandes Totilas uzstā-
jās Hikstedā, kur arī kļuva par uzvarētā-
ju, sasniedzot jaunu pasaules rekordu, ko 
pats drīz vien laboja Eiropas čempionātā 
Vindzorā. Pēc šīs uzvaras KWPN piešķīra 
Totilas atzīta ērzeļa statusu, kas nozīmē, ka 
tā nākotnes kumeļi būs reģistrēti KWPN 
ciltsgrāmatā. 

Totilas tiek atzīts par 
KWPN vaislas ērzeli

Izabellas Vertas olimpiskās zelta me-
daļas ieguvējs tumši rudais zirgs Gigolo 
FRH 23. septembrī tika iemidzināts. Pēc 
savainojuma Gigolo veselība strauji paslik-
tinājās, un bija jāpieņem lēmums par zirga 
eitanāziju.

„Esmu ļoti bēdīga,” teica Verta. „Gi-
golo sasniedza 26 gadu vecumu un bija 
mans līdzgaitnieks 20 gadus. Tas bija mans 
draugs, skolotājs un biedrs. Uzticība un 

Gigolo devies uz 
citiem ganību laukiem

vēlme strādāt bija šī zirga izcilās īpašības. 
26 gadi zirgam ir ievērojams vecums, un es 
priecājos, ka varēju dod tam labu pensiju 
pēc sporta karjeras beigām.”

Gigolo dzimis 1983. gadā Horsta Klus-
mana saimniecībā. Tā tēvs ir Graditz, bet 
māte - Bunett no Busoni xx. Zirgu nopirka 
Vertas sponsors un treneris Uve Šultens-
Baumers 1989. gadā. Gigolo ir visu laiku 
visvairāk panākumus guvušais iejādes 
zirgs. Ar Izabellu Vertu seglos tas ieguva 
olimpisko zelta medaļu Atlantā, divreiz iz-
cīnīja olimpisko sudraba medaļu individu-
ālajā konkurencē, bija divkārtējs pasaules 
čempions, četrkārtējs Eiropas un Vācijas 
čempions. 

Gigolo panākumu ceļš sākās ar uzvaru 
Eiropas čempionātā komandu konkurencē 
1991. gadā Donauešingenā. 1994. gadā Gi-
golo ieguva zelta medaļu gan individuālajā, 
gan komandu konkurencē 1994. gada Pa-
saules Jāšanas sporta spēlēs, bet 1998. gada 
spēlēs saņēma zelta medaļu komandas sa-
stāvā. Tas uzvarēja komandu vērtējumā 
1992., 1996. un 2000. gada olimpiādēs, in-
dividuāli zelta medaļa Gigolo pienācās 1996. 
gadā, bet sudraba 1992. un 2000. gadā.

Gigolo savu sporta karjeru beidza Stutt-
gart German Masters sacensībās 2000. gada 
24. oktobrī un priecājās par brīvību Izabel-
las Vertas stallī Reinbergā.

Kostolany ir pasludināts par Traķēnes 
šķirnes 2009. gada ērzeli un tika godināts 
Traķēnes ērzeļu sertifi kācijas pasākumā, 
kas notika no 22. līdz 25. oktobrim Nei-
minsterē, Vācijā.

Ērzeļa audzētājs un īpašnieks ir Otto 
Langelss no Hemelšenburgas zirgaudzēta-
vas Emertālē, Vācijā. Kostolany tēvs ir En-
rico Caruso/Mahagoni, kas pa tēva līniju ir 
pilnasiņa Dark Ronald pēcnācējs, bet māte - 
Kaprtadt no Falke/Ibikus/Impuls. Melnais 
ērzelis dzimis 1987. gadā. Traķēnes šķirnes 
audzētāju asociācija apbalvo ērzeli par viņa 
pēcnācēju labo raksturu, jājamību, piemē-
rotību gan konkūram, bet jo īpaši iejādei. 
Ērzelis pats tiek raksturots kā talantīgs 
konkūrā un iejādē, ar jauku temperamentu 
un raksturu. Tas ir īsts ģimenes zirgs, bet 

Traķēnes šķirnes 
2009. gada ērzelis

ar spēju radīt zirgus profesionāļiem. Kosto-
lany pats ir veiksmīgi piedalījies sacensībās 
līdz St. Georges balvas līmenim.

Kostolany ir atstājis deviņu licencētus 
vaislas ērzeļus, tajā skaitā Gribaldi, kas ir 
bijis sekmīgs starptautiskās klases Lielās 
balvas līmeņa zirgs zem Edvarda Gāla seg-
liem. 
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Novembris
P  2 9 16 23 30
O  3 10 17 24
T  4 11 18 25 
C  5 12 19 26
P  6 13 20 27
S  7 14 21 28
Sv 1 8 15 22 29

Zirgu Pasts redakcija aicina sūtīt privātos sludinājumus, reklāmu, 
kā arī informāciju par sacensībām, semināriem un kursiem. Infor-
māciju lūdzam sūtīt uz info@zirgupasts.lv

Novembris
Latvijas mēroga treniņsacensības
11.11. konkūrs – Klasifikācijas sacensības, Rīga, Kleisti
21.11. konkūrs – Klasifikācijas sacensības, Rīga, Kleisti
Kaimiņos Lietuvā, Igaunijā
30.10.-1.11. konkūrs – Sacensības Rudens 2009, Vārna, Igaunija
7.11. iejāde – Lagedi Moisa 2. posms, RSK Nancy, Igaunija
14.11. pl. 13 rikšošana – Tallina, Igaunija
28.11. pl. 13 rikšošana – Tallina, Igaunija
Starptautiska mēroga sacensības
5.-8.11. konkūrs – CSI2* Lešno, Polija
12.-15.11. konkūrs – CSI3*W, Lešno, Polija
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VĒRTĒŠANA

Arī šogad Latvijas šķirnes zirgu audzē-
tāju asociācija (LŠZAA) ar Zemkopības 
ministrijas atbalstu organizēja Latvijas 
šķirnes zirgu vērtēšanas skates. To pirm-
sākums meklējams pagājušā gada rudenī, 
iekustinot līdz šim nebijušu pasākumu 
Latvijas zirgkopībā. Mācoties no savas pa-
gājušā gada pieredzes un uzklausot dažā-
dus ieteikumus, šogad īstenojām savu klu-
so sapni, – zirgu vērtēšana tika papildināta 
ar tirdzniecības elementu – gan izgatavojot 
prezentējamo zirgu katalogu, gan infor-
mējot ārzemju un iespējamos sadarbības 
partnerus, gan dodot iespēju zirgu īpaš-
niekiem maksimāli labi parādīt savu zirgu 
darbaspējas.

Šoreiz par norises vietām izvēlējāmies 
divas lielākās manēžas, kurās pulcināt re-
ģionu zirgaudzētājus – LLU ZMC Mušķi 
un Burtnieku zirgaudzētavu, tādējādi vienā 
no vietām ieradās Kurzemes un Zemgales 
zirgaudzētāji, bet otra bija tuvāk Vidzemes 
un Latgales cilvēkiem. Slēgtās manēžas vi-
siem dzīvniekiem deva vienādas iespējas 
parādīt savas darbaspējas, kas saimnie-
cībās slikta seguma dēļ reizēm nav iespē-
jams. Tajā pat laikā no zirga īpašnieka arī 
tiek prasīts zināms darbs – zirgs vērtēšanai  
jāsagatavo un jāapmāca atbilstoši vecu-
mam. Tie zirgu īpašnieki, kas piedalījās jau 
otro reizi, jau lieliski bija apguvuši šādu pa-
sākumu gan rakstītos, gan nerakstītos no-
teikumus. Nebija nekādu diskusiju par to, 
kā jāizskatās zirgam, ko vērtē, un cilvēkam, 
kas zirgu ved. No Eiropas zirgaudzētājiem 
mums jāmācās vēl ļoti daudz: pasākuma 
rīkotājiem – dažādu organizatorisko jautā-
jumu risināšana, bet dalībniekiem – tas, kā 
labāk savus zirgus parādīt pircējiem.

Skatē zirgi tika prezentēti vairākās kla-
sēs – zirgi, kas tika vērtēti un piedāvāti arī 
pirkšanai, sporta un braucamā tipa jaun-
zirgi pa vecuma grupām, jaunie vaislas ēr-
zeļi sertifi cēšanai, vaislas ķēves pa vecuma 
grupām. 

Vērtētāji bija pieredzējuši, ļoti zinoši un 
stingri savos spriedumos – Irēna Baufāle, 
Ligita Lebeda un Iveta Pāža. Ērzeļu ser-
tifi cēšanas nepieciešami pieci vērtētāji, 
tāpēc uz laiku minētajiem speciālistiem 
pievienojās arī Dzintra Puriņa un Aija 
Luse. Mušķos sertifi cēšanai tika piedāvāti 
divi sporta tipa ērzeļi, viens braucamā tipa 
ērzelis un viens Šetlandes ponijs. Sertifi kā-
tu ieguva sporta tipa ērzelis Landros (tēvs 
Lāgerfelds H234, māte – Dipada LS5874), 
braucamā tipa ērzelis Santoss (tēvs – Sul-
tāns LS15921, māte – Sigma LS no Svainis 

Latvijas šķirnes zirgu vērtēšanas skates
Aija Luse, LŠZAA izpilddirektore

L1351) un Šetlandas poniju ērzelis Zoran, 
kas ar savu iznācienu arēnā īpaši ieprieci-
nāja mazākos skatītājus. Burtniekos tika 
vērtēti trīs ērzeļi, bet no tiem neviens ne-
ieguva sertifi kātu.

Vaislas ķēves tika dalītas vecuma gru-
pās – trīsgadīgās, četrgadīgās un vecākas 
par pieciem gadiem. Jaunākās vērtēja ti-
kai pēc pašu īpašību kvalitātes, bet vecā-
kajām ķēvēm papildus tika ņemti vērā arī 
pēcnācēji, to kvalitāte. Vecāko ķēvju gru-
pā Mušķos pirmo vietu ieguva Nikola LS 
(tēvs – Nivana KWPN8, māte – Lurda LS), 
Burtniekos – Heidija LS6144 (tēvs – Ham-
lets T49, māte – Senga LS no Fotons – Sai-
tons LS).

Vērtētāju secinājumi: „Mums šķiet, 
ka Mušķos zirgu sastāvs bija neviendabī-
gāks kā Burtniekos. Tas liecina par lie-
lās audzētavās veiktā ciltsdarba ietekmi 
uz viendabīga zirgu sastāva ieguvi, kas 
panākama  daudzu gadu garumā. Pozitīvi 
vērtējama arī iespēja skatīt daudzus viena 
ērzeļa bērnus un salīdzināt tos. Sevišķi at-
pazīstami bija Aromāta bērni, kas izcēlās 
ar augsti novērtētām darbaspējām. Jaun-
zirgu daudzveidību privātajā sektorā veici-
na tas, ka ir pārāk daudz sertifi cētu ērzeļu. 
Samazinoties to skaitam, būtu iegūstams 
viendabīgāks jaunzirgu sastāvs ne tikai 
audzētavās, bet valstī kopumā. Varbūt pie-
cu gadu sertifi kācijas laiks ir par garu, un 
būtu jāievieš kritērijs, ka šajā laika posmā 
kopumā jāiegūst noteikts skaits kumeļu 

(piemēram, 20), lai būtu ko vērtēt, jo, ja 
zirgs ir vaislinieks, jābūt arī rezultātam, ne 
tikai sertifi kātam subsīdiju saņemšanai. 

Z/s Bērziņi īpašniece Liega Kaļķe at-
zīst: „Vispirms izsaku pateicību visiem, 
kas šo pasākumu organizēja un strādāja 
skates laikā! Tā ir lieliska iespēja arī zirgu 
audzētājiem izrauties no ikdienas smagā 
darba, parādīt savus sasniegumus un da-
līties pieredzē ar citiem nozarē strādājo-
šajiem. Kopš esmu beigusi aktīvās sporta 
gaitas, šis bija nozīmīgākais pasākums, 
kurā piedalījos ar saviem zirgiem. Šogad 
uz skati vedu divas jaunās vaislas ķēves, 
no kurām viena tika godalgota. Tas bija 
ļoti patīkams un pacilājošs pasākuma 
nobeigums, kas dod sparu strādāt tālāk. 
Arī nākamgad noteikti piedalīšos skatē.”
Pēc skates tika dzirdēti viedokļi ar dau-
dziem „ja”. Ja būtu iespēja laikus zirgus 
savest skates vietā, lai tur vismaz divas ne-
dēļas trenētos... Ja skates notiktu  divreiz 
gadā... Ja vērtēšanas laikā arī skatītāji va-
rētu dzirdēt vērtētāja spriedumus par kon-
krēto zirgu (kas latviešu zirgu īpašnieku 
mentalitātei varētu nepatikt)...  Ja lielākie 
zirgaudzētāji būtu aktīvāki un  parādītu arī 
savus zirgus... Ja ērzeļu skaits būtu daudz 
mazāks, būtu lielākas iespējas izdarīt kādus 
secinājumus par pēcnācēju kvalitāti... Ja 
biedrības apvienotu spēkus, varētu daudz 
vairāk un vērtīgāku darbu izdarīt... 

Plašāka informācija mājas lapā 
www.lszaa.lv

Pirmās vietas ieguvēja divgadīgo zirgu grupā Princese Ipolla.
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http://pasts.lv/abone/lv/latviesu_preses_izdevumi/laikraksti/1238/2010_gads/
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STATISTIKA

Konkursa Latvijas Republikas labākais 
jātnieks 2009 rezultāti 

(uz 1.10.2009.)

Sagatavoja Latvijas Jātnieku federācija

Konkūrs
Pieaugušie:
1. Andis Vārna – 493*
2. Guntars Siliņš – 216*
3. Kristaps Neretnieks – 112*
4. Dainis Ozols – 110*
5. Andrejs Bistrovs – 24*
6. Mairis Penelis – 8*
7. Ģirts Bricis  –  3*/516
8. Aleksandrs Šakurovs – 3*/211
9. Santa Maspāne – 3*/86 
10. Maira Leja – 184

Jaunie  jātnieki 
1. Linda Ansule  –  779
2. Kristaps Neretnieks  –  503
3. Linda Viša – 454
4. Santa Šteinberga – 351
5. Kristīne Egle  –  274
6. Krista Kliesmeta – 263
7. Vija Ceriņa – 187
8. Roberts Neretnieks – 176
9. Lauris Vilde – 173
10. Linda Josta – 111

Juniori
1. Kristīne Egle – 532
2. Linda Viša – 527
3. Madara Frēliha – 380
4. Santa Šteinberga – 327 
5. Edīte Vāgnere – 260
6. Diāna Indrāne – 228
7. Roberts Neretnieks – 213
8. Marija Dubrovska – 157
9. Lana Kaupuža – 138
10. Paula Glāzere – 132

Bērni 
1. Laura Penele – 378
2. Linda Viša –  324
3. Patrīcija Kokina – 238
4. Anna Raita Vjaksa – 223
5. Viktorija Juraša – 203 
6. Marija Dubrovska – 189
7. Karīna Pavāre  –  121
8. Roberts Priedītis – 117
9. Anna Beļska – 78
10. Elza Muižniece  – 74

Iejāde
Pieaugušie 
1. Airisa Penele  –  506*
2. Agnese Liepiņa – 1141
3. Terēze Rozenberga – 776
4. Agnese Kukaine – 672
5. Inga Bistrova – 530
6. Terēze Pētersone – 444
7. Gundega Krīgere –  411
8. Jūlija Stepanova – 348
9. Jūlija Tkačova  –  306
10. Kristīne Lisovska – 294

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 Potānina – 30
4. Signija Hmeļņicka – 24
5. Ennija Žuka – 18
6. Krista Kukure – 15
7. Mārīte Dāvidsone – 15
8. Jelizaveta Želtova  – 12
9. Māra Meinharde – 11
10. Liāna Pelše  – 10

Bērni
1. Aiga Silavniece  – 132
2. Ksenija Petrova – 66
3. Sindija Galviņa  –  62
4. Everita Daubure – 57
5. Santa Varenberga  –  44
6. Marta Brūniņa–Buile – 35
7. Kristīne Tverdohļeba – 30
8. Jūlija Ezīte  –  19
9. Paula Grīnberga  – 18
10. Sabīne Mālere – 15

* Pirmie tiek vērtēti maršru-
ti ar 150 cm augstiem šķēr-
šļiem ofi ciālajās starptautis-
kajās sacensībās.

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

Konkūrs 
Jātnieks Vieta Vieta iepriekšējā 

reitingā
Punkti

Pirmo vietu ieguvēji FEI reitingā 
Markuss Enings (Vācija) 1. 1. 3295,00
Ēriks Lamaze (Kanāda) 2. 2. 3203,12
Makleins Vards (ASV) 3. 5. 2895,37
LATVIJA
Andis Vārna 257. 256. 327,00
Dainis Ozols 696. 724. 75,00
Guntars Siliņš 1065. 1024. 30,00
Kristaps Neretnieks 1133. 1078. 26,00
Andrejs Bistrovs 1865. 1903.  1,00
LIETUVA
Bens Gutkausks 255. 272. 330,00
Andriuss Petrovs 348. 290. 212,00
Kosts Gaigals 664. 684. 80,00
Rims Rimkuss 1000. 1564. 35,00
Zigmants Šarka 1139. 1024. 25,00
Stasis Jass 1139. 1153. 25,00
Rikards Vismeris 1531. 1564. 5,00
IGAUNIJA 
Reins Pills 133. 93. 688,00
Gunārs Kletenbergs 226. 196. 396,00
Hanno Ellermanis 256. 251. 327,50
Tīts Kivisilds 259. 237. 324,00
Urmass Rāgs 328. 229. 232,00
Heiki Vatsels 1290. 1318. 15,00
Ebe Līsa Sinejalga 1531. 1564. 5,00
Andress Trēve 1786. 1822. 4,00

Baltijas valstu jātnieki FEI reitingos 
(uz 11.10.09.)
Sagatavoja Inese Ruskule

Iejāde

Jātnieks Vieta Vieta iepriekšējā 
reitingā

Punkti

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

1. 1. 2253

Izabella Verta ar Satchmo 78 
(Vācija)

2. 2. 2249

Edvards Gāls ar Moorlands 
Totilas (Nīderlande)

3. 3. 2204

LATVIJA 
Airisa Penele ar Ravelu 163. 236. 863
IGAUNIJA 
Marika Vundere ar Orlando P 189. 181. 685
Maria Čuletsa ar Markus 340. 271. 294
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ZIRGU TURĒTĀJIEM

Gandrīz katram zirgam ir parazīti. Tad, 
kad to daudzums kļūst pārmērīgi liels, pa-
razīti sāk nopietni apdraudēt zirga veselī-
bu. Atkarībā no parazītu sugas un attīstī-
bas cikla, tie var atrasties zarnās, plaušās, 
aknās, asinsvados, smadzenēs, stiegrās, 
muskuļos un citos orgānos.

Parazītu kāpuri migrācijas laikā me-
hāniski bojā orgānus. Pieauguši parazīti 
izdala toksīnus, tādējādi mazinot zirga 
imunitāti un padarot to viegli uzņēmīgu 
pret daudzām saslimšanām. Ne vienmēr 
klīniski (pēc ārējām pazīmēm) var noteikt, 
vai zirgam ir parazīti. Ja invāzija nav liela, 
klīniskās pazīmes var arī neievērot, jo tās 
nav izteiktas. Tomēr jāatceras, ka pat ne-
liels parazītu daudzums var izraisīt nopiet-
nas un arī letālas saslimšanas. Parazītu in-
vāzijas pazīmes ir dažādas: koliku lēkmes, 
novājēšana, paaugstināta vai pazemināta 
apetīte, svara zudums, vājums, miegainība, 
aizcietējumi, caureja, klepus, izdalījumi no 
deguna, izspūris apmatojums, attīstības 
traucējumi, sakasīta astes pamatne un citi. 
Visvairāk parazītu  parasti ir kumeļiem un 
jaunzirgiem.

Attārpošana vai dehelmentizācija ir 
profi laktiski vai ārstnieciski veikts pasā-
kums, lai samazinātu parazītu daudzumu 
zirga organismā. Jāatceras, ka efektīva cīņa 
ar parazītiem ir ne tikai attārpošanas prog-
ramma, bet arī pareiza zirga aprūpe. 

Veiksmīgai cīņai ir jāizpēta ienaidnieks. 
Tas nozīmē, ka efektīvas attārpošanas 
programmas izstrādei būtu nepieciešams 
savākt un nodot zirgu fekāliju paraugus  
laboratorijā. Tur ir iespēja noteikt, – kādas 
ir parazītu sugas un kādā daudzumā tie ir 
jūsu zirgam. Fekālijas jāsavāc pēc iespējas 
svaigākas, tieši no taisnās zarnas vai no ze-
mes. Paraugu glabā ledusskapī un pēc ie-
spējas ātrāk nogādā laboratorijā. 

Pēc izmeklējumu saņemšanas rezultā-
tiem konsultējieties ar savu veterinārārstu 
par attārpošanas programmas sastādīšanu 
un medikamentu izvēli. Fekāliju analīzes 
atkārto arī pēc attārpošanas, lai pārbaudītu 
veikto pasākumu efektivitāti.

Ja laboratorijas izmeklējuma rezultāti 
nav uzrādījuši parazītu klātbūtni, nedrīkst 
pieļaut domu, ka zirga organismā vispār 
nav parazītu, jo ne visu olas tiek izvadītas 
ar fekālijām, kā arī ne vienmēr parazītu 
olas izdalās vienmērīgi.

Katram parazītam ir savs attīstības cikls, 
līdz ar to, zinot kādas  parazītu sugas ir zir-
giem un pret kādiem medikamentiem tās 
ir jutīgas, sastāda efektīvu attārpošanas 
programmu un cenšas pārtraukt parazītu 

Kas jāzina par zirgu attārpošanu
Marina Žagata, veterinārārste attīstības ciklu vairākās vietās. 

Lai attārpošana būtu efektīva, jāievēro 
sekojoši noteikumi: 

Atbilstoša attārpošanas laika 
izvēle 

Profi laktiski zirgus attārpo divas reizes 
gadā, mainoties ganību un staļļa turēšanas 
sezonai. Vispareizākais laiks attārpošanai 
būtu brīdis pirms zirgu došanās ganībās, 
mainoties aplokiem, vai sākoties zirga 
izmitināšanai stallī. Attārpošanas laiks 
noteikti būtu jāsaskaņo ar visiem zirgu 
īpašniekiem, jo attārpošanas dienā nav ie-
teicamas lielas slodzes. Pēc medikamentu 
ievadīšanas zirgus nepieciešams novērot, 
tāpēc to ieteicams darīt no rīta, lai dienas 
garumā zirgi būtu cilvēku uzraudzībā.

Pareiza attārpošanas līdzekļa 
izvēle 

Neviens medikaments neiznīcina visas 
parazītu sugas, tāpēc, lai izvēlētos visefek-
tīvāko līdzekli, būtu jāzina, kādi parazīti ir 
zirgam un attiecīgi jāizvēlas medikamenti. 
Katrā attārpošanas reizē  ieteicams mainīt 
medikamentus, jo ir iespējama parazītu 
rezistences izveidošanās. Obligāti jāievēro 
anotācijā noradītā medikamenta deva. Ņe-
mot vēra, ka vasarā uz zirga apmatojuma 
bieži vien parādās spindeļu olas, bet ziemā 
kāpuri atrodas zirga kuņģa sienā, – rudens-
ziemas attārpošanas reizē iesaka izvēlēties 
medikamentus, kas būtu efektīvi pret spin-
delēm (piemēram, ivermektīns).

Pareiza attārpojamo zirgu izvēle
Visus staļļa zirgus attārpo vienlaikus. Ja 

daži zirgi ir attārpoti, bet viens vai vairā-
ki nav, tad neattārpotais zirgs ar fekālijām 
ārējā vidē izdalīs jaunas parazītu olas, ar 
kurām no jauna invadēsies jau attārpotie 

zirgi. Ievedot jaunus zirgus ganāmpulkā, 
tie pirms laišanas kopēja aplokā noteikti 
jāattārpo. 

Pareiza procedūras izvēle
Attārpošanu veic 48 stundas pirms zirgu 

palaišanas jaunās ganības vai pārvešanas 
uz jaunu aploku. Līdz ar to zirgi nevarēs 
no jauna invadēties ar jau iepriekš izdalī-
tām olām. Ja nav iespēju pārvest zirgus uz 
citām ganībām vai aploku, veic rūpīgu ga-
nību tīrīšanu no fekālijām. 

Tīrīšana un dezinfekcija
Pēc attārpošanas veic rūpīgu staļļa (bok-

si, sienas un grīdas) tīrīšanu un dezinfekci-
ju. Zirga inventāru – segas, sviedrenes, su-
kas jāizmazgā un jāizžāvē  saulē. Zirgiem 
ieteicams nomazgāt asti, rūpīgi attīrot kro-
kas ap anālo atveri. 

Pareiza ganību un aploku kopšana
Ganības nedrīkst pārslogot, vienam zir-

gam vajadzētu paredzēt apmēram 0,5 ha. 
Vēlams sadalīt ganības vairākos aplokos un 
ievērot ganīšanas secību. Regulāri (vismaz 
reizi nedēļā) ganības jāattīra no fekālijām. 
Pēc katras noganīšanas jānopļauj palikusī 
zāle. Jāseko zāles sastāvam, ja nepiecie-
šams, ganības atjauno, mēslo un ecē.  

Patlaban Latvijā ir pieejami vairāki at-
tārpošanas līdzekļi, kas paredzēti zirgiem. 
Izvēloties preparātus, pievērsiet uzmanību 
ne tikai preparāta nosaukumam, bet gal-
venokārt tā darbīgajai vielai. Tieši darbīgo 
vielu ieteicams mainīt katrā attārpošanas 
reizē. Pavērojiet fekālijas pēc attārpošanas, 
iespējams, ka jūs redzēsiet parazītus. Ja to 
daudzums ir liels, jāpārdomā, vai jūsu izvē-
lētais attārpošanas biežums ir pietiekams 
un vai ir pareizi veikta iepriekšējā attārpo-
šana. 

Šādu parazītu sakopojumu var atrast jau četrus mēnešus vecam kumeļam.
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Jautājums: – Kā Latvijas Jātnieku federāci-
jas kausa izcīņas sacensības vērtē tiesnesis 
Dainis Līvmanis, kura balsi varēja dzirdēt, 
komentējot sacensības? Sacīkstēm beidzo-

ties, noteikti radušās nopietnākas pārdomas. Iespē-
jams, tieši par jauno jātnieku startu. 

Atbild: Dainis Līvmanis, konkūra tiesnesis
– LJF kausa izcīņas sacensības bija ne tikai otras 
svarīgākās nacionālās sacensības, bet to trešais 
posms – arī pēdējās ieskaites sacensības šosezon. 
Tātad varētu teikt, ka punkti uz visiem „i” ir salik-
ti, vismaz tiem sportistiem, kuri šogad vairs ne-
startēs ārpus Latvijas. Pirmais, kas ievērības vērts, 

kā jau to iepriekš pamanījusi kāda žurnāla lasītāja, ir tas, ka bēr-
nu, junioru un jauno jātnieku konkurencē dominē daiļā dzimuma 
pārstāves. To pašu var sacīt arī par jaunzirgu konkurences dalīb-
niekiem, – pirmajā trijniekā iespraucies vienīgi Ģirts Bricis. Ti-
kai pieaugušo konkurencē pirmās desmit vietas LJF kausa izcīņas 
kopvērtējumā guvuši vīri. Fakts pats par sevi nav ne labs, ne slikts. 
Otrais būtiskais secinājums – Guntars Siliņš sasniedza stabilākos 
rezultātus visas sezonas garumā. Viņš uzvarēja Latvijas ziemas 
un vasaras čempionātos, kā arī sezonas nobeigumā pārliecinoši 
izcīnīja pirmās divas vietas. Trešais, kas man personīgi šķiet atzī-
mējams, ir Lindas Višas LJF kausa izcīņas summā izcīnītās divas 
otrās (bērnu un jauno jātnieku konkurencē) un viena pirmā vieta 
junioru konkurencē. Atzīmēšanas vērts ir arī Marijas Dubrovskas 
panākums, izcīnot trešo vietu bērnu konkurencē un ceturto vie-
tu junioru konkurencē. Augstas vietas divās nominācijās ieguvusi 
arī Kristīne Egle, tomēr uzskatu, ka tas ir neliels solis atpakaļ, jo 
pieredzes un tehnikas ziņā jātniece ir viena no labākajām savās 
vecuma grupās. Toties Madaras Frēlihas otrā vieta junioru un tre-
šā sešgadīgo jaunzirgu konkurencē ir solis uz priekšu un aplieci-
nājums stabilam sniegumam. Pieaugušo jātnieku līmenim stabili 
un neatlaidīgi tuvojas Linda Ansule. Diemžēl abām pēdējām jāt-
niecēm katrai ir tikai viens stabils „kaujas” zirgs. Secinājumi, vai 
solis ir sperts uz priekšu vai atpakaļ, jāizdara pašiem sportistiem 
un treneriem, bet man kā šo sacensību tiesnesim ir savi secinā-
jumi. Domāju, ka nākamajā sezonā pavisam noteikti vajadzētu 
atteikties no sacensību organizēšanas pirmās sezonas zirgiem Lat-
vijas čempionātos un LJF kausa izcīņas sacensībās. Tāpat uzskatu, 
ka bērniem, junioriem un jaunajiem jātniekiem, kuri grib startēt 
vairākās kategorijās, sezonas sākumā vajadzētu paziņot, ar kuru 
zirgu kurā vecuma grupā jātnieks vēlas piedalīties, bet LJF pre-
zidijam vajadzētu izdarīt izmaiņas Vispārējos sacensību noteiku-
mos un noteikt, ka ar vienu zirgu nedrīkst startēt vairākās vecuma 
grupās. Esmu pārliecināts, ka sportam tas nāks tikai par labu.

Kā vērtēt LJF kausa sacensības

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 šāgada nr. 5.

Jautājums: – Vai bieži gadās tā, kā nesen 
sacensībās Kleistos, kad zirgam startējot 
nokrīt pakavs? Kā jātniekam izvairīties no 
šādas situācijas?

Atbild: Ivo Miķelsons, kalējs
– Šāda situācija var notikt jebkurā mirklī. Mēs 
taču zirgam liekam kustēties nevis tā, kā tas ir 
viņa dabā, bet gan tā, kā to vēlas cilvēks. Ļoti 
iespējams, ka, neveiksmīgi piezemējoties pēc 
šķēršļa veikšanas, zirgs ar pakaļkājām skar 
priekškājas. Jāņem vērā tas, ka arī pats zirga 

nags var nokustēties aptuveni piecu centimetru amplitūdā, – 
tas padodas, bet metāls, no kura izgatavots pakavs, ne. Visbiežāk 
šādas situācijas rodas tad, kad laukumam ir mīksta grunts. Rodas 
tāda situācija, kā ar gumijas zābaku iekāpjot dubļos, – veidojas 
vakuums, un ar lielāku spēku kāju raujot uz augšu, zirgam nokrīt 
pakavs. Parasti viss beidzas labvēlīgi, un zirgs no tā necieš. Tā ga-
dījās arī mūsu ģimenes zirgam Ak-Vo pēc neveiksmīga lēciena. 
Lielākajās sacensībās strādā dežurējošais kalējs, kurš pēc tam, ja 
pakavs nokrīt iesildes laukumā, pakavu pieliek, tiek atvēlēts ne-
liels iesildīšanās brīdis, un sportists ar zirgu atgriežas sacensībās 
un var turpināt startu. Latvijā šāds serviss paredzēts Pasaules kau-
sa posma sacīkstēs un Ventspils Jātnieku kluba mačos. Ja Talsos 
kādam tā notiktu, es arī to pakavu piesistu... Zirga apkalšanas 
kvalitāte šo situāciju tieši neiespaido, taču fakts ir tāds, ka slikti 
apkaltam zirgam ir vairāk iespēju piedzīvot šādu negadījumu. 

Kāpēc lido pakavi?
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Viens no mūsu vadošajiem kučieriem 
Andis Pavlovskis aizvadīto sezonu sauc 
par iepazīšanos ar pajūgu braukšanas sa-
censībām. Kopš šī gada februāra Andis 
sāka regulāri piedalīties Latvijā rīkotajās 
sacensībās. Taču otrajā pusgadā tika iz-
mēģināti arī spēki Lietuvas un Igaunijas 
konkurencē. Pavlovsku ģimenes ekipāžu 
dažkārt uztvēra par dalībniekiem no Vāci-
jas. Tas varēja notikt tāpēc, ja rati sakopti, 
zirgam – moderns aizjūgs, bet Andis un 
viņa palīgs ģērbti skaistos uzvalkos. 

Ar zirgiem kopš bērnības
Andis dzimis un audzis rīdzinieks, 

taču jau kopš bērnu dienām zirgi viņam 
patikuši. Tāpēc jau vienpadsmit gadu ve-
cumā zēns devies iestāties jāšanas sporta 
sekcijā, kas darbojās Rīgas hipodromā. 
Tolaik sekcijā pieņēma bērnus, sākot no 
13 gadu vecuma, tāpēc uz viņu raudzījās 
noraidoši. Taču Andim izdevies „izrau-
dāt” iekļaušanu jauno sportistu skaitā. Pie 
zirga Andi  pirmoreiz aizveda pazīstamā 
trenere Astrīda Belovzorova, taču tas bija 
tikai pāris reižu, jo viņa aizvietoja kādu no 
kolēģiem. Skolā Andim nepatika mācīties, 
toties pie zirgiem viņš gāja ar prieku un 
interesi. Rīgas hipodroma jāšanas sporta 
sekciju Andis apmeklēja sešus gadus. Vē-
lāk uzcēla sporta bāzi Kleistos, līdz ar to 
visiem bija jauna mājvieta. Andis vēl tagad 
atceras, kā ar zirgiem jājis no hipodroma 
uz Kleistiem. Turpinot treniņus mācību 
grupā pie Valda Mangaļa un Vitālija Ser-
gejeva, Andis regulāri piedalījās konkūra 
sacensībās, iegūstot otro sporta klasi. Kad 
beidzās skolas laiks, Andis apvienoja pa-
tīkamo ar lietderīgo – 1978. gadā iestājās 
Smiltenes tehnikumā, kur sāka mācīties 

Iepazīšanās sezona bijusi veiksmīga
Inese Ruskule par veterināro feldšeri un apmeklēja teh-

nikuma jāšanas sporta sekciju. Andis no-
smej: „Esmu beidzis Vīžumu akadēmiju”, 
jo līdzās esošo stalli sauca šādā vārdā. To-
laik Anda treneris bija Modris Manfelds. 
Tehnikumā Pavlovskis iepazinās ar savu 
dzīvesbiedri Aiju, un pēc tehnikuma ab-
solvēšanas abi izveidoja ģimeni. Viņu abu 
pirmā darba vieta bija Madonas rajona 
padomju saimniecībā Gaiziņš, kur atra-
dās šķirnes zirgu stallis. Abi sāka strādāt 
par veterinārārstiem, kā arī atjaunoja šajā 
saimniecībā jāšanas sporta sekciju un or-
ganizēja šķēršļu pārvarēšanas sacensības. 
Panāca arī to, ka sporta zirgiem ierādīja 
atsevišķu stalli. Tā bija teļu kūts, kuru at-
jaunoja un pielāgoja zirgu turēšanai pēc 
Anda ieteikumiem. Viss bija jauki, taču 
nāca deviņdesmitie gadi, kas mainīja zir-
gu audzētavu nākotni. Kā daudzviet, arī 
Gaiziņa stallis tika likvidēts, zirgi pārdoti, 
un Pavlovsku ģimenei tur vairs nebija ne-
kādas teikšanas. 

Pieredzes skola Tīrainē 
Nav ļaunuma bez labuma. Citviet staļļi 

tika likvidēti, bet Tīrainē zirgaudzētavas 
darbība progresēja. Andis sāka strādāt 
šajā saimniecībā par šoferi, un vēlāk arī 
Aija pievienojās kā jaunzirgu trenere. 
Brīvajā laikā Andis palīdzēja Aijai trenēt 
viņai uzticētos jaunzirgus. Tolaik jaunzir-
gi bija gan jāiejāj, gan arī jāiebrauc. Tad 
arī viņš vairāk sāka nodarboties ar brau-
camajiem zirgiem. Pajūgi bija pieprasīti 
dažādos pasākumos. Toreiz Tīrainē ar zir-
gu iebraukšanu un pajūgu vadīšanu pasā-
kumos aktīvi nodarbojās Ilona Trukšāne, 
Māris Broks un Jānis Ligers, viņiem pie-
vienojās arī Pavlovskis. Vērtīgas prasmes 
un padomus visvairāk deva veterinārārsts 
un zirgu pazinējs Jānis Ligers. Šajos gados 

bija daudz piedzīvojumu, taču visspilgtāk  
palicis atmiņā aktiera Ēvalda Valtera 100. 
dzimšanas dienai veltītais pasākums. Tā 
organizētājiem ideja par četrjūga izman-
tošanu gājienā radās divas nedēļas pirms 
paša notikuma. Tā kā Tīrainē nebija sa-
gatavots neviens četrjūgs, nācās ātri vien 
darīt visu, lai četri zirgu vilktu karieti, 
kurā tiktu izvizināts jubilārs. Iecerētais 
tika veiksmīgi īstenots, un brauciens no-
tika, taču tas bija sarežģīts uzdevums, jo 
pajūgs bija jāvada pa Brīvības ielu, kuras 
malās stāvēja gan mašīnas, gan skatītāji. 
Četrjūga pajūgu vadīja Andis kopā ar Jāni 
Ligeru. 

Tolaik pajūgu braukšana Pavlovsku 
ģimenei bija kā papildu peļņas avots. Par  
šādām sacensībām vēl neko daudz nezinā-
ja, tikai apskatot bildītes ārzemju grāma-
tās, varēja rast priekšstatu par tām. Kādā 
zirdzinieku saietā Leonards Siņavskis pa-
stāstījis, ka daudzās valstīs tiek attīstīts 
tāds sporta veids kā draivings jeb pajūgu Folkloras festivāla gājienā 1993. gadā Rīgas centrā.
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Andis Pavlovskis pārdomu brīdī.

Latvijas čempiona ceļojošo balvu Inčukalnā 
saņem Anda Pavlovska ekipāža ar grūmu 
Kristapu Cauni.
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braukšana, taču neviens vēl neiedziļinājās 
tajā, ka šajā sporta veidā ir trīs disciplī-
nas. Paklausījušies  Siņavska stāstījumu, 
trīs vietās Latvijā entuziasti noorganizēja 
fi gurālās braukšanas sacensības: Jelgavas 
rajona Ozolniekos un Brankās, kā arī Val-
mieras rajona Burtniekos. Maršrutā bija 
vairāki šķēršļi, un distance bija jāveic no-
teiktā laikā. Atsevišķi gan šīs sacensības 
netika rīkotas, bet gan ar to palīdzību ti-
kai aizpildīti konkūra sacensību starplai-
ki. Taču ritenis neiegriezās, un sacensības 
vairs netika organizētas. Iespējams, ka pie 
vainas bija tas, ka zirgu tirdzniecības ap-
joms Latvijā bija ļoti liels, un lielākoties 
visi iebrauktie zirgi tika pārdoti uz ārze-
mēm. Tīrainē Aija un Andis strādāja ga-
dus piecus. Vēlāk paši iegādājās vairākus 
zirgus, taču laiki mainījās, un Andis kādu 
brīdi nesēdās pie grožiem, bet izveidoja 
savu autopārvadājumu uzņēmumu un ik-
diena tika saistīta ar dzelzs rumakiem. 

Nopietns solis pretī pajūgu 
braukšanai 

Krass pavērsiens Anda dzīvē notika pa-
gājušā gada otrajā pusē, kad viņa saņēma 
uzaicinājumu piedalīties pirmo Latvijas 
Zirgu dienu pajūgu braukšanas sacensī-
bās. Taču zirga nebija, tāpēc viņš pat neaiz-
brauca skatīties šīs sacensības. Tam sekoja 
brauciens līdzjutēju statusā līdzi Zanes 
Braueres ekipāžai uz pajūgu sacensībām 
Igaunijā, kur Andis apsolīja sacensību or-
ganizētājam Urmasam Saksam, ka šogad 
viņš ieradīsies tur ar savu zirgu. Igaunis 
vēl pasmējies, bet Andim bija „āķis lūpā”, 
un atpakaļceļa vairs nebija. Sākās ratu un 
zirga meklējumi. Andis bija pirmais Latvi-
jā, kurš iegādājās profesionālus maratona 
ratus, tie atceļoja no Vācijas, aizjūgs arī 
tika iegādāts, atlika tikai zirgu atrast. Gada 
beigās Andis arī sameklēja savām vēlmēm 

piemērotu zirgu – Viskiju. Tad, kad ekipāža 
tika nokomplektēta, bija vajadzīgs ikdienas 
darbs. Un tas nav vienkārši. Ja nestrādāsi, 
neko arī nepanāksi. 

Pavisam Andis šogad piedalījās de-
viņās pajūgu braukšanas sacensībās, ne 
tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. 
Divās no tām viņa vadītā ekipāža izcīnīja 
pirmo vietu. Pavlovskis nekad to nevarētu 
sasniegt bez savas uzticamās komandas – 
abām meitām – Zanes un Andas, dzīves-
biedres Aijas un palīga, arī sacensību stra-
tēģa Kristapa Caunes. Visi piedalās sagata-
vošanās procesā pirms sacensībām, visi jūt 
līdzi savai ekipāžai. Ģimenes spēks un mī-
lestība ir nenovērtējama vērtība gan dzīvē, 
gan sportā. 

No šī gada startiem Latvijā Andim vis-
labāk patika sacensības Brīvdabas muze-
jā, tās tika profesionāli rīkotas, jo Polijas 
tiesnesis pievērsa lielu uzmanību katrai 
niansei. Tilžā mājinieki viesus sagaidīja ar 
neviltotu prieku un sirsnību, bija domāts 
par to, ko ciemiņi ēdīs, kur apmetīsies. 
Lūnjā, Igaunijā notikušās sacensības arī 
paliks atmiņā ar sirsnīgo atmosfēru. Katrs 
pasākuma dalībnieks tika uzņemts kā vie-

sis, izrādīta gādība gan par cilvēkiem un, 
galvenais, par zirgiem. Saimnieki vienmēr 
apjautājās, kā klājas, un pat atvainojās, ka 
no rīta septiņos vēl nav paspējuši iztīrīt zir-
giem boksus. Liela nozīme ir tam, kā orga-
nizatori uzņem sacensību dalībniekus. 

Atmiņā palikušais pajūgu braukšanas 
seminārs Lietuvā lika cerēt, ka, aizbraucot 
uz sacensībām, kur Andis ieguva Lietuvas 
vicečempiona titulu, tiks gūtas zināšanas 
un pieredze sacensību rīkošanā, taču izrā-
dījās pretēji.

Andis uzskata, ka ne tikai viņam šī se-
zona bijusi veiksmīga, bet gan katram Lat-
vijas braucējam, kurš regulāri piedalās sa-
censībās. Visi ir apmēram vienā līmenī, un 
Latvijā pajūgu braukšana progresē strau-
jāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Ceram, ka 
šī veiksmīgi sāktā tradīcija tiks turpināta. 
Nākamgad Andis cer piedalīties iespējami 
daudz sacensībās un, protams, gūt labus 
rezultātus. Viņš atzīst, ka startē nevis uzva-
ras dēļ, bet gan tāpēc, ka tas patīk, un tā ir 
viņa sirdslieta. Protams, šī aizraušanās nav 
lēts prieks, bet Aija reiz teica: „Visu savu 
dzīvi esam diezgan smagi strādājuši, un ta-
gad vēlamies atļauties sev šo prieku!” Andis Pavlovskis ar Viskiju kļuvis par sezonas 

noslēguma sacensību uzvarētāju.
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Sezonas noslēguma sacensībās Rāmavā zirgu konkurencē labākais atkal bija Viskijs, kuru vadīja 
Andis Pavlovskis un viņam palīdzēja Kristaps Caune.

Andis Pavlovskis sniedz pajūgu  braukšanas paraugdemonstrējumus Latvijas otro Zirgu dienu 
skatītājiem šovasar Inčukalnā.
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Visskaistākā zirgaste
FOTOKONKURSS

Šajā konkursa kārtā bija dota iespēja apska-
tīt savus mīluļus rakursā, kas tiek retāk rādīts 
fotogrāfi jās. Taču zirgastes ir arī jaukām mei-
tenēm... Paldies dalībniekiem, kuri uztvēra šo 
uzdevumu ar humoru! 

Nākamā konkursa tēma: Mans zirgs rudenī. 
Mūs nepārprotami iespaido šis gadalaiks, kad 
gaidāma ziema, bet ik brīdī iespējams saska-
tīt arī prieku, it īpaši, ja to darāt kopā ar savu 
draugu zirgu.

Sūtiet, lūdzu, fotogrāfi jas uz elektroniskā 
pasta adresi zirgu.pasts@inbox.lv līdz 9. no-
vembrim. Labākos attēlus publicēsim nāka-
majā numurā. 

1. Ieva Grīnberga. „Aste ziemā.”
2. Iesūtīja Aija Ozoliņa. „Vakara saulē.”
3. Mareks Ķepulis. „Zirgaste krāsās.”
4. Mareks Ķepulis. „Kad zirgastei norāda, kur tai iet.”
5. Ints Sirmais. „Ievēro distanci!”
6. Sintija Varnovska. „Lietus samērcētā Glorijas aste.”
7. Alens Zālītis. „Mrs. Inčukalns 2008.”
8. Kristiāna Gromova. „Mazais ir kārtīgi safrizēts!”
9. Ilgvars Miķelsons. „Vējiem līdzi...”
10. Kristiāna Gromova. „Divas zirgu astītes.”
11. Sintija Varnovska. „Vai man nav skaista aste?”

1.

2.

4.3.

5.
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6. 7.

8.

9.

10. 11.
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Vai draivinga sacensībās Rāmavā pie-
dalījās arī lamas? Nē, no atpūtas kom-
pleksa Rakši atvestās lamas un Maltenu 
šetlandes poniji iepriecināja izstādes mā-
zāko apmeklētāju sirdis.

Gadu no gada Rāmavā lielo lauku dar-
bu sezonas noslēgumā tiek rīkota vērienī-
ga starptautiska izstāde – Lauksaimniecī-
bas tehnika un Lauku sēta. Otro gadu šajā 
izstādē piedalāmies arī mēs, Zirgu Pasts ar 
savu stendu. Mūsu mērķis ir informēt pla-
šāku sabiedrību par jāšanas sportu Latvi-
jā, par to, ka mums ir izcili starptautiskas 
klases sportisti un zirgi, dot kādu vērtīgu 
padomu, kur iegādāties vai kur izdevī-
gāk izmitināt zirgu. Mūsu stendu atzinī-
gi vērtēja izstādē satiktie zirgu audzētāji 
un zirgu mīļotāji. Daudzi lauksaimnieki, 
kuri bija atbraukuši vērot lielos metāla 
rumakus, iegādāties kādu augļukoku vai 
stādu savam dārzam, bija patīkami pār-
steigti, dzirdot runas par zirgiem, vecāka 
gadugājuma ļaudis pat atminējās bērnības 
notikumus, kas sastīti ar tiem. Bija lielis-
ka iespēja pārmīt vārdus ar pāris vēstures 
zinātājiem, kuri labprāt dalītos ar sev zi-
nāmo informāciju par senajām muižām, 
muižniekiem un to audzētajiem zirgiem. 
Izstāde bija labi apmeklēta, bet šo apmek-
lējumu nevar salīdzināt ar izstāžu popula-
ritāti pirms sešiem, astoņiem gadiem. To-
mēr bija vērojama tendence, ka uzņēmēji 
apmainās ar informāciju, izrāda vēlmi sa-
darboties. Vēlamies sniegt informāciju 
par atsevišķiem uzņēmumiem, kas varēja 
piedāvāt interesantas idejas.

Atpūtas komplekss Rakši;  Marta 
Timrota, mārketinga speciāliste: 

Šogad izstādes ietvaros visā krāšņumā 
bija apskatāmi Dienvidamerikas kamieļ-
veidīgo pārstāvji – lamu puiši Rūdolfs un 
Musjē, kā arī alpaku pāris – Pārsliņa un 
Viktors. No atpūtas kompleksa Rakši at-
ceļojušos eksotiskos dzīvniekus varēja ap-
skatīt, samīļot un pabarot. Bērniem bija 
iespēja doties nelielā izjādē ar Musjē un 
vizināties lamu ratos aiz Rūdolfa, savukārt 
pieaugušie vairāk interesējās par dabīgiem 
lamu un alpaku vilnas izstrādājumiem –
pončo, cepurēm, šallēm un cimdiem. Rak-
šu kamieļveidīgie ir labi audzināti un īpaši 
apmācīti, lai ikviens, īpaši bērni, kopā ar 
tiem varētu justies droši. Rakšos iespējams 
doties piknikos, baudot lamu sabiedrību 
un izmantojot tās kā piknika grozu ne-
sējas. Gan lamas (Lama glama), gan al-
pakas (Vicugna paco) ir gadu tūkstošos 
pieradināti mājdzīvnieki, kam patīk dzī-
vot un pārvietoties baros. Pieaugusi lama 

Zirgi, poniji, lamas un Zirgu Pasts Rāmavā
Jolanta Lapiņa, Inese Ruskule

sasniedz 160-180 cm augstumu (mērot no 
galvas) un sver 130-204 kg. Piedzimstot 
lamas mazulis ir 9-14 kg smags. Vidējais 
mūža ilgums – 20-25 gadi. Atšķirībā no 
lamām, alpakas nav nastu nesējas, bet to 
izskats ir krāšņāks, un tās tiek audzētas 
izcilās vilnas ieguvei.

Lamas, alpakas un kamieļus ikdienā 
var apskatīt atpūtas kompleksā Rakši, 
Cēsu pusē. Plašāka informācija mājas lapā 
www.hotelraksi.lv

Z/s Zarumi; Sandra Petroviča, šū-
šanas darbnīcas vadītāja 

Šūšanas darbnīca Ķeguma novada 
Rembates pagastā pastāv kopš 2007. gada. 
Pamatdarbība ir dažādu saimniecībai ne-
pieciešamu lietu šūšana un izšūšana. 

Zirgaudzētājiem, zirgu un staļļu īpaš-
niekiem piedāvā: 

priekšautus pajūgu braukšanas ku-
čieriem (dažādas krāsu un audumu 
variācijas); 
maisiņus, dāvanu maisiņus un somas 
(iespējams pasūtīt ķiveres un zirglie-
tu pārnēsājamo somu, būdu aizsegus 
sacensībām); 

•

•

izšūšanu uz T-krekliem, cepurēm un 
citiem apģērbiem; 
uzņēmuma logo izšūšanu uz emblē-
mām, tentiem u. c.; 
sporta klubu, biedrību karogu šūšanu 
un izšūšanu. 

Papildu informācija pa e-pastu: 
zarumi@oic.lv 

E.L.F halles; Jānis Evelons, tirdz-
niecības daļas vadītājs Baltijas val-
stīs

Vācijas uzņēmuma E.L.F halles fi liā-
le Baltijas valstīs savu darbību uzsākusi 
2006. gadā. Uzņēmuma pamatnodarbo-
šanās ir angāru ražošana, tajā skaitā zir-
gu manēžas, būvniecības risinājumi ar 

•

•

•

No atpūtas kompleksa Rakši atvestās lamas iepriecināja izstādes māzāko apmeklētāju sirdis.
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tehniku augsnes apstrādei un ražas 
novākšanai. 

Plašāka informācija par uzņēmuma 
piedāvātajiem pakalpojumiem mājas lapā 
www.kalnakrogs.lv

SIA Kärcher centrs; Mārtiņš Gu-
dermanis, tirdzniecības menedžeris 

Uzņēmums dibināts 1999. gadā kā 
profesionālās uzkopšanas tehnikas tirdz-
niecības uzņēmums. Pamatnodarbība – 
Kärcher fi rmas uzkopšanas tehnikas 
tirdzniecība, noma un tehniskās apkopes 
pakalpojumu sniegšana. Mazgāšanas sis-
tēmas ir lielisks risinājums arī staļļa ik-
dienas darbu veikšanā, piemēram, bruģa, 
asfalta seguma mazgāšana ap stalli, pagal-
mā, lauksaimniecības tehnikas, treileru, 
mazgāšanai. Ierīces var izmantot arī kā 
dezinfi cēšanas tehniku. 

Plašāka informācija par uzņēmuma 
piedāvātajiem pakalpojumiem mājas lapā 
www.karchercentrs.lv 

Mascus.com; Anrijs Anspoks, val-
des loceklis

Mascus.com ir lielākais transportēšanas, 
lauksaimniecības, būvtehnikas, iekrauša-
nas un mežistrādes tehnikas portāls Eiro-
pā. Tas ir publiski pieejams interneta tir-
gus, kurā profesionāļi var efektīvi meklēt, 
iegādāties un pārdot smago un speciālo 
tehniku. Mascus.com mērķis ir apvienot vi-
sus smagās un speciālās tehnikas dīlerus – 
tirgotājus vienā kvalitatīvā un specializētā 
portālā. Tas kopā rada ērtu un ekonomis-
ku risinājumu gan smagās tehnikas pir-
cējiem, gan pārdevējiem visā Eiropā un 
ārpus tās. Portāla uzdevums ir nodrošināt 
saikni starp potenciālajiem pircējiem un 
pārdevējiem. Šobrīd www.mascus.com 
atrodami aptuveni 90 000 sludinājumu, 
no kuriem 30 000 mainās katru mēnesi. 
Portālā reģistrējušies 2500 tirgotāju, un to 
izmanto aptuveni 900 000 pircēju mēnesī 
no visas pasaules. Jūsu ievietotie sludinā-
jumi portālā apskatāmi 40 valstīs un au-
tomātiski tiek tulkoti 31 valodā. Mascus.
com ofi ciālais pārstāvis Baltijas valstīs ir 
lielākais specializētais transporta līdzekļu 
tirdzniecības portāls Motors24 lv/ee/lt.

•

IZSTĀDE

brīvi nesošām metāla konstrukcijām. Ēku 
konstrukcijās tiek izmantoti kvalitatīvi 
izejmateriāli. Vācijā realizēti daudzi ma-
nēžu projekti, arī staļļa komplekss Vācijas 
iejādes sportistei Laurai Behtolšeimerei. 

Zirgaudzētājiem, zirgu un staļļu īpaš-
niekiem piedāvā: 

gatavus risinājumus slēgtajām manē-
žām; 
izdevīgus staļļu būvniecības risināju-
mus; 
risinājumus saimniecības ēkām (sie-
na šķūņi, tehnikas novietnes); 
vasaras zirgu novietnes, kā arī noju-
mes ganībās; 
cirkulāras arēnas zirgu karuseļa ierī-
košanai.

Papildu informācija pa e-pastu: 
janis.evelons@elf-hallen.de

Z/s Malteni, Šetlandes poniju au-
dzētava; Jānis Jakimenko, poniju 
īpašnieks 

Starp lielajiem traktoriem izstādes lai-
kā varēja apskatīt arī vairākus Šetlandes 
ponijus, kuri priecēja gan lielo, gan mazo 
sirdis. Lai arī nelieli, bet tomēr ņipri. Z/s 
Malteni audzē tikai Šetlandes ponijus, un 
visa pamatdarbība balstīta uz šo mazo 
zirdziņu audzēšanu un tirdzniecību. Jānis 
Jakimenko var lepoties ar saviem izau-
dzētajiem ponijiem. Šobrīd aktīvākā au-
dzētavas vārda nesēja ķēvīte vārdā Kenta, 
kura dzimusi šajā saimniecībā un tagad ar 
jaunajiem īpašniekiem veiksmīgi piedalās 
pajūgu braukšanas sacensībās un ir spē-
cīga konkurente augumā lielākiem poni-
jiem. Audzētava atrodas Ķeguma novada 
Birzgales pagastā. 

SIA Agrosiloss; Dainis Politiko, 
projektu vadītāja asistents 

SIA Agrosiloss darbību veiksmīgi uzsā-
cis 2007. gada 18. jūnijā un līdz šim brī-
dim uzkrājis daudz pozitīvu atsauksmju 
par paveikto darbu. Uzņēmuma galvenais 
darbības virziens ir graudu pirmapstrā-
des objektu projektēšana, būvniecība un 
serviss, ko veic pieredzējuši darbinieki. 
Saviem klientiem SIA Agrosiloss piedāvā 
pilnu pakalpojumu spektru, – sākot no 
plānošanas, projekta izstrādes, pamatu 

•

•

•

•

•

būvniecības līdz pilnai vadības automati-
zācijai. Uzņēmuma viena no prioritātēm 
ir nestandarta risinājumi, lai optimāli rea-
lizētu klientu vajadzības.

Zirgaudzētājiem, zirgu un staļļu īpaš-
niekiem piedāvā: 

graudu un barības uzglabāšanas tor-
ņus. Iespējams iegādāties torņus, kuru 
tilpums ir sākot no vienas tonnas; 
graudu kaltes; 
ganību pļaujmašīnas un ecēšas; 
treniņu laukumu laistītājus; 
treniņu laukumu un manēžas grunts 
kopšanas tehniku; 
speciālus žogus, kuriem var pār-
braukt pāri ar traktoru. Traktoram 
uzbraucot, žogi noliecas pie zemes, 
bet, kad tas ir pārbraucis pāri, žogs 
atkal atgūst savu sākotnējo pozīciju. 
Tādējādi traktora vadītājam nav ne-
pieciešams izkāpt no traktora. Šādus 
žogus plaši pielieto ASV. Žogu augs-
tums – sākot no 1,50 m; 
graudu placinātājus; 
zālāju sējmašīnas. 

Plašāka informācija par uzņēmuma 
piedāvātajiem pakalpojumiem mājas lapā: 
www.agrosiloss.lv 

SIA Kalnakrogs; Agris Saulītis, 
tirdzniecības vadītājs 

SIA Kalnakrogs, Degvielu bāze atrodas 
Ķekavas pagastā. Dibināts 1992. gadā kā 
lauksaimniecības tehnikas izplatītāji Lat-
vijā. Pamatdarbība: augstražīgas un kvali-
tatīvas lauksaimniecības, dārzkopības, ko-
munālās un vides kopšanas tehnikas 
tirdzniecība un serviss. Iekārtots lauk-
samniecības tehnikas tirdzniecības lau-
kums, kurā interesenti var apskatīt sev 
vēlamo tehniku. Vienlaikus darbojas arī 
speciālisti, kuri nodrošina tehnikas ap-
kopi un servisu. Pakalpojumu sniegšana 
lauksaimniecībā un vides sakopšanā.

Zirgaudzētājiem, zirgu un staļļu īpaš-
niekiem piedāvā:

zālāju (sporta laukumu) kopšanas 
tehniku; 
manēžas grunts kopšanas tehniku; 
minitraktorus un to agregātus, dažā-
dus risinājumus saimniecības vaja-
dzībām; 

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
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Vienalga, kurp pasaulē dotos zirdzi-
nieks, viņš neapšaubāmi lūkojas, lai ie-
raudzītu kādu zirgu, un nopriecājas kaut 
vai par darba kleperīti, kas iejūgts arbā 
dienvidu pilsētiņu ielās, vai sajūsminās 
par andalūziešu skaistuļiem Spānijas ceļ-
malās, novērtē vāciešu zirgu mīlestību, jo 
zirgus var ieraudzīt teju katrā kārtīga vā-
cieša sētā. 

Eiropas galējos ziemeļos – Norvēģijas 
daļā Finmarkā un Somijas ziemeļu reģio-
nā Lapzemē, kur pa ceļiem klīst ziemeļ-
brieži, nekādu īpašu vērību nepievēršot 
garām braucošajām automašīnām, šķiet, 
ka zirgi nemaz tā īsti neiederas. Nu labi, 
prātā tomēr nāk norvēģu nelielie fj ordu 
zirdziņi, kas vairumā gan sastopami maz-
liet uz dienvidiem. 

Odi pret tūristiem
Ceļotājs, kurš neveic nekādus dižos pē-

tījumus un ir ierobežots laikā, tāds tūrists 
vien ir, tādēļ jāsaprot, ka vietējie iedzī-
votāji attiecas pret šāda veida ceļotājiem 
kā pret naudas ieguves objektiem, un ne 
uz kādu sirsnību nav ko cerēt, atliek vien 
priecāties par to, ko var skatīt savām acīm, 
un uz draudzību lieki neuzprasīties. Vietē-
jie iedzīvotāji sāmi pat saka, ka ļoti mīlot 
savus niknos odus, jo vismaz tie atbaida 
tos tūristus, kas, braukājot pa pasauli, vis-
pirms lūkojas pēc komforta. 

Tā kā šoreiz mērķis bija sasniegt Ei-
ropas ziemeļu tālāko punktu Nordkapu, 
stūrējām tikai ziemeļu virzienā. Braucot 
ar automašīnu, ir tāda priekšrocība, ka var 
redzēt, kā daba pamazām maina aprises, kā 

Ziemeļos zirgi un ziemeļbrieži
Dace Štrausa teksts un foto

līdzenumu mežus nomaina kalni, kas, jo 
tālāk uz ziemeļiem, jo kļūst varenāki, bet 
upes – straujākas un krāčainākas. Un tad 
nāk okeāns, un okeāna malā, ielejā, pašā 
ūdeņu malā ganās bariņš nelielu zirdziņu, 
kas ar grāciju gan neizceļas, toties tie šiem 
diezgan skarbajiem apstākļiem labi pie-
mērojušies un priecē garāmbraucēju acis. 

Protams, tas ir ievērības cienīgs objekts, 
lai apstātos un šo skatu nofotogrāfētu. 

Lavierējot starp ziemeļbriežiem uz ce-
ļiem, sasniegta zemes mala, kas šoreiz gan 
bija miglā tīta un tūristu pārņemta, tādēļ, 
ilgi neuzkavējoties, jādodas vien uz dien-
vidiem. 

Sāmu jāšanas klubā
Norvēģijas pusē, pavisam netālu no So-

mijas robežas, atrodas sāmu galvaspilsēta 
Karasjoka vai Karāšjohka, ja izrunājam 
sāmu valodā, – ar visu sāmu parlamenta 
ēku. Te arī apciemojām jāšanas klubu, kur 
viena no dalībniecēm Elimaija iepazīstinā-
ja ar saviem zirgiem. Lapzemes brauciens 
notika augustā, kad arī šeit vēl ir vasara, 
tādēļ zirgi ganījās un pilnvērtīgi izmanto-
ja gaismu, jo, kā zināms, rudenī, dienām 
strauji kļūstot īsākām, oktobra beigās te 
iestājas polārā nakts, kad saulīte nemaz 
neuzlec, vien pamalē parādās zila gaisma. 
Tad kā brīnums jāgaida pirmais saullēkts 
janvāra beigās. 

Saimniece teica, ka zirgi garo tumsu 
pārdzīvojot salīdzinoši viegli. Zirgi arī 
izskatās kā sauli neredzējuši stādiņi, tādi 
blāvi. Tomēr tam nav nekāda sakara ar 
gaismas nepietiekamību, tikai ar Elimaijas 
gaumi – viņa zirgus izvēlējusies tieši palsās 
krāsas dēļ. Viņai ir lieli plāni audzēt palsus 



~37~oktobris-novembris, 2009

CEĻOJUMS

iejādes novirziena zirgus. Šķirnes tiem da-
žādas, un pagaidām neviena pašaudzēta 
kumeļa gan nav, visi iepirkti Vācijā, Zvied-
rijā un Dānijā. 

Mazliet nākas apšaubīt zirgaudzētājas 
lielās cerības izaudzēt kādu starptautiskas 
klases sporta zirgu, jo apstākļi tomēr tur 
ir skarbi – gan garais tumsas periods, gan 
ganības, kuras par leknām nenosauksi, 
vien tāda grīšļaina zāle aug. Pļavas vispār 
tajā zemes malā nav bieži redzamas, un 
visu sienu, ko ievāc, zirgiem arī izmanto, 
jo govis vai aitas ir vēl retāk sastopamas 
nekā zirgi. Atliek vien novēlēt ziemeļnie-
kiem veiksmi.

Briežiem arī skriešanās 
sacensības

Lielāko teritorijas daļu aizņem ziemeļ-
briežu ganības – ar sūnām un ne pārāk 
augstiem kokiem apauguši kalni, kurus 
sauc par tunturi. Lielāko savu dzīves daļu 
ziemeļbrieži pavada šādās ganībās, cilvē-
kus sastopot pavisam retu reizi. Rudenī, 
kad notiek lielā briežu sadzīšana baros, 
lai šķirotu – kas dzimtas turpināšanai, kas 
gaļai, kas sportam, un apzīmētu, lielākajai 
daļai teļu tā ir pirmā sastapšanās ar cilvē-
ku. 

Februāra beigās Lapzemē sākas briežu 
skriešanās sacensības, kas tur ir ļoti popu-
lāras. Tās notiek pat pilsētās – stadionos 
vai hipodromos. Braucējs neizmanto raga-
vas, kā varētu iedomāties, bet vada brie-
žus, braucot uz slēpēm.

Zirgu ar sūnām neizaudzēsi
Norvēģijā kādreiz bija iecerēts projekts 

audzēt zirgus, ko varētu izmantot ziemeļ-
briežu sadzīšanai un šķirošanai, tomēr, lai 
kā arī zirgi nepatiktu briežaudzētājiem, 
nekas no tā neiznāca, jo turēt zirgus, lai 
tikai pāris reižu gadā tos izmantotu, nav 
ekonomiski izdevīgi, – jābaro tie visu gadu 
ar dārgu barību. 

Zirgi atšķirībā no briežiem no sūnām 
vien nepārtiek. Tomēr nekas labāks par 
zirgu, lai pārvietotos par šo ziemeļbriežu 
zemi, nav – sniega motocikli saārda sūnu 
segumu, ja sniegs nav pietiekami dziļš. 
Rudenī, kad ziemeļzeme ir viskrāšņākā, 
tunturi ierodas diezgan daudz ceļotāju, 
kas gidu pavadībā dodas kalnos priecāties 
par krāsu daudzveidību un spilgtumu. Tad 
nu jāt pratējiem un gribētājiem tiek piedā-
vāts doties ceļā zirgu mugurās. 

Te gribas atgriezties
Ja kādreiz nolemjat doties uz šīm vie-

tām, apdomājiet labi, jo Lapzeme „ievelk”. 
Lai arī šeit saulītē nepagozēsies, nez kādu 
superhoteļu arī nav, tomēr ļoti gribas at-
griezties. Tikai retais šo maģiju nesajūt, 
pavisam parasti ir tas, ka, ja viereiz zie-
meļzemē būts, gribas atkal un atkal tur 
atgriezties.  
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Jauno zirgu pasaules čempionāti
Sagatavoja Dace Štrausa

Katru gadu Pasaules sporta zirgu audzē-
tāju federācija (WBFSH) kopā ar FEI rīko 
pasaules čempionātus jaunajiem zirgiem 
trīs olimpiskajos jāšanas sporta veidos. Tas 
ir viens svarīgākajiem pasākumiem ne tikai 
sportistiem, bet arī zirgaudzētājiem.

Iejāde, Ferdene Vācijā
Tradicionāli sacensības iejādē notiek 

Vācijā, Ferdenē augusta sākumā. Piecus 
gadus vecu zirgu fi nāls izvērtās aizraujošs. 
Kvalifi kācijas sacensību līderis Fürst Ro-
mancier, ko jāja Dr. Ulfs Mollers, iekļuva 
tikai ceturtajā vietā, bet viņa sieva Eva Mol-
lere saņēma bronzas medaļu, jājot šarmanto 
un spēcīgo Vestfāles šķirnes rudo kastrātu 
Blickpunkt (Belissimo M/ Weltmeyer), kas 
rādīja izcilas gaitas, saņemot novērtējumu 
8,96 balles. Šīs bija pirmās Evas WBFSH 
pasaules čempionāta sacensības, tādēļ viņa 
bija sevišķi priecīga par iegūto medaļu. Arī 
dāņu olimpietim Andreasam Helgstrandam 
šī bija WBFSH čempionāta debija, kur viņš 
demonstrēja divus augstas klases piecgadī-
gos zirgus. Viņš pierādīja savu augsto jāša-
nas meistarību, demonstrējot zirgu talantu 
pilnībā un iegūstot divas medaļas – gan 
sudraba, gan zelta. Apbrīnas vērti bija zelta 
medaļnieka dāņu siltasiņu šķirnes kastrā-
ta Hønnerups Driver (Blue Hors Romanov/ 
Blue Hors Don Schufro), kas pieder Andre-
asam Helgstrandam, un Stutteri Hønnerup, 
rikši, kas par šo gaitu veidu saņēma atzīmi 
„10”, bet kopvērtējumā – 9,46 balles. Sudra-
ba medaļu ieguva Helgstranda demonstrētā 
dāņu siltasiņu ķēve UNO Donna Unique 
(Blue Hors Don Schufro/ Falkland), kas pie-
der Stutteri UNO Dānijā. Tā saņēma novēr-
tējumu 9,08 balles.

Sešgadīgo iejādes zirgu fi nāla zelta me-
daļu izcīnīja Emīlija Šoltensa ar KWPN 
sertifi cēto ērzeli Westpoint (Jazz/Miche-
langelo). Īpaši tiesnešus sajūsmināja ērzeļa 
lēkši, par ko tas saņēma augstu atzīmi – 
9,5 balles, bet kopvertējumā – 9,00. Savu-
kārt sudraba un bronzas medaļas tika vā-
ciešiem. Otrajā vietā ierindojās Doroteja 
Šneidere ar Hanoveras šķirnes kastrātu Flo-
rinero no Fürst Heinrich – 8,72, bet trešajā 
vietā Traķēnes šķirnes pārstāvis ērzelis Im-
perio (Connery/ Balfour xx), ar ko jāja Anna 
Sofi ja Fībelkorna, – 8,42 balles. 

Konkūrs, Zangershaide Beļģijā
Rudens ir laiks, kad Leona Melhiora zirg-

audzētavā Zangershaidē, kas atrodas nelielā 
ciematā Lanakenā, Beļģijā notiek WBFSH 
un FEI pasaules jauno zirgu čempionāts. 
Šogad no 24. līdz 27. septembrim trīs arē-
nās nepārtraukti sacentās labākie pārstāvji 
piecu, sešu un septiņu gadu vecu zirgu kla-

sēs, kā arī atsevišķā konkurencē tika vērtēti 
sertifi cētie vaislas ērzeļi. Sacensības Zanger-
shaidē vienmēr ir ļoti piesātinātas, ļaujot ša-
jās trīs sacensību dienās pārbaudīt simtiem 
zirgu spējas. Šogad sacensībās piedalījās 750 
zirgu no 44 valstīm. Finālam kvalifi cējās 40 
labākie katrā klasē. Dažkārt pat nebija pie-
tiekami divkārt tīri veikt maršrutu, lai ie-
kļūtu fi nālā, tādēļ bija jārīko arī pārlekšanas 
maršruti, lai pierādītu to, ka ir labākie no la-
bākajiem jaunajiem zirgiem pasaulē. Vaislas 
ērzeļu klasē atkal uzvarēja sirmais Holštei-
nas šķirnes ērzelis Levisto. (Leandro/Carolus 
I), ar ko jāja Leona Melhiora meita Džudija 
Anna Melhiora, tā iegūstot titulu Pasaules 
vaislas ērzelis šajā čempionātā. Zangershai-
dē audzētais Priamus Z (Pucci/Grannus), ar 
ko jāja holandietis Vincents van Vorns, ie-
rindojās otrajā vietā. Japāņa Eikena Sato de-
monstrētais Zangershaides audzēknis Car-
toon (Caretano/Alme) ieguva trešo vietu. 

Arī Igaunijas sportists Reins Pills ar beļ-
ģu siltasiņu ērzeli A Big Boy (Kannan/Cash) 
veiksmīgi startēja šajā klasē, ierindojoties 
prēmētajā septītajā vietā.

Piecgadīgo zirgu klasē izcēlās VDL Groep 
Quinthago Z, ko jāja Leopolds van Astens, 
Kristiāns Ālmanis ar Charles 56 izcīnīja uz-
varu sešgadnieku konkurencē, Lamarque 
ar Karlu Broku seglos bija labākais septiņus 
gadus veco zirgu klasē. Pasaules čempiona 
titulu ieguvēji pārstāvēja Zangershaides, 
Vestfāles un Holšteinas ciltsgrāmatas.

Piecgadīgo zirgu konkurencē startēja 
otrs igaunis – Hanno Ellermanis, kurš pār-
stāvēja holandiešu zirgaudzētavu Team Nij-
hof ar diviem zirgiem. Ar vienu no tiem viņš 
ierindojās 12., bet ar otru – 24. vietā.

Trīscīņa, Liona Francijā
Šogad FEI/WBFSH pasaules jauno zirgu 

čempionāts notika no 15. līdz 18. oktobrim. 
Jaunā jātniece Malina Larsone, kura parasti 
startē amatieru klasēs, „nesalūza” zem top 
jātnieku spiediena un ar Walter Von Der Vo-
gelweide, pat saņemot četrus soda punktus 
konkūra posmā, ieguva uzvarētājas titulu, 
bet Hanoveras šķirnes zirgs septiņgadīgo 
zirgu klasē kļuva par jauno čempionu. An-
gliete Rūta Edža ar Nick of Th yme arī nogāza 
vienu šķērsli konkūra daļā un ierindojās otrā 
vietā. Slavenā angļu jātniece Pipa Fannele ar 
Redesigned maršrutu beidz tīri, bet saņēma 
divus soda punktus par laika normas pār-
sniegšanu, paliekot trešajā vietā fi nālā. Par 
sešgadīgo zirgu čempionu tika kronēts fran-
ču jājamzirgu šķirnes zirgs bērais Oslo, ko 
jāja britu jātnieks Foks Pits. Konkūra testu 
pāris beidza perfekti. Pipa Fannele ar Billy 
Landretti arī ar tīri veiktu maršrutu bija otrā 
vietā, bet Kajs Rīders un Charlie Weld ierin-
dojās trešajā vietā.

Labākie no labākajiem jātniekiem, kuri startēja 
ar zirgiem sešgadnieku klasē konkūrā.

Kristiāns Ālmanis ar Charles 56 izcīnīja uzvaru 
sešgadnieku konkurencē.

Otrā vietā ierindojās Doroteja Šneidere ar sešus 
gadus veco Hanoveras šķirnes kastrātu Florinero.

Malina Larsone ar Walter Von Der Vogelweide 
bija labākie septiņus gadus veco zirgu konku-
rencē.
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Ievainojumus nožāvē un miesu atdzīvina,
Vēzi uzveic, acis attīra, 
Prātam dod skaidrību,
Atvieglo runāšanu, dzirdi asina,
Matu izkrišanu apstādina,
Kuņģi stiprina, aknas dziedē.
(No renesances laika medicīnas traktāta)

Kristofora Ko-
lumba ekspedīcijas 
kuģa Santa Maria 

spāņu jūrnieki, kuri, sasniedzot nepazīs-
tamā kontinenta krastus, bija slimību un 
bada nomocīti, izdzīvoja, lielā mērā pa-
teicoties alvejai, ko Kolumbs esot nosau-
cis par „dakteri podā”. Labi zināms ir arī 
Kolumba teiciens, ka cilvēkam vajadzīgi 
četri augi – graudi, vīnogas, olīves un alve-
ja. Pirmais baro, otrais – priecē, trešais – 
piešķir harmoniju, bet alveja – ārstē.

Aloe Vera ir atklātas spējas, ko varētu 
nosaukt par „transportlīdzekli”, jo tā var 
iekļūt dziļi dažādu orgānu audos. Iekļūstot 
šūnās trīs, četras reizes ātrāk nekā ūdens, 
tā izvada toksīnus, šlaku, attīra asinis un 
limfu. Par to, kā ar alvejas spējām sadziedēt 
brūces un ārstēt no saindēšanās, jau runājis 
Paracelss savās Mistērijās par noslēpumaino 
alveju. Ar to sasaucas arī Hipokrāta pado-
mi, kuros viņš apgalvo, ka alveja dziedē di-
zentēriju un sāpes vēderā.

Mūsdienās, pētot alvejas sastāvu un auga 
iedarbību uz dzīviem organismiem, ne tikai 
apstiprinajās veco recepšu iedarbība, bet 
tika atklātas daudzas jaunas, noderīgas šī 
auga īpašības. Runājot par alvejas iedarbību 
cīņā pret intoksikāciju, nevar nepieminēt 
spēju izvadīt radionukleīdus.

Kas ir alerģija? Tā nav slimība, bet orga-
nisma reakcija uz noteiktu vielu – alergēnu. 
Aloe Vera pastiprina organisma adaptācijas 
spējas. Augam piemīt tādas īpašības kā spē-
ja piesaistīt histamīnu, kas izdalās organis-
mā alerģijas, šoka vai stresa gadījumā, tādēļ 
to varam uzskatīt par dabisku pretalerģisku 
un antistresa aģentu.

Alvejai piemīt organismu tīrošas, viel-
maiņu līdzsvarojošas, barojošas, imūn-
sistēmu regulējošas, pretiekaisuma un 
reģenerējošas īpašības. Tas nozīmē, ka šī 
brīnišķīgā auga produkti veicina organis-
ma atjaunošanos, normalizē un veicina 
organisma pareizu darbību kopumā. Kom-
pānija Forever Living Product piedāvā 
Aloe Vera dzērienus, kurus var izmantot 
zirgiem kā piedevu barībai gan slimību 
profi laksei, gan ārstēšanas procesa paātri-
nāšanai. Viens no pirmajiem produktiem, 
ko kompānija izstrādāja, ir Aloe Vera Gel – 
alvejas želejas dzēriens. Tas attīra organis-
mu, palīdz epitēlijaudu aizsardzībai un vei-
cina traumu dzīšanas procesu, iedarbojas 

Kā Aloe Vera palīdz?
uz organisma imūnsistēmu un palīdz regu-
lēt tās darbību, tam piemīt pretiekaisuma 
un pretmikrobu iedarbība. Alvejas dzērie-
nu iesaka lietot zirgiem, kam ir gremošanas 
trakta traucējumi, mēdz būt ekzēmas, kā 
arī vispārējai organisma stiprināšanai pēc 
saslimšanām un profl aksei.

Dzēriena Forever Freedom formula radī-
ta, lai maksimāli efektīvi kompleksā veidā 
nodrošinātu locītavu veselīgu funkcionēša-
nu un kustīgumu, mazinātu sāpes un apgā-
dātu organismu ar barojošām vielām. Šajā 
dzērienā Forever Living Products ir savie-
nojusi Aloe Vera želejas barojošās vielas ar 
glukozamīna sulfātu, hondroitīna sulfātu, 
metilsulfonilmetānu (MSM), askorbīnskā-
bi (vitamīnu C) un tokoferolu (Vitamīnu 
E). Forever Freedom pamats ir Aloe Vera že-
leja. Tās barojošie komponenti nostiprina 
imūnsistēmu, mobilizē organisma dzīvības 
procesus, rada pretiekaisuma iedarbību.

Glukozamīna sulfāts ir atrodams vēž-
veidīgo čaulā un uzskatāms par lielo 
skrimšļaudu molekulu galveno celtniecības 
materiālu. Tas palīdz uzturēt skrimšļa šķid-
rumu un regulē metabolismu, saudzējot no 
nevēlamiem audu savainojumiem, aizkavē 
sairšanas procesu veicinošu elementu uz-
krāšanos locītavās.

Hondroitīna sulfāts iegūstams no haizivs 
skrimšļiem, un arī tas nodrošina pretestību 
skrimšļu sairšanas procesam, tam piemīt 
pretiekaisuma un pretsāpju iedarbība. 

MSM  un vitamīni pastiprina visu ie-
priekšminēto komponentu darbību. Fore-
ver Freedom atšķiras no daudziem līdzīga 
satura produktiem ar savu ātro iedarbību, 
sniedzot labus rezultātus jau pēc dažām 
dienām vai nedēļām, tā kā alveja veicina 
organiska sēra savienojumu asimilāciju un 
bioloģisko pieejamību. Pateicoties caur-
kļūšanas spējai, alvejas aktīvās vielas ātri 
nokļūst nepieciešamajā vietā. Ieteicams 
zirgiem locītavu  saslimšanu gadījumos un 
to profi laksei, imūnsistēmas stiprināšanai, 
alerģijas gadījumos. Jāpiebilst, ka minētie 
dzērieni paredzēti arī lietošanai cilvēkiem.

Informācija pa tālruni 26258326 – 
Dace.

7. novembrī AS Agro� rma Tērvete no-
tiks Forever Living Products prezentācija.
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Vendija, Latvijas šķirnes ķēve, 
175 cm, dz. 2003. g.

Velvets

L1522

Vintas T52, 
Lietuva

120 Homeras Hitinas 6 TR

Vārsma L4021
Vello H173

Arfa

LS5343

Alamo H197, 
Vācija

Almeo SF

Alfa L4373
Apelsīns L1366

Doktrīna, Latvijas šķirnes ķēve, 
169 cm, sirma, dz. 2006. g.

Don Weltmeyer

H235, Vācija

Don Primero OL
Donnerhall OL

Waleika HN
Weltmeyer HN

Kaspija

LS5785

Concord H238, 
Vācija

Coronado HL

Pārvalde H368
A161 Prizrak 
ox, Krievija

Leikers, Latvijas šķirnes kastrāts, 
169 cm, bērs, dz. 2006. g.

Landgold 

H233, Vācija

Landadel HL
Landgraf I HL

Persielana OL
Grannus HN

Kondria

LS5569

Cabrio H237, Vācija
Cambridge HL

Drava H403
Didzis H152

Ametists, Traķēnes šķirne, 
167 cm, dz.2005. g.

Arsenāls 

XX 98

Argolīns Ang 
67

Horizonts Ang 56, Ukraina

Elēģija Ang 28, 
Krievija

3271 Eron xx 

Monta

TR170

Monreāls T68
Moments T43, Krievija

Folga T50
103 Hog TR, Krievija

Dardedze LS6083, Latvijas šķirnes ķēve, 
164 cm, dz. 2004. g.

Daions 

DH1, Dānija

Diamond DH
Allegro HN, Vācija

Theresa-
Madonna DH

Goldfi nger HN, Vācija

Zefa

LS5438

Zenīts Ang 72
Tavrs Ang 45, Krievija

Alibeka LS
Alamo H197, Vācija

IZSOLE

Cavallo, Latvijas šķirnes kastrāts, 
167 cm, dz. 2003. g.

Colibri 

HL247, Vācija

Contender HL
Calypso II HL

E-Leica HL
Cicero HL

Vigunda

LS5544

Velvets L1522
Vintas T52, Lietuva

Gravīra L4555
Gavriks no Galms 

Laikmets, Latvijas šķirnes kastrāts, 
162 cm, dz. 2005. g.

Lobby B 

HL242, Vācija

Lord HL
Ladykiller xx

Ahne HL
Ramiro Z HL

Mūza

LS5488

Misters L1404
Menuets L1106

Monsa L3175
Mailis L904

Kelvins LS1743, Latvijas šķirnes ērzelis, 
168 cm, 2006. g.

Kaldans

LS1625

Calliano HL250, 
Vācija

Calido I HL

Lavila LS5587
Lords L1501

Poēma

L4788

Pikards H224, 
Vācija

Picard HN

Ganda L4476
Glagols H174, Krievija

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības izsolei, kas notiks 
AS Agrofi rma Tērvete 7. un 8. novembrī, piedāvātie zirgi

Bonfaira, Latvijas šķirnes ķēve, 
165 cm, 2005. g.

Bastejs

DH8, Dānija

Bonsoir HN, Vācija
Bolero HN

Julia DH
Lion HN, Vācija

Febija 

LS

Fons L1469
Fonds H189, HN

Gitija L4972
Grafīts L1470
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Patriks, Latvijas šķirnes kastrāts, 
bērs, dz. 2005. g. 

33 Poet 

TR79, Krievija

109 Eol 25 TR
27 Ostrjak 9 TR

738 Poinga TR
Gret 89 TR

Antera 

LS

Ampers Ang 75, 
Kirgīzija

3209 Erzerum xx

Telfa LS
Tehass T37, 
Baltkrievija

Happy Kings, Latvijas šķirnes kastrāts, 
165 cm, bērs, dz. 2006. 

Hasans 

T54

Horovod T26, 
Krievija

015 Vihodec 43 TR

Etiketka T35, 
Krievija

A140 Tropik ox

Nendija 

LS5428

Nivana KWPN8, 
Nīderlande

Silvio II HN

Naida H379 Valis-Nords no Vdumčivij

Gaspaža, Latvijas šķirnes ķēve, 
164 cm, bēra, dz. 2006. g.

Grand Libero

HN260, Vācija

Achill-Libero HL
Landgraf I HL

Grand Lady HN
Grannus HN

Paparde

LS5779

Pedro WE2, 
Vācija

Pilot WE

Azova L4945
Alamo H197, 
Vācija

Golda, Latvijas šķirnes ķēve, 
166 cm, bēra, dz. 2006. g.

Grand Libero

HN260, Vācija

Achill-Libero HL
Landgraf I HL

Grand Lady HN
Grannus HN

Laudija

LS5565

Landgold H223, 
Vācija

Landadel HL

Aiva L4759
Alamo H197, Vācija

Leandra, Latvijas šķirnes ķēve, bēra, 
165 cm, dz. 2005. g.

Lakijs

LS1594

Landgold H223, 
Vācija

Landadel HL

Kvīna L4951 Kenstreet KWPN1

Pārvalde

H368

A120 Prizrak ox, 
Krievija

A8 Kankan ox

Valde H245
Vdumčivij H140, 
Krievija

Parāde, Latvijas šķirnes ķēve, dz. 2006. g.

33 Poet 

TR79, Krievija

109 Eol 25 TR
27 Ostrjak 9 TR

738 Poinga TR
Gret 89 TR

Amora

LSK 22459

Arbitrs TR, Krievija
53 Bļesk TR

Digna LK 22190
Gudrons L895

Lumene, Latvijas šķirnes ķēve, 
173 cm, bēra, dz. 2005. g.

Lagerfeld

H234, Vācija

Levantos I HL263, 
Vācija

Liostro HL

Blankell OL
Rubinstein I OL

Midveja

H435

Maratons T25
A120 Mramor ox, 
Krievija

Virgīnija H224, 
Krievija

Vaļerik HN

Alla LS5789, Latvijas šķirnes ķēve, 
168 cm, bēra, dz. 2002. g.

Audi Quattro

DH10, Dānija

Quidam de 
Revel SF

Jalisco B SF

Immerdor 
KWPN

Nimmerdor KWPN

Liepa

L4948

Lear H190, 
Dānija

Lagos HL

Pārvalde H368
A161 Prizrak ox, 
Krievija

Conti Club LS1735, Latvijas šķirnes 
sertifi cēts ērzelis, dz. 2005. g.

Le Cowando 

DH14, Dānija

Continue OL
Contender HL

Le Alyette DH
Schwadroneur TR

Imperija 

LS5676

Ingars L1175 
Ingass xx

Maroka L2301 
Flagmanis Lb703, 
Vācija

IZSOLE

Latvijas Zirgaudzētāju biedrības izsolei, kas notiks 
AS Agrofi rma Tērvete 7. un 8. novembrī, piedāvātie zirgi
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ATPŪTAS BRĪDIM

Neapšaubāmi viena no pasaulē izcilāka-
jām gleznām ir vēlīnās renesanses meista-
ra, Venēcijas mākslinieka Ticiāna Večelio 
(ap 1485/90-1576) darbs Imperators Kārlis 
V  pie Mīlbergas (1548). Tā reproducēta ne 
tikai albumos un mākslas vēstures grāma-
tās, bet arī monogrāfi jās par kara mākslu 
un šogad iekļauta eksperimentālā interne-
ta projektā. 

Karaļa Kārļa V (1500-1558) portrets 
radīts par piemiņu imperatora uzvarai pār 
protestantiem kaujā pie Mīlbergas 1547. 
gada 24. aprīlī. Dominējošā sarkanā krāsa 
priekšplānā uz Kārļa V bruņu cepures un 
jostas, kā arī zirga ekipējumā bija katoļus 
raksturojošā krāsa daudzajos reliģiskajos 
karos 16. un 17. gadsimtā.

Glezna ilgus gadus glabājās Austrijas 
karaļnamā, līdz 1827. gadā kļuva par Prado 
muzeja kolekcijas īpašumu Spānijā. Kādā 
no ceļvežiem šajā mākslas pasaulē sacīts: 
„Šis ir viens no Ticiāna dramatiskākajiem 
un monumentālākajiem portretiem, kas 
parāda ne tik daudz pozētāja personību, 
bet gan viņa imperiālās institūcijas augstos 
ideālus. Mīlbergas cīņā imperators sakāva 
Šmalkaldes savienības protestantu prin-
čus, un Ticiāna gleznā viņš ir attēlots kā 
kristiešu bruņinieka prototips, kas trium-
fējis pār ķecerību. Papildus izcilai neaiz-
mirstama attēlojuma radīšanai Ticiāns 
parādījis savas spējas izcilajā struktūras 
radīšanā, piemēram, rieta saules gaismas 
izkliedēšanā ainavā un apburošajā bruņu-
tērpa atspīdumā.”

Ticiāns 16. gadsimta 40.-50. gados bija 
iemantojis lielu slavu un bagātību. Viņu 
aicināja pie sevis gan Romas pāvests, gan 
Vācijas ķeizars Kārlis V. Māksliniekam it 
visur tika izrādīts liels gods, un, uzturo-
ties Augsburgā, viņš uzglezno vairākus 
Kārļa  un viņa ģimenes locekļu portretus, 
tajā skaitā šo, kas zināmā mērā atšķiras no 
citiem ar to, ka ķeizars šajā gleznā ir kriet-
ni heroizēts – bruņās, ar šķēpu rokā, sēžot 
zirga mugurā uz ainavas fona, rietošas 
saules apspīdēts. Taču tieši tāpēc tas vēlāk 
atstāja milzu iespaidu uz baroka laika re-
prezentatīvā portreta žanru. Rūpīgi studēts 
arī šīs gleznas greznais kolorīts, niansēto 
toņu lietojums. 

„Bet mākslas objekts ir māksliniecisks 
tikai tiktāl, cik tas nav reāls. Lai priecātos 
par Ticiāna portretu Kārlis V zirgā, mums 
jāaizmirst, ka tas ir Kārlis V kā persona un 
jāredz tā vietā portrets, t. i., tēls, fantāzija. 
Atveidotā persona un tās portrets ir pilnīgi 
dažādas lietas, mēs interesējamies vai nu 
par vienu, vai par otru. Pirmajā gadīju-

Imperators Kārlis V uz zirga
Dace Millere

Ticiāns. Imperators Kārlis V pie Mīlbergas. 1548

mā mēs „dzīvojam līdzi” Kārlim V, otrajā 
daļā mēs skatāmies uz mākslas objektu,” tā 
raksta Hosē Ortega Gasets esejā Mākslas 
dehumanizācija (1924).

Šāgada sākumā medijos parādījās inte-
resanta ziņa: Prado muzejs Madridē kopā 
ar pasaules apmeklētāko interneta meklē-
šanas serveri Google radījis prezentācijas 
projektu programmā Google Earth, kur in-
teresenti varēs līdz vissmalkākajai detaļai 
izpētīt 14 leģendārus mākslas darbus, tajā 
skaitā imperatora Kārļa V portretu, kas da-
biskā izmērā ir 283 cm augsts un 333 cm 
plats. Tā ir viena no gleznām, kuru muzejā 
ir grūti apskatīt, jo pietrūkst vietas, kur at-
kāpties... Tāpēc šī projekta ietvaros veido-
tas mākslas darbu reprodukcijas no vairāk 
nekā 8000 atsevišķiem kadriem, kas foto-
grafēti ar 14 000 megapikseļu izšķirtspēju, 
tālab iespējams aplūkot katru atsevišķu 
otas triepienu.

Interesants ir sekojošs fakts. 1943. gadā, 
kad daudzas avīzes iznāca ļoti pieticīgā 
veidolā, neizmantojot fotogrāfi jas, kāds 
nezināms autors laikrakstā Ventas Balss 
tik aizrautīgi apraksta šo gleznu, ka lasī-

tājam, iespējams, šķita, ka viņš to skatījis 
savām acīm: „Ticiāna darbi ar savu repre-
zentatīvo veidu un izstrādātiem tērpiem ir 
raksturīgi baroka laikmetam. Bet ar savu 
ārkārtīgi lielo dzīvību, krāsām un līnijām, 
kompozīciju un apgaismojumu un nepār-
spējamo izteiksmi tie uzskatāmi par por-
tretu glezniecības paraugiem visiem lai-
kiem. Gleznā Kārlis V pie Mīlbergas  rādīts 
ķeizars uz zirga. Kaut ko baigu un draudo-
šu mēs saskatām šai jātniekā, kas laistās ar 
zeltu gleznotās dzelzs bruņās un uz sava 
kaujas kumeļa izaulekšo tumšā, rīta sār-
tumā krāsotā silā, raidot savus skatus pāri 
plašajam līdzenumam savā priekšā. Tā iz-
teic valdnieka varu, kura zemē nenorietēja 
saule.”

Ar Kārli V un Ticiānu saistīts vēl kāds 
mākslas vēsturē labprāt citēts stāsts, kas 
apliecina to, cik senos laikos cienīti ļaudis 
bija mākslinieki. Kad dižais valdnieks po-
zējis gleznotājam, Ticiānam nejauši nokri-
tusi ota, bet Kārlis V pieliecies pirmais, lai 
to paceltu, tā apliecinādams cieņu meista-
ram.
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Zils zirgs zirņos. Jā, zils zirgs zirņos. 
Vēl vakar es viņu redzēju. Viņš ēda zir-
ņu zilos ziedus, un es zinu, kāpēc viņš 
ir zils. Tā nolēma citi zirgi. Sanāca kopā 
visas pasaules zirgi. Visu Zirgu Pilnsa-
pulcē — melnie, baltie, bērie un dūkanie, 
sirmie, pātie un ābolainie teica: “Var ga-
dīties, ka mašīnas visu uzvar un mums 
būs jāiet bojā. Jau tagad mums tik maz 
kumeliņu. Un vecos zirgus atdod lap-
su fermās lapsām. Darīsim tā, lai viens 
zirgs ir mūžīgs!” Viņi nolēma, ka mū-
žīgais zirgs būs ilgu un cerību krāsā — 
vizbuļu, hiacinšu un neaizmirstuļu zils. 
Visur tur, kur cilvēks uz pasaules ilgojas, 
tur viņam jābūt klāt, tāpēc zilajam zirgam 
deva zilus spārnus un nosauca par ZILO 
CERĪBU ZIRGU. 

Vēl Visu Zirgu Pilnsapulce nolēma, ka 
Zilajam Cerību Zirgam jābūt vienam, jo 
visstiprāk ilgojas tas, kas ir viens, tāpēc 
nebūs viņam otra zirga, ne drauga, ne 
draudzenes. Un nebūs zilu kumeliņu — 
viņš būs viens un mūžīgs. Tad nosku-
ma zilais zirgs, bet visi zirgi teica, ka arī 
skumjas ir zilas un labi viņam piestāv, 
un savu lēmumu nemainīja. “Tu esi sap-
ņu zirgs,” viņam teica. “Tu vari ēst visu 
un dzert visu to pašu, ko mēs, visi zirgi,” 
viņam teica, “bet, tikko tu ēdīsi tikai to 
vien, ko visi ēd, tu pazaudēsi savu zilo 
krāsu un iesi bojā. Tu esi sapņu zirgs, un 
tev jāēd neaizmirstules. Visas zilās puķes 
ir tava barība. Kad debesis ir zilas un tīras, 
ej un debesīs izvārties! Kad jūra ir zila, ej 
un jūrā izpeldies! Un, kad tu gribi dzert, 
tev ir jāuzmeklē zilie cerību avoti. Aiz zilā 

Zilā pasaka
Imants Ziedonis

kalna zilajā vērī trīs zili alkšņi eglēs aug —
tur ir zils avots. Tur, kur trīs zili zibeņi zi-
liem zobeniem zaķi dzen. Tur, kur trīs zili 
mākoņi zilā mucā aizmiguši. Tur, kur... 
nu, tu jau pats atradīsi. Un, ja nav avotu, 
tu drīksti dzert tikai no ziliem spaiņiem, 
zilām bļodiņām, zilām krūzītēm, zilām 
glāzītēm. Atceries, ka tu nekad nedrīksti 
dzīvot tepat, bet tev jādzīvo zilos tālumos. 
Cilvēki cerē un skatās uz tālumiem. Tur, 

kur jūra ir tāla un zila, tur, kur debesis ir 
tālas un zilas, tur, kur tāli un zili ir meži. 
Tur tev jādzīvo. Tuvumā tu nedrīksti nākt. 
Tuvu tu vari atnākt tikai krēslas stundā zi-
lajā rīta un vakara dūmakā.”

Tā zirgam tika noteikts, tāpēc tuvumā 
viņu tik reti kāds redz, gandrīz nemaz ne-
redz. Un cilvēki ilgojas pēc tālumiem. Kad 
agros pavasaros atnāk strazdi un zem laz-
dām zied zilās vizbules, skatieties uzmanī-

gi — vai tur nav zilā zirga pēdas? Reizēm 
pavasarī dārzā ir noēstas zilās hiacintes. 
Vasarā ejiet klusu pa laukiem, kad lini 
zied vai rudzu laukā zied rudzupuķes — 
zilais zirgs tur ganās. Reiz viņš noēda In-
tiņai zilās puķītes no saulessarga. Viņa 
pavasarī aizgāja uz mežmalu un mācījās 
ģeometriju, gatavojās eksāmeniem, noliek 
saulessargu sāņus un tikai mācās teorē-
mas. Pēc tam ies mājās, skatās: tas vairs 
nav viņas saulessargs! 

Visas zilās puķītes noēstas, palikušas 
tikai dzeltenās. Un kā viņš tik sīki izlupi-
nājis tādas maziņas starp mazajām? Vien-
reiz mēs tūrisma braucienā pusdienojām 
un paklājām pļaviņā skaistu vaskadrānu, 
zilām plūmēm izzīmētu. Paēdām, aizgā-
jām peldēties un, kad atnācām atpakaļ, no 
galda drānas visas zilās plūmes bija no-
ēstas. Atkal tepat, kaut kur tuvumā bijis 
zilais zirgs. Sevišķi viņam garšo meiteņu 
zilās matu bantes. 

Bet baltajā ziemā viņu var redzēt krēs-
las stundās tur, kur egles met garas un 
zilas ēnas. Tur viņš laiza zilās ēnas un iz-
skatās nosalis. 

Bet, ja jūs gribat viņu redzēt pavisam, 
pavisam tuvu un varbūt pat nofotogra-
fēt, tad nolieciet pagalmā pavakara krēslā 
katliņu ar melleņu ķiļķēniem, mellenes 
viņam ļoti garšo. Tie, kas jāj ar zilo zirgu, 
tie visu pasauli redz zilu: esot zili zaķi, zili 
pūpēži un zilas ievas. Tāpēc jau arī saka: 
zili brīnumi. 

Pats zilais zirgs jau ir zils brīnums, un, 
kas ar viņu jāj, — redz zilus brīnumus. 
Parasti gan viņš laižot sev tuvumā un at-
ļaujot ar sevi jāt tikai dzejniekiem, bet ja 
jums ir saujiņa zilu auzu... Vai jums ir sau-
jiņa zilu auzu?

(No grāmatas Krāsainas pasakas, iz-
devniecība Liesma, Rīga, 1973).
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– Vai tava sieva var apstā-
dināt auļojošu zirgu?

– Zirgs pats nostājas uz 
pakaļkājām, kad ierauga viņu 
bez kosmētikas! 

☺ ☺ ☺
– Meitenīt, kāpēc jūs smē-

ķējat? 
– Es nogalinu sevī zirgu!

☺ ☺ ☺
Rabinovičs atnācis uz jāša-

nas sporta klubu.
– Es gribētu pajāt ar zirgu! 

Vai pie jums var zirgu izno-
māt?

– Protams! Kāds zirgs jūs 
interesētu – vai ir kādas īpašas 
vēlmes?

– Man tādu garāku...
– Kāpēc?!
– Mēs būsim pieci!

☺ ☺ ☺
Kovbojs jāj ar zirgu pa prēri-

ju, skatās – priekšā piecus met-
rus plata bedre. Viņš saka: 

– Es – kovbojs, pārlekšu!
Un pārlec. Jāj tālāk, skatās – 

priekšā desmit metru plata bed-
re. 

Kovbojs saka: 
– Es – kovbojs, pārlekšu!
Un pārlec arī. Jāj tālāk, ska-

tās – priekšā divdesmit metru 
plata bedre.

Kovbojs saka: 
– Es – kovbojs, pārlekšu!
Bet zirgs saka: 
– Tu – kovbojs, tu arī lec!!!

☺ ☺ ☺
Kamielis – tas ir zirgs, ku-

ram ir liela dzīves pieredze.
☺ ☺ ☺

Vīrietis atnāk pie ārsta: 
– Dakter, man ir problēma: 

es mīlu savu zirgu!
Ārsts: 
– Ķēvi vai ērzeli?
– Protams, ķēvi!!! Vai jūs 

mani uzskatāt par izvirtuli?!

☺ ☺ ☺
– Sakiet, lūdzu, kāpēc ģe-

nerālim šajā piemineklī ir tik 
savāda poza?

– Redziet, sākumā bija do-
māts, ka tur būs arī zirgs, bet 
tam zirgam nepietika nau-
das. 

☺ ☺ ☺
Kovbojs ienāk bārā un uz-

sauc bārmenim:
– Piecpadsmit pudeles vis-

kija! Zirgs grib dzert!
Zirgs dzer, kovbojs mak-

sā, bet pārsteigtais bārmenis 
jautā:

– Vai pats nedzersiet?
– Ko jūs, es taču esmu pie 

stūres!
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Veikalā Zirgu stallis nopēr-
kami mākslas kalendāri nāka-
majam gadam. Izmēri 39x46 
cm. Teksts  trīs valodās, augstas 
kvalitātes papīrs, iesiets spirālē. 
Kalendārā ir 24 attēli –  katram 
mēnesim divi. Cena: Ls 16.

Konkūrs (Jumping, Springen) 2010
Fotogrāfs: Žaks Tofi .

Iejāde (Dressage, Dressur) 2010
Fotogrāfi : Žaks Toffi   un Gabriele Bo-
isele.

Braukšana (Driving, Fahren) 2010

Kalendāri 
2010. gadam

Pagājušajā gadā audzētava Zviedru 
Birzes zirgi sāka jaunu tradīciju – ru-
denī aicināt ciemos visus, kuriem in-
teresē mūsu zirgi.

Ganāmpulka pamatu veido divu 
ģimeņu ķēves. Vienas ciltsmāte ir 
zviedru siltasiņu šķirnes ķēve La Co-
cette (Utrillo– Larkenda II no Corso), 
kas pieder pie Zviedrijā pazīstamajai 
ģimenei F4, otras – angļu pilnasiņu 
ķēve Windermare (Long John– Madi-
na no Balidar). Mūsu stallī ir tādas iz-
celsmes zirgi, kādus citur Baltijā grūti 
atrast, tāpēc arī šogad priekšroku zir-
gu iegādē gribam dot zirgaudzētājiem 
un sportistiem no Latvijas. Arī pirms 
gada trīs labākās jaunās ķēves atrada 
saimniekus tepat. Nav taču visiem la-
bākajiem jāaizceļo pāri jūrai. 

Ievērojamākā mūsu ķēve ir Rassa-
sine (Stanford – La Cocette). Šī apbrī-
nojamā kumeļmāte līdz šim devusi 16 
kumeļus, kuri visi (!) izceļas ar lielisku 
lēcienu. Rassasine dēls Cor de Son (no 
Corlando) 2001. gadā kļuva par pa-
saules jaunzirgu čempionu; Querides 
(no Little Q) ar panākumiem startēja 
Zviedrijas komandas sastāvā Eiro-
pas čempionātā jaunajiem jātiekiem 
maršrutos līdz 150 cm; ķēve Rawasi-
ne (no Willibald) sekmīgi piedalījās 
starptautiskās trīscīņas sacensībās. 
Latvijā vislabāk pazīstams ir  2005. 
gada vaislas ērzeļu skates uzvarētājs – 
astoņus gadus vecais Irasir (no Iro-
ko), ar kuru starptautiskā līmenī star-
tē Andis Vārna. Audzētavā Zviedru 
Birzes zirgi aug un jaunus saimnie-
kus var atrast septiņi Irasir kumeļi – 
enerģiskā un „atsperīgā” Windri-
ff  Irassine (trīs gadus veca, māte – 
Windstream XX); divgadīgie Irandatzi 
un Irmandota, kā arī trīs pusotru gadu 
veci ērzelīši un viena ķēvīte.

Trīs gadus vecā Rassasine meita 
Carmensine, kas iegūta mākslīgās ap-
sēklošanas ceļā no ērzeļa Carson Ask 
(Equest Carnute– Caretino), šogad 
aplecināta ar Baccardi (Balou Du Rou-
let– Argentinus). Par šo bēro skaistuli 

Zviedru Birzes zirgi aicina 
ciemos 31. oktobrī!

īpašs stāsts: Zviedru Birzes zirgi labprāt 
sadarbotos ar cilvēku, kurš gribētu 
kļūt par tās līdzīpašnieku iegādājoties 
„puszirgu”, kā tas citur pasaulē ierasts. 
Varbūt vērts ieviest šādu sadarbības 
formu arī Latvijā?

Otra F4 ģimenes ķēve ir Corasine, 
kuras tēvs Flyinge Tolstoy savā laikā 
bija pasaulē pazīstams iejādes zirgs, 
sekmīgi piedalījās olimpiskajās spēlēs. 
Corasine šogad piedzimis jau 13. ku-
meļš. Viņas pēcnācēji lieliski startē ie-
jādē (lielākoties Zviedrijā), bet ērzelis 
Queseron guvis panākumus starptau-
tiskās sacensībās trīscīņā. Redzēsiet 
interesantas Queseron meitas – ar labu 
lēcienu apveltīto Quinta B (4 g.v.) un 
trīsgadnieci Queserava, kurai ir ļoti 
labas gaitas. Pārējie Queseron bērni 
jau atraduši saimniekus Zviedrijā.

Angļu pilnasiņu ķēves Windermare 
meitas Windstream XX, Wind in Spin 
XX un Winderona ZS arī devušas gan 
labus lēcējus, gan iejādes un trīscīņas 
zirgus. Tie, kas nenobīsies no rudens, 
un atbrauks, redzēs trīsgadīgas ķē-
ves no Queseron, Landgold un Irasir, 
divgadīgus ērzeļus no Irasir, Louis J 
un Donnerbube II, ķēvītes no Louis J, 
Pedro, Adermie, Irasir, gadu vecus ku-
meļus no Irasir un Donnerbube II, kā 
arī interesantus šogad dzimušus ku-
meļus no Bazilio un Bleisbergs Liwius.

Atbrauciet, nenožēlosiet! Kafi ja un 
torte visiem! Pārliecinieties, ka mūsu 
zirgi ir labdabīgi un uzticas cilvēkam! 
Zirgu cenas no 1000 eiro.

Sākums 31. oktobrī pulksten 12. Atrodamies Vecumnieku novadā, Kurmenē 
(9 km no Skaistkalnes, 90 km no Rīgas).

Informācija pa tālruņiem 28328968 (Rūta), 26226999 (Ildze) 
un 29169568 (Harijs).
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Eiropā lielākais 
zirglietu veikals –

10 000 preču nosaukumu!

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

Zirgu fotogrāfi jas 
un individuālas fotosesijas

Dace – tālr.: 26258326
Māris – tālr.: 29209802

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!

+371 29419589     www.kombainserviss.lv    +371 29352589
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Pasākuma Zinātnieku nakts 2009 ie-
tvaros 25. septembrī pulksten 17 Latvi-
jas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā, 
Kandavas ielā notika dzīvais eksperiments 
Magdeburgas puslodes. Eksperimenta no-
risi vadīja “pats” Otto fon Gērike (1602 — 
1686). Dalībnieki varēja pārliecināties par 
vakuuma spēku.

Visiespaidīgākais no Otto von Gērikes 
veiktajiem ir eksperiments ar Magdebur-
gas puslodēm, kas atstāj lielu iespaidu uz 
publiku pat mūsu dienās. Eksperimenta 
gaitā lodes, no kuras izsūknēts gaiss, abās 
pusēs iejūdz arvien vairāk zirgu, kas tiek 
dzīti pretējos virzienos. Pat 16 zirgi nespēj 
atrraut abas puslodēs. Tad mazs zēns atver 
krānu un ielaiž lodes tukšajā dobumā gai-
su. Rezultātā puslodes pašas atdalās viena 

Eksperiments ar Magdeburgas puslodēm
Natālija Dreimane no otras. Šo eksperimentu pirmo reizi Otto 

fon Gērike veica 1657. gadā.
Savā laikā šī eksperimenta veikšanai 

Otto fon Gērike ne vienmēr varēja dabūt 
savā rīcībā vajadzīgo zirgu daudzumu. Tur-
klāt daudzu neveiksmīgu eksperimentu 
rezultātā puslodes bija bojātas. Pat tobrīd 
salīdzinoši bagātais pilsētas mērs, kurš at-
balstīja eksperimentus, nevarēja segt radu-
šos izdevumus tikai no saviem līdzekļiem. 
Otto fon Gērikes zinātniskajiem eksperi-
mentiem vajadzīgo palīgierīču izgatavošanu 
un remontu veica Magdeburgas amatnieki, 
kuriem nācās saprast, kādām slodzēm šie 
instrumenti tiks pakļauti. 

Otto fon Gērike meklēja iespēju šos ek-
sperimentu veikt bez zirgu palīdzības. Tā-
dēļ viņš 1661. gadā izveidoja konstrukciju, 
kas bija līdzīga karātavām. Tai bija daudz 
priekšrocību salīdzinājumā ar iepriekšējo, 

un ar tās palīdzību tika veikti jauni eksperi-
menti vakuuma fi zikas jomā. Otto fon Gē-
rikes veiktie eksperimenti 17. gadsimtā 
pirmoreiz nodemonstrēja, ka atmosfēras 
spiediens var veikt darbu. Otto fon Gērikes 
izveidotā konstrukcija sagatavoja ceļu tvai-
ka mašīnas izveidei.

Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā 
eksperimentam bija pieaicināti 12 zirgi no 
dažādām Latvijas vietām. Iejūgti gan saku, 
gan širu aizjūgos, zirgi un to grūmi centās, 
cik spēja, bet slavenās Magdeburgas puslo-
des tā arī nepadevās. 

Eksperiments šova veidā demonstrēts 
visā pasaulē kopā 150 reizes, un tikai trīs 
reizes zirgi ir spējuši puslodes atraut – pē-
dējo reizi tas noticis Vācijā ar 16 smago vil-
cēju palīdzību. 

Patriks Sveizijs bija 
drosmīgs vīrs, kurš 
pusotru gadu cīnījās ar 
grūti ārstējamo ļaunda-
bīgā audzēja formu — 
aizkuņģa dziedzera vēzi. 
Tomēr  14. septembra 

rītā 57 gadu vecumā viņš ģimenes lokā 
mierīgi atvadījās no šīs pasaules. Svei-
zijs vislabāk bija pazīstams kā dejotājs 
un aktieris – viņš panākumus guva sla-
venajās fi lmās Netīrās dejas un Spoks. 
Taču arābu zirgu audzētāju kopienā viņš 
bija zināms arī kā panākumiem bagāts 
zirdzinieks, kurš ar savu popularitāti 
sabiedrībā pievērsa uzmanību arī arābu 

Pieminot Patriku Sveiziju
Dace Štrausa šķirnei. Ar savu patieso zirgu mīlestību 

un aizrautību viņš ieguva lielu respektu 
zirgaudzētāju vidē.

Sveizijs bija saistīts ar zirgiem jau 
kopš agras bērnības. Viņš kādreiz iztei-
cies: „Esmu izaudzis kopā ar zirgiem. 
Mans tēvs bija kovbojs Teksasā. Mēs 
dzīvojām Hjūstonā. Kad man bija asto-
ņi gadi, es viesojos fermā, kur audzēja 
arābu zirgus un kopš tā laika nesapņoju 
ne par ko citu kā tikai par arābiem.” 

Tajā pašā 1991. gadā, kad People Ma-
gazine nominēja Sveiziju par gada sek-
sīgāko vīrieti, viņš iegādājās arābu ērze-
li Tammen, kas uzvarējis vairākos arābu 
zirgu šovos un producējis 175 kumeļus. 
Sveizijam un viņa sievai Lisai piederēja 
vairāk nekā ducis arābu zirgu, un viņi 

kļuva par aktīviem zirgaudzētājiem. Foto-
grāfi ja, kurā attēlots Sveizijs ar Tammen, 
tika izmantota plakātā jauniešu labdarības 
akcijas laikā deviņdesmito gadu sākumā.

Uzraksts uz plakāta vēsta: „Kur gan pla-
šajā pasaulē atrodams cildenums bez lep-
nības, draudzība bez skaudības vai skais-
tums bez iedomības? Šeit, kur muskuļos 
jaušama grācija un spēku caurvij lēnprātī-
ba. Ronalds Dankans”
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Zirgi gatavojas eksperimentam ar Magdeburgas puslodēm, kas Rīgā notika Zinātnieku nakts ietvaros Botāniskajā dārzā.
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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    
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2009. gada 7.  un 8. novembrī
AS Agrofi rma Tērvete
Pasākuma sākums plkst. 11Ag
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Latvijas Zirgaudzētāju biedrības 
vaislas ērzeļu sertifi kācija
Jauno zirgaudzētāju sacensības
Zirgu izsole
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