
Ainārs 
Ančevskis 
izjādē

Ziemas
čempionāts

C
en

a
1,90 Ls Aktieris Ainārs Ančevskis ar Lemonu

Silvijas Danelsones foto35

Nr. 2 (35) 2010. gada  februāris-marts





~3~janvāris-februāris, 2010

Šajā numurāDaudz laimes! 

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.

Latvijas ziemas čempionāts 
Aizvadīti divi Latvijas ziemas 
čempionāta posmi konkūrā – 
vispārējā konkurencē, kā arī 
pirmoreiz poniju jāšanā un 
amatieru klasē 4.-7. lpp.

L AT VIJĀ

Informācijas pārpublicēšana un izmantošana pieļaujama, ievērojot LR autortiesību likumdošanu 
un atsaucoties uz Zirgu Pastu kā avotu un/vai darba autoru. Jebkāda cita veida informācijas 
pārpublicēšana, pavairošana un izmantošana komerciālos nolūkos bez SIA Equus partneri rakstveida 
atļaujas aizliegta un uzskatāma par autortiesību pārkāpumu.

Šāgada sākumā tā vien skan ausīs Iman-
ta Ziedoņa dzejolītis par baltajām domām, 
par baltajiem cilvēkiem. Kā gan ne citādāk, 
ja visapkārt redzam lielās sniega kupenas. 
Šādu pasakaini baltu ziemu neesam bau-
dījuši jau vairāk nekā desmit gadu. Beidzot 
varēja izvilkt no šķūņiem sen noputējušas 

ragavas, lai iejūgtu tajās savus četrkājainos draugus – zir-
gus. Kas gan var būt jaukāks par izbraucienu kamanās pa 
sniegotām meža takām? Nekad, braucot pat vislieliskākajā 
apvidus automašīnā, mēs neizjutīsim to baudījumu, kāds 
ir kamanās. Ja vēl uz ceļa sastopas četri rikšotāji, kas iejūg-
ti ragavās, un šie zirgi sāk sacensties savā starpā, tad pat 
aizmirstas, ka termometra stabiņš ir noslīdējis pat līdz mī-
nus divdesmit grādiem. Tad rodas patiesā dzīves izjūta – 
tu esi tikai šeit, un visas citas domas tobrīd pazudušas, esi 
tikai tu, tavs zirgs un ziemotās dabas ainavas.

Protams, bargā un dziļā ziema sagādāja zirgaudzētā-
jiem arī sava veida raizes – kādam aizsala ūdens padeves 
sistēma stallī, kādam laikā nepiegādāja barību zirgiem, jo 
ceļi nebija izbraucami. Tomēr jau caur mākoņiem mēģina 
izlauzties saulīte ar pavasara mājienu, un ziemas radītās 
likstas drīz vien pazudīs. Mums jāpriecājas par to, kas tika 
dots. Lai kā arī nebūtu, cilvēki arvien retāk meklē svešu Lai-
mes lāci. Tā vietā tiek likti kopā spēki un risinātas proble-
mātiskās situācijas, jo vienīgi kopā var paveikt iecerēto. 

Jāšanas sporta sezona jau sākusies. Aizvadīti divi Lat-
vijas ziemas čempionāta posmi konkūrā, tajā skaitā arī 
amatieru klasē un poniju jāšanā. Arēnā parādās jauni zirgi, 
jauni jātnieki, tomēr viss vēl ir priekšā, jo daudziem spor-
tistiem joprojām nav iespēju trenēties ziemas periodā 
manēžas trūkuma dēļ. Drīz  sāksies arī sezona rikšotāju zir-
giem Latvijā. Daži no mūsu braucējiem veiksmīgi piedalī-
jušies Lietuvā rīkotajās ziemas sacensībās. Jaunajai sezonai 
spraigi gatavojas arī Latvijas pajūgu braucēji, izveidojot 
nacionālos sacensību noteikumu standartus un papildinot 
savas zināšanas. Šī ziema ir labvēlīga, lai varētu jūgt zirgus 
un trenēt tos garajās distancēs, tādējādi attīstot zirga iztu-
rības spējas. 

Zirgaudzētājiem šis gads nebūs īpaši viegls, jo tika sa-
mazinātas viņiem paredzētās subsīdiju summas. Vēl jo vai-
rāk - noteikumi to saņemšanai izveidoti daudz striktāki. Par 
šo izmaiņu rezultātiem varēsim spriest tikai pēc laika. Taču 
zirgu tirgus pamazām atgūst savus apgriezienus. Konkūra 
zirgu cenas Latvijā ir kritušās, taču lauku rajonos strauji pie-
aug darba zirgu cenas un pieprasījums. 

Tomēr, pats galvenais – daudz laimes tev, avīze Zirgu 
Pasts, – divu gadu jubilejā! Redz, kā tas laiks ir ātri pagājis. 
Mēs, izdevēji, esam centušies no sirds šo izdevumu pilnvei-
dot un padarīt interesantāku mūsu lasītājiem. Saņemam 
gan pateicības vārdus, gan, protams, arī kritiku, turklāt ne 
vienmēr pamatotu. Bet ziniet, cenšamies dzīvot pēc princi-
pa – suņi rej, bet karavāna iet tālāk! Mums palīdz izdzīvot 
tie cilvēki, kuri ar mums aprunājas un spēj izskaidrot savu 
viedokli. Paldies sakām visiem, kuri mums palīdz izdzīvot 
morāli un arī fi nansiāli. Ja jau ir tādi cilvēki, kuri tic mūsu 
spējām, tad pastāvēsim! Nemaz nedrīkstam pazust, kamēr 
vien Latvijā būs viena no lielākajām bagātībām – zirgi...

Inese Ruskule

Pasaules kausa izcīņa
Informācija par PK izcīņas 
posmu sacensībām 
šķēršļu pārvarēšanā, 
pajūgu braukšanā un 
iejādē pirms gaidāmajām 
fi nālsacensībām 12.-18. lpp.

ĀRZEMĒS

Peldu rati Jūrmalā
Vai varat iedomāties, ka 
kādreiz bagātie atpūtnieki ar 
īpašiem zirgu vilktiem ratiem 
tika ievesti jūrā, lai netraucēti 
baudītu sauļošanos un nelielas 
peldes? 21. lpp.

VĒSTURE

Sapnis Pierīgā
Kā Anna Šildovska un 
Rolands Šteinbergs sākuši 
darboties ar zirgiem 
Etnogrāfi skā brīvdabas 
muzeja teritorijā, un kā tas 
notiek šodien 30.-31. lpp.

ZIRGI  UN IZK AIDE

Ziemas prieki
Paldies par lasītāju 
iesūtītajām fotogrāfi jām, 
kurās redzam, cik lieliski 
ir arī ziemā būt kopā ar 
zirgiem 32.-33. lpp.

FOTOKONKURSS
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LATVIJĀ

Latvijas ziemas čempionāts
Sporta centrā Kleisti notika 

Latvijas ziemas čempionāta pir-
mā posma sacensības jāšanas 
sportā konkūrā. Ja vēl iepriek-
šējā gadā tās risinājās tikai vienā 
grupā, gan dažādās vecuma un 
meistarības grupās, tagad spor-
tisti sacentās trīs konkurencēs 
vairākos maršrutos – vispārējā 
konkurencē (kā to turpmāk va-
rētu saukt „ārpasaulei”), poniju 
jāšanā un amatieru klasē. Mūsu 
sporta veids aug, un šī līdzda-
lības atsaucība daudzu gadu 
vēsturē visaugstākajā ziemā 
bija vislieliskākais progresa ap-

Dace Millere

Kleisti, 23.-24. janvāris, konkūrs
liecinājums. Aizkustināja fakts, 
ka kādas poniju sportistes ka-
vēšanās neizbraucamo ceļu dēļ 
sacensību rīkotāji bez ierunām 
izdarīja nelielas izmaiņas prog-
rammā, jo katrs, kurš to dara 
no visas sirds, jātnieku saimē ir 
vienmēr gaidīts. Starp citu, kā-
das žvadzinošas „žagatas” mi-
nētajiem viltus apgalvojumiem 
par spīti, Latvijas Jātnieku fede-
rācijas vadība dara visu, lai šis 
sporta veids attīstītos, un pats 
prezidents spēj pielikt roku pat 
praktiskiem darbiem, kas vien 
nepieciešami, lai katrs pasā-

kums noritētu godam. 
Sacensību galvenajā maršru-

tā ar 130 cm augstiem šķēršļiem 
uzvarēja Kristaps Neretnieks 
(Kleisti) ar zirgu Lacapo, pār-
lekšanas distanci no tās septi-
ņiem dalībniekiem veicot bez 
soda punktiem un visātrāk. Vi-
ņam arī trešā vieta ar Loru. Bet 
otrais – Lietuvas sportists Valds 
Urbons ar Vaillante.

Latvijas Jātnieku federā-
cijas prezidents Agris Blaus 
stāsta: 

– Domāju, ka sacensības iz-
devās labi, un tas ir apliecinā-
jums vairākkārt sacītajam, ka, 
neskatoties uz nelabvēlīgo eko-
nomisko situāciju valstī, mūsu 
sporta veids turpina attīstīties. 
Varam priecāties, ka pirmo reizi 
pēc sacīkstēm vispārējā konku-
rencē atsevišķi startēja poniju 
un amatieru klases jātnieki. Ti-
kai pagājušogad federācijā no-
dibināta Poniju jāšanas sekcija. 
Tāpēc īpaši varam priecāties 
par poniju jātnieku aktivitāti, – 
pirmajā, vadības maršrutā pie-
dalījās 16 jātnieki. Dažiem strī-
dīgi šķiet sacensību noteikumi 
amatieru klasē, taču tā izveidota 
pēc pašu dalībnieku ierosmes, 
lai par hobija jātniekiem dēvē-
tie varētu sacensties līdzvērtīgā 
konkurencē, nevis ar sportis-
tiem, kuri trenējas un startē sa-
censībās daudz intensīvāk. Ļoti 
iepriecināja tas, ka bija liels da-
lībnieku un ziemai neraksturīgi 
liels skatītāju skaits. Zirgus šāda 
ziema nebaida, un jātniekiem 
tos transportēt uz sacensībām 
varbūt ir pat vieglāk, nekā tad 
ja snigtu un putinātu. Jā, da-
žam gan neizdevās iedarbināt 
automašīnu, kālab nācās veikt 
nelielas izmaiņas sacensību 
norisē. Taču visi bija saprotoši. 
Lai zirgus labāk varētu iesildīt, 
tika piedāvāta arī mazā treniņu 
manēža, un gan tā, gan sacīkšu 
arēna ir apsildāmas, tāpēc lielas 
problēmas neradās. 

Maršrutus sastādīja nu jau 
speciālists ar starptautiski atzītu 
sertifi kātu – Sergejs Šakurovs, 
domājot par to, lai pirmajā zie-
mas čempionāta posmā tie būtu 
vienkāršāki, bet vēlāk sarežģī-
tības pakāpe augtu, tā palīdzot 

zirgiem un jātniekiem sagata-
voties jaunajai vasaras sezonai.

Jauki, ka poniju jātniekiem 
vadības maršrutā ar rozetēm, 
diplomiem un jaukām dāvani-
ņām tūlīt pēc fi niša tika apbal-
voti visi sacensību dalībnieki. 
Turpmākajos maršrutos uzva-
rēja: Monta Pareiza ar Džipsiju 
no Saldus JSS (šķēršļu augstums 
40 cm), Amanda Astra ar Mirgu 
no Saldus JSS (60 cm) un Zane 
Meimane ar Piparu no Imakām 
(80 cm).

Amatieru klasē pirmās vie-
tas izcīnīja Kate Ansone ar La-
dykracher no JSK Sport de Lux 
(šķēršļu augstums 100 cm) un 
Kārlis Blaubergs ar Kadiljaku 
no z/s Tīraines staļļi (110 cm). 

Sacensību galvenais ties-
nesis Dainis Līvmanis vēr-
tē: 

– Pirmkārt. Manuprāt, lie-
lākais vairums skatītāju un 
sportistu bija priecīgi par jauno 
tiesāšanas sistēmu. Es uzstā-
ju, lai tiesneši stāvētu atsevišķi 
un tādējādi neietekmētos cits 
no cita. Svarīgi bija arī tas, ka 
rezultātu reģistrēšanas lapā da-
lībniekiem bija iespēja salīdzi-
nāt visu tiesnešu vērtējumu un 
pēc tam, runājot ar tiesnešiem 
individuāli, viņi varēja uzzināt, 
kāpēc atzīme ir tik augsta vai 
zema. Priecājos, ka vērtēšanā 
ar atzīmēm tika iesaistīta iejā-
des tiesnese Anita Mangale, jo 
viņas vērtējums bija objektīvs 
un – no nedaudz citādāka skata 
punkta. Otrkārt. Jāšanas sporta 
entuziastu sen lolotās sacensī-
bas amatieriem un poniju jāt-
niekiem bija iekļautas ziemas 
čempionāta otrajā dienā. Tas 
iepriecināja daudzus, cerams, 
ka arī potenciālos sacensību 
sponsorus. Treškārt. Mūsu fe-
derācijas prezidents Agris Blaus 
ar katru gadu apgūst arvien lie-
kāku pieredzi, kļūst zinošāks un 
spēj ieklausīties citādi domāju-
šos, tomēr skaidri pauž savu 
viedokli. Prezidents spēj kons-
truktīvi risināt jautājumus, kas 
skar sacensību organizēšanu 
un vadīšanu. Tas, manuprāt, 
ir viens no iemesliem kopumā 
labi aizvadītajām sacensībām.Ģirts Bricis abos sacensību posmos guvis vairākas godalgas gan labi star-

tējot maršrutos ar stila vērtējumu, gan klasiskajos konkūros.
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LATVIJĀ

Latvijas ziemas čempionāts
I posms
Konkūrs
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 100 cm, sacensības ar jātnieka 
darbības stila novērtējumu, piedalās bērni līdz 16 g. v.)
1. Laura Penele Alfredo z/s Lielceri 6,07 b./53,53 s
2. Vitālijs Djadenko Faktis Kleisti 5,83 b./51,98 s
3. Šarlote Laberte Redisons SK Telfas 5,73 b./52,07 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 110 cm, sacensības ar jātnieka 
darbības stila novērtējumu, piedalās juniori līdz 18 g. v.)
1. Linda Viša Lode z/s Liepenes 7,13 b./66,86 s
2. Santa Šteinberga Actross SK Quattro 8,83 b./70,77 s
3. Marija Dubrovska Deli Kleisti 6,30 b./69,03 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 100 cm, sacensības ar zirga 
kustību stila novērtējumu, piedalās zirgi līdz 5 g. v. vai zirgi, kas 
startē pirmo sezonu)
1. Ģirts Bricis Lady Lora JSK Sport de Lux 7,23 b./74,07 s
2. Olga Šellere Almera Telfas 6,70 b./74,06 s
3. Jānis Rimeiks Robless SK Montepals 6,63 b./78,76 s
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 110 cm, sacensības ar zirga 
kustību stila novērtējumu, piedalās zirgi līdz 6 g. v.)
1. Elza Muižniece Kuskuss z/s Tīraines staļļi 7,43 b./76,68 s
2. Jānis Rimeiks Robless SK Montepals 7,20 b./81,94 s
3. Ģirts Bricis Glezna JSK Sport de Lux 6,33 b./72,74 s
Maršruts nr. 5 (šķēršļu augstums līdz 120 cm, ar džokeri uz laiku, 
bez pārlekšanas)
1. Kristaps Neretnieks Korlandos Kleisti 44 p./36,69 s
2. Valds Urbons Anna Lietuva 44 p./37,75 s
3. Guntars Siliņš Kalgari Mežstrazdiņi 44 p./37,98 s
Maršruts nr. 6 (šķēršļu augstums līdz 130 cm, viena pārlekšana uz 
laiku)
1. Kristaps Neretnieks Lacapo Kleisti 0 s.p./32,95 s
2. Valds Urbons Vaillante Lietuva 0 s.p./33,93 s
3. Kristaps Neretnieks Lora Kleisti 0 s.p./34,01 s
Maršruts nr. 7 (šķēršļu augstums līdz 115 cm, divās fāzēs, piedalās 
jaunie jātnieki līdz 21 g. v.)
1. Kristīne Egle Longa Egļu ģim. 0 s.p./28,88 s
2. Linda Viša Arons z/s Liepenes 0 s.p./30,50 s
3. Kristīne Egle Concorde Egļu ģim. 0 s.p./31,60 s 
Poniju jāšana
Maršruts nr. 1 (sacensības uz atzīmēm)
Atzīmes teicami saņēma: Diāna Lasmane ar Džipu (Saldus JSS), Anija 
Anna Valdmane ar Džipu (Saldus JSS), Gabriela Dakare ar Maorita 
(JSK Atēna), Sabīne Siliņa ar Šokolādi (Bajāri), Elīna Novada ar Džipu 
(Saldus JSS), Madara Ieva Krūmiņa ar Rabana (z/s Tīraines staļļi) 
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 40 cm, sacensības ar jātnieka 
darbības stila novērtējumu, divās fāzēs – vadība un konkūrs, pieda-
lās jātnieki ar 1. grupas ponijiem)
1. Monta Pareiza Džipsijs Saldus JSS 7,6 b./0 s.p.
2. Monta Pareiza Džipa Saldus JSS 7,1 b./0 s.p.
3. Alvīne Paštore Prērija Saldus JSS 6,8 b./0 s.p.
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 60 cm, sacensības ar jātnieka 
darbības stila novērtējumu, divās fāzēs – vadība un konkūrs, pieda-
lās jātnieki ar 2. grupas ponijiem)
1. Amanda Astra Mirga Saldus JSS 7,2 b./0 s.p.
2. Anna Šellere Les Parize Telfas 7,1 b./0 s.p.
3. Alvīne Paštore Tango Saldus JSS 6,9 b./0 s.p.
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 80 cm, divās fāzēs, piedalās 
jātnieki ar 1. un 2. grupas ponijiem)
1. Zane Meimane Pipars Imakas 0 s.p./29,78 s
2. Kristiāna Ozoliņa Ruanda Saldus JSS 0 s.p./33,28 s
3. Katrīna Eisaka Mirga Saldus JSS 0 s.p./33,94 s
Amatieri
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 100 cm, sacensības ar jātnieka 
darbības stila novērtējumu)
1. Kate Ansone Ladykracher JSK Sport de Lux 6,43 b./55,10 s
2. Vita Glinska Kalifs SIA Princis 6,37 b./56,54 s
3. Solvita Straķe Rollija z/s Tīraines staļļi 6,33 b./51,76 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 110 cm, divās fāzēs)
1. Kārlis Blaubergs Kadiljaks z/s Tīraines staļļi 0 s.p./53,37 s
2. Solvita Strāķe Rollija z/s Tīraines staļļi 4 s.p./49,19 s
3. Kārlis Blaubergs Ameretto z/s Tīraines staļļi 4 s.p./48,87 s

Divdesmit vienu gadu 
vecais sportists Kārlis Blau-
bergs jāšanas sportam no-
pietnāk pievērsies pirms 
diviem gadiem, kad sāka ap-
meklēt konkūra nodarbības 
pie treneres Annas Stafeckas 
zemnieku saimniecībā Tī-
raines staļļi. Apgūt jāšanas 
sporta prasmes Kārlis sāka, 
kad viņa mamma Anita Blau-
berga savā īpašumā iegādājās 
saimniecību Rāmavā. 

Sākotnēji Blaubergu ģime-
nē zirgu nebija, bet tieši bērni 
Anitu pamudināja iegādāties 
zirgu, kas bija arī pašas Ani-
tas sen lolots sapnis. Par šiem 
dzīvniekiem viņa vairāk uz-
zināja Smiltenes tehnikumā, 
kad apmeklēja jāšanas spor-
ta nodarbības. Kopš tā laika 
zirgi tika vēroti tikai iztālēm, 
jo Anitas izvēlētā profesija 
nebija saistīta ar tiem. Bet, 
kad bija iegādāta saimniecība 
Pierīgā, tika iegādāti 
pirmie trīs zirgi – 
grūsna ķēve ar kume-
ļu. Tagad jau Anitai 
zirgu skaits ir salīdzi-
noši liels, un tie mīt 
četros staļļos. Savam 
dēlam kā potenciālos 
konkūra zirgus Anita 
atvēlēja pašaudzēto 
Kadiljaku un no ci-
tiem zirgaudzētājiem 
iegādāto Amaretto, 
kas sākotnēji bija 
paredzēts kā hobija 

Uzvarētājs amatieriem
Inese Ruskule zirgs. Trenējot zirgus, tika 

secināts, ka abi ir perspektīvi, 
un ar tiem Kārlis arī veiksmī-
gi piedalās Latvijas čempio-
nātā amatieru klasē. Pirmais 
starts visiem sagādāja prieku, 
jo mājās tika pārvestas četras 
rozetes. Kārļa vecmāmiņa 
pat sāka draudzēties ar inter-
netu, lai tikai varētu apskatīt 
sava mazbērna panākumus, 
kas iemūžināti fotogrāfi jās 
un video. 

Trenere Anna Stafecka 
atzīst, ka Kārlis pēdējā laikā 
jāšanas sportā progresē ļoti 
strauji. Protams, rezultāti 
būtu labāki, ja Kārlis būtu 
nopietnāk pievērsies jāšanas 
sportam agrāk, taču tiek da-
rīts viss iespējamais, lai atgū-
tu nokavēto. Trenere uzsver, 
ka viņas audzēknis ļoti mīl 
savus zirgus un līdz ar to rū-
pējas par tiem, kā arī treniņu 
laikā uzklausa visus viņas ie-
teikumus. 

Kārlis Blaubergs ar Kadiljaku.
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Kristaps Neretnieks uzvarēja divos augstākajos pirmā posma maršrutos.
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Latvijas ziemas čempionāts
II posms
Konkūrs
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 105 cm, piedalās bērni līdz 16 
g. v., ar jātnieka darbības stila novērtēšanu)
1. Krista K. Alksne Likums JSK Sport de Lux 8,7 b./53,3 s
2. Monika Cālīte Karmena SK 333 8 b./48,11 s
3. Šarlote Lamberte Redisons Telfas 7,3 b./47,82 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 115 cm, piedalās juniori līdz 
18 g. v., ar jātnieka darbības stila novērtēšanu)
1. Santa Šteinberga Giness SK Quattro 8 b./58,05 s
2. Linda Viša Lode z/s Liepenes 7,8 b./53,48 s
3. Roberts Neretnieks Gastīna z/s Kriķi 7,6 b./54,67 s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 120 cm, divās fāzēs, piedalās 
jaunie jātnieki līdz 21 g. v.)
1. Linda Viša Arons z/s Liepenes 4 s.p./31,32 s
2. Madara Frēliha Amulets Kentaura staļļi 4 s.p./36,06 s
3. Kristīne Egle Concorde JSK Sport de Lux 7 s.p./54,06 s
Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 105 cm, piedalās zirgi līdz 
5 g. v. vai zirgi, kas startē pirmo sezonu, ar zirga kustības stila 
novērtējumu)
1. Jānis Rimeiks Robless SK Montepals 8,5 b./73,04 s
2. Ģirts Bricis Lady Lora SK Sport de Lux 7,8 b./71,54 s
3. Kristaps Neretnieks Ishor II Kleisti 7,0 b./72,29 s
Maršruts nr. 5 (šķēršļu augstums līdz 115 cm, piedalās zirgi līdz 6 
g. v., ar zirga kustības stila novērtējumu)
1. Andis Vārna Quirasi SK Quattro 8,2 b./66,69 s
2. Jānis Rimeiks Robless SK Montepals 7,4 b./68,17 s
3. Maira Leja Arhimeds SK Temperaments 7,4 b./73,52 s
Maršruts nr. 6 (šķēršļu augstums līdz 120 cm, ar džokeri, uz laiku, 
bez pārlekšanas)
1. Ģirts Bricis Chandra H JSK Sport de Lux 42 p./32,96 s
2. Kristaps Neretnieks Korlandos Kleisti 42 p./33,93 s
3. Andis Vārna Lēdija SK Quattro 42 p./35,82 s
Maršruts nr. 7 (šķēršļu augstums līdz 135 cm, viena pārlekšana uz 
laiku)
1. Ģirts Bricis Kongo JSK Sport de Lux 0 s.p./38,74 s
2. Guntars Siliņš Kalgari Mežstrazdiņi 0 s.p./46,16 s
3. Guntars Siliņš Lord Picasso Bajāri 0 s.p./48,79 s
Poniju jāšana
Maršruts nr. 1 (vadības maršruts, sacensības uz atzīmi)
Atzīmi „teicami” saņēma: Annija Ance Valdmane ar Džipu (Saldus 
JSS), Sabīne Siliņa ar Šokolādi (Bajāri), Sindija Elīna Galviņa ar Piparu 
(Imakas), Diāna Lasmane ar Džipu un Elīna Novada ar Džipu (abas 
Saldus JSS)
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 40 cm, divās fāzēs, piedalās 1. 
grupas poniji)
1. Alvīne Paštore Prērija Saldus JSS 0 s.p./19,57 s
2. Monta Pareiza Džipsijs Saldus JSS 0 s.p./19,59 s
3. Dženifera Lāneta Alfi ine KRT 0 s.p./20,80s
Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 80 cm, sacensības ar jātnieka 
darbības stila novērtējumu, piedalās 1. un 2. grupas poniji)
1. Anna Šellere Les Parīze Telfas 6,6 b./27,78 s
2. Zane Meimane Pegija Imakas 6,5 b./32,14 s
3. Rēzija Rumpe Tango Saldus JSS 6,3 b./33,41 s
Amatieri
Maršruts nr. 1 (šķēršļu augstums līdz 100 cm, sacensības ar jātnieka 
darbības stila novērtējumu)
1. Linda Ansone Konga SIA Princis 6,5 b./56,71 s
2. Lauma Birzniece Kafurs JSK Sport de Lux 6,4 b./59,14 s
3. Jolanta Lapiņa Glazūra JSK RVA 6,3 b./55,28 s
Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 105 cm, ar pārlekšanu)
1. Jolanta Lapiņa Glazūra JSK RVA 0 s.p./32,69 s
2. Vita Glinska Kalifs SIA Princis 0 s.p./34,21 s
3. Laima Lāce Dika z/s Tīraines staļļi pārl. izst.

Latvijas ziemas čempionāts
Ziemas čempionāta otrajā 

posmā dalībnieku skaits vēl pie-
auga, lai gan svārstījās atsevišķos 
maršrutos. Ja pirmajā posmā tas 
bija pārsteigums, tagad dalīb-
nieki varēja novērtēt arī to, ka 
Kleistu manēžā nomazgāti logi, 
un pa tiem sacīkšu arēnā iespīd 
saule. Drīz sāksies pavasaris, un 
līdz ar to arī, cerams, pārmaiņas 
valsts galvenajā jāšanas sporta 
bāzē ar jaunās vadības darbu 
vērsīsies uz labu.  

Latvijas ziemas čempionāta 
otrajā posmā vispārējā konku-
rencē sarežģītākajā maršrutā 
ar 135 cm augstiem šķēršļiem 
startēja 16 dalībnieki. Pamatdis-
tanci bez soda punktiem veica 
seši no viņiem. Pirmās trīs vie-
tas sadalīja sportiskie dueti, kas 
arī šoreiz bija nekļūdīgi: pirmā 
vieta Ģirtam Bricim ar Kongo, 
otrā un trešā vieta Guntaram 

Siliņam – attiecīgi ar zirgiem 
Kalgari un Lord Picasso.

Latvijas Jātnieku federācijas 
prezidents Agris Blaus pauž 
gandarījumu par sacensību no-
risi: 

– Prieks, ka saglabājusies 
tāda pati sportistu aktivitāte, 
kāda bija ziemas čempionāta 
pirmajā posmā, tikai mainās 
dalībnieku skaits atsevišķos 
maršrutos. Šosezon, kas zināms 
visiem jātniekiem, jaunums ir 
tas, ka īpašu uzmanību veltam 
jātnieku meistarības izaugs-
mei un programmā iekļaujam 

Kleisti, 13.-14. februāris, konkūrs
vairākus maršrutus ar jātnieka 
darbības un zirga kustību stila 
vērtējumu. Ļoti nozīmīgi ir tas, 
ka šoreiz pēc LJF rīkotā seminā-
ra varējām izmantot tā lektora – 
vācu tiesneša Jozefa Šummera 
zināšanas, un viņš vērtēja šos 
stila maršrutus, komentējot da-
lībniekiem un skatītājiem gan 
galvenās veiksmes, gan kļūdas 
sportistu sniegumā. Tā mācījās 
ne tikai startējošie jātnieki, bet 
arī tie, kuri bija ieradušies vērot 
sacensības. Domāju, ka tas bija 
interesanti arī skatītājiem. Patī-
kami, ka arī seminārā bija laba 
atsaucība, kas liecina par mūsu 
cilvēku vēlmi mācīties.

Dienu pirms sacensībām 
LJF rīkoja semināru jātniekiem, 
tiesnešiem un citiem interesen-
tiem par jāšanas maršrutiem, 
kuri tiek vērtēti uz atzīmēm par 
jātnieka un zirga darbības stila 

vērtējumu. To vadīja tiesnesis 
no Vācijas Jozefs Šummers, 
kurš stāsta par patīkamu pār-
steigumu: 

– Esmu pozitīvi pārsteigts 
par jātnieku sagatavotības lī-
meni Latvijā. Tie, kuri šodien 
uzvarēja te, varētu gūt uzvaras 
arī savam meistarības līmenim 
atbilstošās sacensībās Vācijā. 
Seminārā redzēju, ka Latvijas 
cilvēki ir ļoti ieinteresēti apgūt 
pieredzi, un tas ir ļoti labi. Mēs 
strādājām kā domubiedri, un 
tas ir ļoti patīkami, ka pulcējās 
cilvēki, kuri saprotas jautājumos 
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Jānis Rimeiks ar Robless guva augstu novērtējumu maršrutos ar zirga 
kustības stila novērtējumu. Sportistu sveic LJF pārstāve Anita Mangale.

Dace Millere
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Latvijas ziemas čempionāta kopvērtējums
Konkūrs
Bērni līdz 16 g. v.
1. Šarlote Lamberte Telfas 32
2. Laura Penele z/s Lielceri 32
3. Vladimirs Djadenko Kleisti 32
Juniori līdz 18 g. v.
1. Linda Viša z/s Liepenes 38
2. Santa Šteinberga SK Quattro 38
3. Marija Dubrovska Kleisti 30
Jaunie jātnieki līdz 21 g. v.
1. Linda Viša z/s Liepenes 38
2. Kristīne Egle Egļu ģim. 32
3. Vija Ceriņa SK Quattro 22
Pieaugušie
1. Ģirts Bricis JSK Sport de Lux 28
2. Kristaps Neretnieks Kleisti 27
3. Guntars Siliņš Mežstrazdiņi 26
Zirgi līdz 5 g. v. vai, kas startē pirmo sezonu
1. Ģirts Bricis ar Lady Lora JSK Sport de Lux 38
2. Jānis Rimeiks ar Robless SK Montepals 36
3. Olga Šellere ar Almēru Telfas 18
Zirgi līdz 6 g. v.
1. Jānis Rimeiks ar Robless SK Montepals 36
2. Ģirts Bricis ar Gleznu JSK Sport de Lux 30
3. Maira Leja ar Arhimedu Temperaments 25
Poniju jāšana
Ar 1. grupas ponijiem
1. Monta Pareiza Saldus JSS 38
2. Alvīne Paštore Saldus JSS 36
3. Sabīne Siliņa Bajāri 26
Ar 1. un 2. grupas ponijiem
1. Zane Meimane Imakas 38
2. Rēzija Rumpe Saldus JSS 30
3. Katrīna Eisaka Saldus JSS 25
Amatieri
1. Vita Glinska SIA Princis 28
2. Kārlis Blaubergs z/s Tīraines staļļi 26
3. Solvita Strāķe z/s Tīraines staļļi 24

par zirgiem – tātad speciālisti. 
Bija daudz jautājumu, bet var-
būt nedaudz traucēja valodu 
barjera. Tomēr speciālu lietu 
noskaidrošanu pēc būtības tas 
nekavēja. Fakts ir tas, ka Vāci-
jā jau daudzus gadus sportisti 
stingri ielāgojuši stila vērtēšanas 
sacensību noteikumus, kas pie 

jums tikai sākas. Taču prasmju  
apgūšana katram ir jādara savās 
mājās, jārisina šie jautājumi, ja 
sportists vēlas iet uz priekšu sa-
vas meistarības pilnveidošanā. 
Sacensības ir visu vērtējums pēc 
vienas mērauklas.

Viena no vācu tiesneša vadī-
tā semināra dalībniecēm Inga 
Miķelsone, kura viņam asistēja 
arī sacensību laukumā, vērtējot 
mūsu sportistu startu, saka:

– Vācu speciālists Jozefs 
Šummers spēja dot ļoti daudzus 
noderīgus padomus. Bet galve-
nais bija tas, ka sniedzot savu 
vērtējumu par sportistu sniegu-

mu, viņš vispirms pateica labo, 
tad analizēja kļūdas, un spor-
tistiem tas bija psiholoģiski ļoti 
svarīgi un noderīgi. 

Vācu speciālista ierašanos 
veicināja Sergejs Šakurovs, 
kurš pats bija sacensību maršru-
tu sastādītājs. Viņš stāsta: 

– Ar Jozefu iepazinos starp-
tautiskajos kursos Āhenē. Viņš 
ir starptautiskās kategorijas ties-
nesis, kā arī tagad otrā līmeņa 
maršrutu sastādītājs. Nodarbī-
bu pārtraukumā sāku ar viņu 
runāt, un tad radās doma uzai-
cināt viņu uz Latviju, jo sevišķi 
tāpēc, ka uzzināju, ka ziemas 
čempionātos būs daudz konkū-
ru uz atzīmēm. Nodomāju, ka 
labāk par tiesnesi no Vācijas 
neviens nevarēs pastāstīt, kā 
tiesāt Vācijā iedibinātus sacensī-
bu uzdevumus. Manuprāt, viņš 
tiesāja ļoti labi, sniedza mums 
skaidrus komentārus. Man tas 
patika, diemžēl nevarēju ilgi stā-
vēt viņam blakus un klausīties, 
jo bija ļoti daudz darba maršru-
tu būvēšanā.

Poniju jāšanā vadības mar-
šrutā tika apbalvoti visi vien-
padsmit dalībnieki, kuri saņēma 
atzinīgu novērtējumu. Sekojoša-
jos konkūra maršrutos uzvarēja 
Alvīne Paštore ar Prēriju no Sal-
dus Jāšanas sporta skolas (līdz 
40 cm augsti šķēršļi) un Anna 
Šellere ar Les Parīze no sporta 
kluba Telfas (80 cm).

Savukārt amatieriem pirmās 
vietas izcīnīja Jolanta Lapiņa 
ar Glazūru no kluba RVA (līdz 
105 cm augsti šķēršļi) un Linda 
Ansone ar Kongu no SIA Princis 
(100 cm).

Vācijas tiesnesis Jozefs Šummers vērtē Latvijas sportistu sniegumu sacen-
sībās. No kreisās – maršrutu sastādītājs Sergejs Šakurovs un sacensību 
galvenais tiesnesis Dainis Līvmanis.
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Jolanta Lapiņa ar Glazūru uzvarēja otrā posma augstākajā maršrutā 
amatieru konkurencē.

Godalgotas vietas abos sacensību 
posmos guva Monta Pareiza no 
Saldus.
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Jau trešo gadu Garkalnes novadā notika 
pasākums Sporta laureāts, kurā tiek sveikti 
labākie sportā vairākās nominācijās pēc ie-
dzīvotāju balsojuma internetā un ar vietējā 
avīzē Garkalnes Novada Vēstis publicēto an-
ketu iesūtīšanu. Arī šogad apbalvoto skaitā 
bija jāšanas sporta pārstāvji. Par gada spor-
tisti konkursā Sporta laureāts 2009 tika atzī-
ta Paula Glāzere, par gada sportistu – Kris-
taps Neretnieks, par gada komandu – JSK 
Kriķi. Sportiskāko ģimeņu konkurencē otro 
vietu ieguva Glāzeru ģimene – Vija un Jānis, 
kuri vada Jātnieku sporta klubu Kriķi, kā arī 
atbalsta meitas Paulas sportošanu. Savukārt 
otro vietu treneru konkurencē ieņēma Gus-
tavs Mazbērziņš, kurš ir aktīvs sportists, kā 
arī jau sācis trenera darbu ar sporta kluba 
Kriķi jaunākajiem dalībniekiem.

Garkalnes novads ir sportisks. Pasākuma 
laikā 16. janvārī varēja pārliecināties, ka ak-
tīvākie un pagastā populārākie ir arī futbo-
la, regbija, BMX riteņbraukšanas, handbola, 
volejbola un enduro pārstāvji. Patīkami, 
ka novada vadība prot novērtēt sportiskās 
aktivitātes un tām sniedz atbalstu ikdienā, 
gan arī spēj sarīkot šādus svētkus. Vakara 
dalībniekus sveica Garkalnes novada do-

Garkalnes novadā labākie jāšanas sportā
Dace Millere, Māra Millera foto

mes priekšsēdētājs Juris Silovs, kurš pats vēl 
nesen spēlējis regbiju Latvijas izlases līme-
nī, bet šoreiz pats kopā ar savu dzīvesbiedri 
Jeļenu saņēma balvu kā trešās vietas iegu-
vējs sportiskāko ģimeņu konkurencē. Viņš 
svētku atmosfērā bija lakonisks – vēlēja vi-
siem veselību, izturību un aktivitāti. Ne tikai 
sporta arēnās, bet arī šādos balsojumos. Pie-
bildīsim, ka aptaujā piedalījās vairāk nekā 
400 respondentu, bet novadā ir vairāk nekā 
seši tūkstoši iedzīvotāju.

Kristaps Neretnieks nominācijas kandi-
dātu paziņošanas brīdī, pēc kuras nosauca 
vietu secību, tika iepazīstināts kā viens no 
perspektīvākajiem jaunās paaudzes jātnie-
kiem Latvijā ar aizvadītajā gadā augstāko 
panākumu – piekto vietu Pasaules kausa iz-
cīņas Centrāleiropas līgas posma sacensībās 
Rīgā. Viņš pats atbildēja, ka, protams, tas 
bijis labākais rezultāts, bet gūti arī citi labi 
panākumi sacensībās Latvijā un ārzemēs. 

Savukārt Paula Glāzere par savu sezonas 
veiksmi citu rezultātu vidū uzskatīja pieda-
līšanos Latvijas otro Zirgu dienu sacensību 
aizraujošajā dragreisa disciplīnā, kas risinā-
jās pirmo reizi mūsu valstī. Paula jau trešo 
gadu pēc kārtas kļūst par Garkalnes novada 
gada sportisti, un patīkami, ka viņu sveica 
viena no Zirgu dienu organizētājām, ikdienā 
arī šī pagasta iedzīvotāja Natālija Dreimane.

Jātnieku sporta kluba Kriķi valdes locek-
le Vija Glāzere, saņemot balvu komandu 
konkurencē, teica paldies Garkalnes no-
vada domei par iespēju atbalstīt sacensību 
sarīkošanu zemnieku saimniecībā Kriķi, no 
kuras vārda arī klubs guvis savu nosauku-
mu, kā arī labākajiem sportistiem doties uz 
sacensībām Maskavā un Tallinā. 

Pasākuma laikā koncertu sniedza an-
samblis Rīgas akmentiņi, grupa Latte, kā arī 
notika aizrautīgas dejas un pašu dalībnieku 
sadziedāšanās.

Garkalnes sporta laureāti – jāšanas sporta pārstāvji no JSK Kriķi: pirmajā rindā (no kreisās) – Pau-
la Glāzere, Vija Glāzere, Anete Nikolaisone, Lana Kaupuža; otrajā rindā – Gustavs Mazbērziņš, 
Kristaps Neretnieks un Iveta Kaupuža.

Saviem līdzjutējiem un atbalstītājiem paldies 
saka Paula Glāzere.

Garkalnes sporta laureātu kopbilde.
Vija Glāzere un Kristaps Neretnieks pateicas Garkalnes novada domes 
priekšsēdētājam Jurim Silovam, dāvinot fotogrāfi jas no kluba rīkotajiem 
pasākumiem.
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Latvijas konkūrists Andis Vārna mūs aizvadītajā 
gadā iepriecināja ar uzvaru Pasaules kausa Cen-
trāleiropas līgas Rīgas posmā, ko guva ar Tērvetē 
audzēto zirgu Grand Libero. Ik pa brīdim gadās arī 
neveiksmes, bet līdzjutēji viņam tic, arī par to, ka 

Latvijas sportists beidzot varētu startēt Pasaules kausa fi nālā. Pa-
tiesībā, līdz tam nav palicis pārāk daudz.

Andis šobrīd dala trešo līdz ceturto vietu Centrāleiropas līgas 
ziemeļu grupas  kopvērtējumā. Viņš noteikti startēs līgas fi nālsa-
censībās, kas notiks Igaunijas galvaspilsētā Tallinā no šī gada 18. 
līdz 21. martam, un tad jau notiks īstā cīņa par kvalifi kāciju „īs-
tajam” fi nālam. 

Andis Vārna: – Katrs sportists jau vienmēr cer uz augstāko, 
bet būtībā tas, ka šobrīd Centrāleiropas līgas kopvērtējumā dalu 
trešo –  ceturto vietu neizšķir visu un nav arī maz. Tas arī ir nor-
māls rezultāts, bet situāciju izšķirs fi nāls Tallinā, kur punkti par 
iegūtajām vietām dubultojas. Es noteikti tur piedalīšos un noteik-
ti cīnīšos par iespēju startēt Pasaules kausa fi nālā. Pirms tam gan 
vēl būs sacensības Varšavā no 12. līdz 14. martam, un arī tad varu 
gūt punktus kopvērtējuma situācijas uzlabošanai. Bet sacensības 
Tallinā būs vissvarīgākās. Pasaules kausa fi nāls risināsies Šveicē, 
Ženēvā no 14. līdz 18. aprīlim. Man ir reālas iespējas turp nokļūt 
un es par tām cīnīšos. Taču tas jau ir cits līmenis. Redzēju to Ei-
ropas čempionātā pirms diviem gadiem un saprotu, ka maniem 
zirgiem noteikti nebūs pa spēkam cīnīties galvenajos maršrutos. 
Taču ir jāizmanto iespēja piedalīties šajās sacensībās, un esmu to 
gatavs darīt ar Grand Libero un Irasir.  

LATVIJĀ

Pasaules kausa izcīņas Centrāleiropas līgas ziemeļu grupas 
kopvērtējuma rezultāti šķēršļu pārvarēšanā
(uz 26.11.10., startējuši 76 sportisti, 61 guvis punktus)
Vieta, Sportists Valsts 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A B F G Kopā
1. Arsēnijs Špakovskis RUS 2 20 15 0 - 20 - - - - - 57
2. Reins Pills EST - 7 7 20 - - 20 - - - - 54
3. Dmitrijs Berestovs RUS 20 - - - 15 10 7 - - - - 52
3. Andis Vārna LAT 15 8 20 0 7 2 0 - - - - 52
5. Tīts Kivisilds EST - 6 17 11 - - 17 - - - - 51
6. Vladimirs Beļeckis RUS 8 - - 6 - - 10 - 17 - 9 50
7. Vasils Ivanovs BLR - 4 9 9 - 11 0 5 7 - 1 46
8. Lukašs Jončžiks POL - - 4 17 - - 0 - - 11 13 45
9. Igors Vasiļjevs BLR - 12 0 0 - - - 18 5 - 8 43
10. Gunārs Kletenbergs EST 6 15 - 4 - 9 8 - - - - 42
11. Bens Gutkausks LTU 9 17 - 2 10 - - - - - - 38
...20. Kristaps Neretnieks LAT 0 5 12 - - 0 - - - - - 17
...25. Guntars Siliņš LAT 0 11 3 - - - - - - - - 14
...29. Dainis Ozols LAT 4 4 - - - 4 - - - - - 12
...46. Andrejs Bistrovs LAT - - 6 - - - - - - - - 6
...59. Ģirts Bricis LAT - 0 1 - - - - - - - - 1
...62. Mairis Penelis LAT 0 - - - - - - - - - - 0
...62. Aleksandrs Šakurovs LAT - - 0 - - - - - - - - 0
...62. Santa Maspāne LAT - - 0 - - - - - - - - 0

Andis Vārna dala trešo vietu

Sacensības:
1. Čerņahovska Krievija 14.-15. maijs, 2009.
2. Ruila Igaunija 10.-12. jūlijs, 2009.
3. Rīga Latvija 17.-19. jūlijs, 2009.
4. Brastislava Slovākija 6.-9. augusts, 2009.
5. Doņecka Ukraina 10.-13. septembris, 2009.
6. Maskava Krievija 18.-20. septembris, 2009.
7. Lešno Polija 12.-15. novembris, 2009.

8. Poznaņa Polija 11.-13. decembris, 2009.
9. Varšava Polija 12.-14. marts, 2010.
A Lipica Slovēnija 21.-24. maijs, 2009.
B Lipica Slovēnija 29.-31. maijs, 2009.
F Atēnas Grieķija 1.-4. oktobris, 2009.
G Budapešta Ungārija 4.-6. decembris, 2009.
Fināls Tallina Igaunija 18.-21. marts, 2010.

Latvijas Jātnieku 
federācijas sekcijas

  

Konkūra sekcija

Vadītāja Natālija Šakurova
Tālr. 29147772

Iejādes sekcija

Vadītāja Anita Mangale
Tālr. 29373524

Poniju jāšanas sekcija

Vadītāja Mārīte Pinte
Tālr. 29727835

Paraolimpiskās jāšanas sekcija

Vadītāja Darja Tihomirova
Tālr. 29277923

Pajūgu braukšanas sekcija

Vadītājs Andis Pavlovskis
Tālr. 29372544

www.pajugubrauksana.com 

Dace Millere

Andis Vārna – labākais no latviešiem Centrāleiropas līgā.
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LATVIJĀ

Jūlija Stepanova ir viena no Latvijas 
perspektīvākajām iejādes sportistēm. Jā-
cer, ka viņa, izmantojot savas treneres 
Kristīnes Lisovskas zināšanas un pieredzi, 
ar pašas gribasspēku varēs tiekties līdz pa-
nākumiem, kādus aizvadītajā gadā guva 
Airisa Penele, pirmā no Baltijas valstu 
sportistēm startējot Eiropas čempionātā. 
Bet varbūt vēl tālāk, jo Jūlija vēl ir tik jau-
na – 19 gadu, taču jau apguvusi krietnus 
meistarības pamatus. 

Jūlija savā vecuma grupā aizvadītajā 
sezonā guvusi vislielākos panākumus un 
konkursā Latvijas labākais jātnieks 2009 
izcīnījusi pirmo vietu. Taču viņas darbī-
bā ir vēl kāda interesanta nianse – kopā 
ar savu treneri Kristīni jaunā un elegantā 
jātniece iestudē arī priekšnesumus, kas 
pagājušogad priecēja gan Pasaules kausa 
izcīņas Rīgas posma skatītājus, gan otro 
Latvijas Zirgu dienu vērotājus. Tribīnes 
bija pilnas gan vienā, gan otrā gadījumā, 
un visi varēja priecāties par augstākās jā-
šanas skolas elementu atraktīvu demons-
trējumu mūzikas pavadījumā, kā dejā.

Kristīne gan saka un Jūlija piekrīt, ka 
zirgu gatavošana šādiem priekšnesumiem 
tos it kā „atsviež atpakaļ”: – Ja zirgs pie-
ļauj kļūdas treniņā, tas uzreiz ir jālabo. 
Bet, kad tas neiekļaujas ritmā, veic ne-
precīzas kustības priekšnesuma laikā, to 
nevar atļauties, – „numurs” jāpabeidz par 
prieku skatītājiem. Tā zirgs nosacīti sa-
ņem atļauju patvaļīgai rīcībai. Tad treni-
ņos grūti visu atgriezt iepriekšējā ritmā, 

Jūlijas dejas ar zirgiem
Dace Millere kas nepieciešams sportam, jo priekšne-

suma sagatavošana prasa aptuveni divas 
nedēļas. Bet vienmēr jāiet uz priekšu, arī 
priekšnesumos jāgatavo aizvien sarežģī-
tākas programmas, kas atbilst izaugsmei 
sportā.

Jūlija stāsta, ka vecāki atceroties, – viņa 
par zirgiem sākusi sapņot jau trīs gadu 
vecumā. It kā pārāk ātri, bet varbūt tas ir 
liktenis. Meitene septiņos gados, dzīvojot 
vasarnīcā Jūrmalā, pati sameklējusi cilvē-
kus, kuri strādā ar zirgiem un devusies uz 
pirmajiem „treniņiem”. Jau astoņu gadu 
vecumā atnākusi un pieteikusies nodarbī-
bām Kleistos, un pēc gada nonākusi tre-
neres Anitas Mangales mācību grupā.

Doma kopš trīs gadu vecuma
– Kad biju maziņa, un knapi turējos 

zirgā, nācu skatīties uz manēžu, kā jāj 
„lielie jātnieki”, – atceras Jūlija. – Sākot 
treniņus, lielākā daļa bērnu vēlējās star-
tēt šķēršļu pārvarēšanā, bet man iepatikās 
tieši iejāde. Pēc Anitas Mangales nodar-
bībām sāku treniņus pie Ainas Mainieces, 
bet sapņoju trenēties tieši pie Kristīnes 
Lisovskas, jo viņu redzēju arī zirga mu-
gurā, man patika elegantais sniegums sa-
censībās, jau tad, kad redzēju viņu kopā ar 
Vivu, kuras tagad vairs nav Latvijā.

Jau trīs gadus nu Jūlija trenējas Kristī-
nes vadībā. Kopš brīža, kad viņas vecāki 
nopirka meitenei savu zirgu – Dancing 
Queen. Tētis Igors Stepanovs ir uzņēmējs, 
un arī mamma Elīna Stepanova strādā, lai 
varētu īstenot ģimenes kopējo sapni par 
Jūlijas panākumiem sportā. 

Protams, Jūlija sāka trenēties ar jau ap-
mācītu zirgu, bet tagad viņai ir pietiekami 
daudz prasmju, lai pati varētu jaunzirgu 
sagatavot iejādei. Kristīne saka: – Viss 
balstīts uz individuālajām sajūtām jāt-
nieka un zirga sapratnē, kad zini, ko vari 
panākt, cik mērķtiecīgi to vari „iestāstīt” 
zirgam. Kad tas kaut ko iemācās, zirgam 
elementi kā mazam bērnam ikdienas pa-
tiesības sajūk – vai zeķes un zābaciņi ir 
katrs savā plauktā. Jo vairāk tu strādā, jo 
viss labāk sakārtojas „pa plauktiņiem”. Ta-
gad Jūlija var pati sagatavot arī jaunus zir-
gus, un dara to, mācot iejādes pamatus – 
kāju maiņas, pieņemšanas un citus ele-
mentus, kas būtu jāmāk gan iejādes, gan 
konkūra zirgiem.

Kristīne pati to kautrējas teikt, bet es 
varu droši piebilst, ka mūsu konkūristu 
māka zirgu sagatavošanā iejādes elemen-
tāro elementu ziņā ir ļoti vāja. Tāpēc ar 
prieku var vērot to, ka mūsu līdz šim visu 
laiku labākais konkūrists Sergejs Šakurovs 
ar labiem rezultātiem startē vietējās iejā-
des sacensībās, un ne jau tāpēc, lai gūtu 
godalgas, bet lai apliecinātu savu māku 
vispusīgi sagatavot zirgus. Tā varbūt liris-

Jūlijas Stepanovas panākumi 
2009. gada sezonā iejādē

Latvijas ziemas čempionātā jau-
niešiem – 1. vieta ar Dancing Queen, 
3. vieta ar Le Cowando

Konkursa Latvijas labākais jāt-
nieks 2009 uzvarētāja jauno jātnieku 
konkurencē

Latvijas čempionātā jauno jātnieku 
konkurencē – 1. vieta ar Le Cowando, 
2. vieta ar  Dancing Queen; pieau-
gušo konkurencē godalgotas vietas 
ar Dancing Queen Mazās un Vidējās 
balvas nr. 1 izcīņā

Jūlija Stepanova ar Dancing Queen sacensībās.
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mēr ir iespējams piedalīties sacensībās, ku-
rās sportists vēlētos. Tāpēc Jūlija ir priecī-
ga, ka 2008. gadā izdevies startēt Maskavas 
Mēra kausa izcīņā, kur ar Le Cowando gūta 
dalīta otrā trešā vieta sportistu konkurencē 
līdz 18 gadu vecumam un saņemts milzīgs 
sevis attīstīšanas vēlmes lādiņš, redzot krie-
vu jauniešu augsto sagatavotības pakāpi un, 
kopā ar Airisu Peneli un Kristīni Lisovsku 
kā komandas pārstāvi un treneri, izjusts īsts 
komandas gars, kas tik ļoti daudz ļauj mā-
cīties. Runājot par starptautiskiem panāku-
miem, iegūta arī otrā un trešā vieta Baltijas 
kausa sacensībās 2008. gadā, kā arī pirmā 
vieta draudzības sacensībās Maskavā. Kat-
ru gadu Jūlija startējusi arī starptautiskajās 
neklātienes Challenge Cup sacensībās un 
guvusi labus rezultātus.

LATVIJĀ

ka atkāpe... Taču „alfabēts” ir katras raks-
tības pamats, tāpat kā vispārējā sagatavo-
tība ikvienā sporta veidā. Kopā ar Kristīni 
vienojamies par pasaulē atzītu patiesību – 
sports sākas tikai ar Lielo balvu iejādē un 
150 cm augstiem maršrutiem šķēršļu pār-
varēšanā.

Jā, atzīstot Jūlijas perspektīvas, runājam 
par to. Viņa jau tagad ar saviem zirgiem 
izpilda Vidējās balvas nr. 2 elementus 
un gada beigās varētu startēt ar Dancing 
Queen sacensībās.

Ķēvītei 8. martā apritēs desmit gadu, 
un Jūlija smej, ka varbūt tāpēc viņa ir mei-
tene arī pēc rakstura, ne tikai tāpēc, ka tai 
dots īstas dāmas vārds. Vecāki to nopir-
kuši Latvijā, bet tā nākusi no Vācijas un 
pārstāv Vestfāles šķirni. 

Jūlijas sapņu trenere
Sadarbība ar Jūliju, šķiet, Kristīnei Li-

sovskai ir zināmā mērā komplimentārs 
meistarības apliecinājums. Šo darbu viņa 
veic brīvprātīgā kārtā, jo nav algota sporta 
skolas trenere. Viņa saka: – Ne katrs labs 
sportists var būt labs treneris. Mums Lat-
vijā patiesībā vispār nav labu treneru teo-
rētiķu, tikai praktiķi, kuri spēj savas zinā-
šanas nodot jaunajiem. Es neesmu sporta 
skolas trenere, augstāko izglītību esmu ie-
guvusi Liepājas Pedagoģiskajā skolā, kas 
nedod iespēju iegūt trenera sertifi kātu. 
Bet, arī strādājot ar Agnesi Liepiņu, cen-
tos simtprocentīgi viņai nodot visas savas 
zināšanas. Man ir prieks, ka ar savu au-
dzēkni varu startēt vienā shēmā, un man 
ir gods, ka viņa var mani pārspēt, – tātad 
esmu labi mācījusi... Pašai man ļoti daudz 
devuši treniņi pie Ainas Mainieces, bet 
pirmais treneris bija Uldis Šāberts – to-
reiz ļoti jauns trīscīņas sportists. Viņš kat-
ru treniņu vadīja tā, ka mums bija inte-
resanti. Gan kritām, gan sasitāmies, gan 
pārdzīvojām bailes, bet tas bija lieliski.   

Jūlija šobrīd mācās Baltijas Starptau-
tiskās akadēmijas pirmajā kursā Tūrisma 
un viesmīlības vadības specialitātē, kas 
nākotnē ļautu savas zināšanas izmantot, 
piemēram, ar zirgu izjādēm saistīta viesu 
nama izveidē. Tagad viņas galvenais mēr-
ķis ir Lielās balvas programmas apgūšana 
iejādē, un nākamās sezonas otrajā pusē 
jau būtu iespējami pirmie starti šajā dis-
ciplīnā, ja viss notiks tā, kā iecerēts. Tā, 
protams, šobrīd ir fantāzija, ka Jūlija va-
rētu startēt olimpiskajās spēlēs, taču viņa 
nepārprotami uz to vēlas tiekties. Pirmos 
kvalifi kācijas punktus tam izcīnīja ne tikai 
Airisa Penele, par kuru runājam iepriekšē-
jo sezonu panākumu sakarā, bet arī Jūlijas 
trenere Kristīne Lisovska pirms Atlantas 
olimpiskajām spēlēm 1996. gadā. 

Katrs augsta ranga starts prasa ne tikai 
milzīgu darba, bet ar fi nansu ieguldījumu. 
Pat tad, kad meistarība to atļauj, ne vien-

Jāšanas sports kā dzīvesveids
Jāšanas sports – tas ir dzīvesveids, to 

apgalvojam, rakstot par ikvienu ar šo no-
darbi pārņemtu cilvēku. Arī Jūlija bez tā 
vairs nevar iedomāties savu dzīvi. Varbūt 
tāpēc neilgu laiku strādājusi Kleistu spor-
ta bāzē par staļļu dežuranti, saprotot to, 
ka zirgi uztic gan atbildību par sevi, gan 
arī atdara ar pateicību, ja tu to esi godam 
veicis. Mācību un treniņu slodze šo no-
darbi likusi pārtraukt, taču ne rūpes par 
zirgiem. 

Nākotnes vēlmes? Protams, jau iepriekš 
sacītais par Lielo balvu un, iespējams, 
startu visaugstākā līmeņa sacensībās. 
Taču Jūlija vēlētos arī kādu jaunu zirdzi-
ņu, ko varētu saukt par savu un sagatavot 
no paša sākuma. 

Jūlija Stepanova ar treneri Kristīni Lisovsku jātnieku gada balles laikā.

Jūlijas sagatavotais priekšnesums Pasaules kausa Rīgas posma skatītājiem.
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to paveica austrāliete Edvi-
na Aleksandere ar savu maza 
auguma zirdziņu Cevo Itot du 
Chateau, ieņemot līderes po-
zīciju un gandrīz par sekundi 
apsteidzot Leprevostu.

Kurtēna zina, ka viņa jāj ar, 
iespējams, ātrāko konkūra zir-
gu pasaulē Castle Forbes Liber-
tina, kas atgriezusies arēnā pēc 
ilgstoša pārtraukuma, jo ārstēja 
savainojumu. Taču ķēve jau pie-
rādījusi, ka tās cīņas spējas nav 
mazinājušās, ieņemot otro vie-
tu Pasaules kausa posmā Mehe-
lenā, Beļģijā drīz pēc Ziemas-
svētkiem. Kurtēna neizvēlējās 
veikt strauju pagriezienu aiz 
divkāršās sistēmas un jāja pēc 
citas shēmas, nekā visi pārējie 
pārlekšanas dalībnieki. Ceļš bija 
nedaudz garāks, tomēr viņa pa-
ļāvās uz savas ķēves ātrumu, iz-
vēle izrādījās pareiza un atnesa 
Īrijas sportistei uzvaru. Arī vācu 
publika priecājās un aplaudēja 
jātniecei un četrpadsmit gadus 
vecajai Libertina, kas jau ilgus 
gadus dzīvo Vācijā.

ĀRZEMĒS

Pasaules kausa izcīņa
Sagatavoja Dace Štrausa

Leipciga, 21.-24. janvāris, konkūrs
Rolex FEI Pasaules kausa 

izcīņas posmā Leipcigā šoreiz 
dominēja lēdijas. Īrijas sportis-
te Džesika Kurtēna, lielā ātru-
mā precīzi veicot pārlekšanas 
maršrutu, nebija pārspējama, 
bet pavisam nedaudz no viņas 
atpalika otrās vietas ieguvēja 
austrāliete Edvina Aleksandere. 
Savukārt trešajā vietā – fran-
cūziete Penelope Leprevosta. 
Sevišķi nozīmīga šī uzvara bija 
Kurtēnai, kura Leipcigā trium-
fēja jau trešo gadu pēc kārtas.

Franka Rotenbergera sastā-
dīto Pasaules kausa ieskaites 
maršrutu veikt bez kļūdām bija 
pa spēkam salīdzinoši lielam 
dalībnieku skaitam – 16 pā-
riem. Daudz sarežģītāks marš-
ruts tika izveidos pārlekšanā, 
paredzot vairākus ļoti straujus 
pagriezienus.

Šķiet, pēc fracūzietes Lep-
revostas ar Mylord Carthago 
ātrā jājiena ar zibenīgu pagrie-
zienu pēc sistēmas, sasniedzot 
laiku 41,13 sekundes, neviens 
nespēs viņus panākt. Tomēr 

Pasaules kausa kvalifi kācijas maršruts
1. Džesika Kurtēna (Īrija) Castle Forbes Libertina 0/0 s.p./40,52 s
2. Edvina Aleksandere (Austrālija) Cevo Itot du Chateau 0/0 s.p./40,71 s
3. Penelope Leprevosta (Francija) Mylord Garthago 0/0 s.p./41,13 s
4. Markuss Enings (Vācija) Plot Blue 0/0 s.p./41,19 s
5. Ludgers Bērbaums (Vācija) Couleur Rubin 0/0 s.p./41,96 s
6. Filips Vaishaupts (Vācija) Catoki 0/0 s.p./42,21 s
7. Larss Nībergs (Vācija) Levito 0/0 s.p./42,98 s
8. Filips Levers (Austrālija) Ashleigh Drossel Dan 0/0 s.p./45,04 s
9. Kenets Čengs (Honkonga) Jockey Club Can Do 0/4 s.p./42,75 s
10.  Makss Kūners (Vācija) Coerur de Lion 0/4 s.p./43,84 s

Uzvarētāji Leipcigā Džesika Kurtēna no Īrijas ar Castle Forbes Libertina. 

Trešās vietas ieguvēji francūziete Penelope Leprevosta ar Mylord Carthago 
HN. 
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Katru gadu Holandes 
sporta žurnāls Sportweek 
publicē simts labāk pelnošo 
sportistu sarakstu. Anke van 
Grunsvena, kura jau gadiem 
ilgi ir līdere jātnieku vidū, pēc 
2009. gada rezultātiem savu 
pirmo vietu atdevusi konkū-
ristam un zirgu dīlerim Al-
bertam Zoeram. Sportistu 
sarakstā Zoers ieņem 17. vie-
tu ar trīs miljonu eiro lieliem 
ienākumiem, kas saņemti kā 
balvu naudas un iegūti no 
zirgu pārdošanas. Jāpiezīmē, 
ka saraksts tika izveidots, vēl 
pirms viņš pārdeva savu mil-
joniem vērto olimpisko zirgu 
Oki Doki Argentīnas miljar-
dierim.

Otrajā vietā starp jātnie-
kiem un 22. vietā kopējā 
sarakstā ierindojies Leons 
Tijsens, kura ienākumi ir 
2,5 miljoni eiro. Daļu no šīs 

Bagātais holandietis

naudas viņš ieguva, pārdodot 
savu augstas klases ķēvi Uce-
line grieķu miljardu manti-
niecei Atinai Onasis.

Ankes van Grunsvenas ie-
nākumi pēdējo gadu laikā lē-
nām kritušies, un viņa 2009. 
gada sarakstā ir 37. vietā ar 
„tikai” 1,55 miljoniem eiro.

Top 100 sarakstu veidotāji 
par pamatu ņem sponsorē-
šanas līgumus, biznesa un 
fi nansu plānus, ko iesnieguši 
paši sportisti, tāpēc saraksts 
ir tikai „apmēram” precīzs un 
varbūt nemaz neatbilst tam, 
ko sportisti ir patiesībā no-
pelnījuši.

Saraksta absolūtais līde-
ris ir Antiļu salās dzīvojo-
šais 32 gadus vecais beisbola 
spēlētājs Andruvs Joness, 
kura ienākumi varētu būt 10 
100 000 eiro (2008. gadā viņš 
nopelnīja 17 miljonus eiro). 
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ĀRZEMĒS

Pasaules kausa izcīņa
Cīrihe, 28.-31. janvāris, konkūrs

Šveicietis Stīvs Gerdats uz-
varēja Rolex FEI Pasaules kausa 
izcīņas kvalifi kācijas sacensību 
devītajā posmā savā dzimtenē 
Cīrihē. Jājot pēdējais deviņu 
pāru konkurencē pārlekšanas 
maršrutā, viņš ar savu ļoti ātro 
zirgu Tresor aizsteidzās priekšā 
visiem pārējiem, un pat tuvā-
kais sekotājs vācietis Larss Nī-
bergs ar Levito atpalika  gadrīz 
par sekundi. Pēc šīs uzvaras 
Gerdats jūtas ne tikai ieprie-
cināts, bet arī nav vairs tik sa-
sprindzis par iespējām iekļūt to 
jātnieku skaitā, kuri aprīlī pie-
dalīsies fi nālā Ženēvā. Šobrīd 
28 gadus vecais jātnieks ieņem 
22. vietu kopvērtējumā. Taču 
Gerdatam vēl jāpapūlas izcīnīt 
vismaz 20 punktu, lai varētu 
būt drošs, ka ir fi nāla sacensību 
dalībnieks.

Pārlekšanas maršrutā pieda-
lījās vēl divi no Eiropas čem-
pionāta uzvarētājiem šveicie-
šiem. Fakts, ka cīņā par uzvaru 
iesaistījās tik daudz pašmāju 
sportistu, iepriecinaja skatītā-
jus. Tomēr gan Niklauss Šur-
tenbergers ar Cantus nogāza 
šķērsli, gan arī Bets Mandli ar 
Louis IV maršrutu neveica tīri – 

šoreiz krita divas kārtiņas, ra-
dot publikā jūtamu vilšanos.

Sidnejas olimpisko spēļu 
čempions Jorens Dubeldams 
no Nīderlandes ar BMC Van 
Grunsven Whisper sasniedza 
laiku 38,39 sekundes, veicot 
maršrutu bez kļūdām, kas bija 
pietiekami, lai ieņemtu ceturto 
vietu.

Itāliete Klarisa Krota ar 11 
gadus veco rudo un entuziasma 
pilno Westside v. Meerputhoeve, 
kas lieliski demonstrēja no tēva 
Baloubet du Rouet pārmantotās 
īpašības, veica maršrutu, neno-
gāžot nevienu šķērsli, turklāt ar 
tādu vieglumu, ka šķita - zirgs 
vienkārši spēlējās. Ar rezultātu 
38,63 sekundes pāris ieņēma 
piekto vietu. Zviedrs Svente 
Johansons ar straujo nelielā 
auguma zirgu Saint Amour uz 
brīdi izvirzījās vadībā ar rezul-
tātu 38,20 sekundes, ko, jājot 
nākamais, nekavējoties pārspē-
ja Larss Nībergs, kurš uzstādīja 
jaunu mērķi – 36,70 sekundes, 
ko pārspēt varēja vien Stīvs 
Gerdats ar Tresor. Francūzis 
Timotejs Ansjums ar Lamm 
de Fetan bija vēl ātrāks – 36,22 
sekundes, taču veiksme nebija 

Pasaules kausa kvalifi kācijas maršruts
1. Stīvs Gerdats (Šveice) Tresor 0/0 s.p./35,93 s
2. Larss Nībergs (Vācija) Levito 0/0 s.p./36,70 s
3. Svante Johansons (Zveidrija) Saint Amour 0/0 s.p./38,20 s
4. Jorens Dubeldams (Nīderlande) BMC V. G. Whisper 0/0 s.p./38,20 s
5. Klarisa Krota (Itālija) Meerputhoeve 0/0 s.p./38,63 s
6. Timotejs Ansjums (Francija) Lamm de Fetan 0/4 s.p./36,22 s
7. Niklauss Šurtenbergers (Šveice) Cantus 0/4 s.p./44,47 s
8. Bets Mandli (Šveice) Louis IV 0/8 s.p./36,00 s
9. Hugo Simons (Austrija) Ukinda 0/8 s.p./36,63 s

viņa pusē, un pēdējais šķērslis 
krita.

Pēdējais pārlekšanas dalīb-
nieks Gerdats, kurš labi zina 
sava lieliskā zirga Tresor izcilās 
ātruma spējas, iejāja arēnā ar 
tāda vīra izskatu, kurš pilnīgi 
pārliecināts par uzvaru. Šoreiz 
viņš pierādīja, ka ir labākais, un 
skatītāji burtiski trakoja, kad 
ieraudzīja uzvarētāja rezultātu – 
35,93 sekundes.

Par publikas mīluli kļuva 
austrietis Hugo Simons, kurš 

galveno maršrutu ar Ukinda 
veica bez kļūdām un iekļuva 
pārlekšanas dalībnieku vidū. 

Viņš jau 31 gadu ir augstā-
kās klases jātnieku ierindā un 
bija tas, kurš 1979. gadā uz-
varēja pašā pirmajā Pasaules 
kausa sērijas  fi nālā. Tad viņam 
bija 36 gadi, bet šobrīd dažus 
mēnešus pirms savas 68 gadu 
jubilejas viņš joprojām ir starp 
vislabākajiem. Pārlekšanā gan 
viņam neveicās, un divi šķēršļi 
krita.

Rolex pārstāvis apbalvo uzvarētāju Stīvu Gerdatu ar Rolex pulksteni.

Larss Nībergs  ar Levito izcīnīja otro vietu Cīrihē.Svante Johansons trešais ar Saint Amour.
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Pasaules kausa izcīņa
Bordo, 5.-7. februāris, konkūrs

Lai gan vācietis Markuss 
Enings sava karjerā izcīnījis 
vairākus Rolex pulksteņus, taču 
ne par vienu no tiem viņam nav 
nācies cīnīties tik grūti kā par 
šo, ko viņš saņēma par uzvaru 
desmitajā Rolex FEI Pasau-
les kausa izcīņas kvalifi kācijas 
posmā Bordo, Francijā. 

Pēc ļoti grūtā Rolex pamat-
maršruta, kas lielākajai daļai 
jātnieku sagadāja nepārvara-
mas grūtības, Enings sacentās 
pārlekšanā vien ar savu tautieti 
Filipu Vaishauptu. Neskatoties 
uz jātnieka milzu pieredzi, vīrs, 
kurš pirmais saņēma Rolex ran-
ga tabulas uzvarētāja zaļi zeltai-
no rokas apsēju, uzvarēja kopā 
ar savu Leconte tikai ar vienas 
sekundes simtdaļas pārākumu.

Maršrutu sastādītājs bija 
Franks Rotenbergers, kurš 
pirms divām nedēļām izveido-
ja, šķiet, pietiekami sarežģītu 
maršrutu Leipcigā, taču bez 
kļūdām to veica sešpadsmit 
dalībnieku. Tāpēc šoreiz viņš 
nolēma uzlikt maršrutu, kuru 
spētu tīri pārvarēt labākie sep-
tiņi vai astoņi dalībnieki. Tomēr 
atkal nenotika tā, kā Rotenber-
gers bija paredzējis, un pārlek-
šanas maršrutu tagad nācas likt 
vien diviem dalībniekiem.

Pēc 18 dalībnieku starta 
no 37 pirmais tīri izleca Vais-
haupts ar Catoki. 12 gadus ve-
cais holšteinietis Catoki, kas 
pieder Kajam Gerkenam, ir 
liels un spēcīgs zirgs. Tas šoreiz 

bija ļoti koncentrējies un spēja 
izvairīties no visām “lamatām”, 
ko pārējie dalībnieki līdz šim 
nebija varējuši paveikt. Kad 
bija jāstartē vēl tikai astoņiem 
jātniekiem, šķita, ka pārlekša-
na nemaz nenotiks. Tomēr arī 
Enings ar Leconte spēja izlekt 
maršrutu bez kļūdām. Ne-
skatoties uz pūliņiem, parējie 
septiņi dalībnieki kļūdījās, un 
pārlekšanā startēja Vaishaupts 
un Enings divatā.

Pārlekšanā Vaishaupts no-
gāza šķērsli, un tas palielināja 
Eninga cerības uzvarēt. Tomēr 
arī viņš maršruta vidū nogāza 
kārtiņu, tāpēc radikāli mainīja 
savu taktiku, jo tagad tikai laiks 
varēja izšķirt, kurš būs uzvarē-
tājs. Pēdējos šķēršļus Enings 
veica tādā ātrumā, ka šķita – 
no tā atkarīga viņa dzīvība 
vai nāve. Viņš uzvarēja tikai 
ar vienas sekundes simtdaļas 
pārsvaru pār savu komandas 
biedru. 

Arī pats Enigs atzina, ka 
šī ir viņa un Leconte vērtīgā-
kā un grūtākā uzvara. Leconte 
olimpiskajās spēlēs Honkongā 
startēja Austrālijas komandā 
ar Metjū Viljamsu seglos. Pie 
Eninga zirgs nonāca pagājušā 
gada sākumā un samērā labi 
startēja arī iepriekšējā sezonā. 

Ar šo uzvaru Enings izstū-
ma no pirmās vietas Pasaules 
kausa posmu kopvērtējuma 
ilgstošo līderi holandieti Ēriku 
van der Vleutenu.

Pasaules kausa kvalifi kācijas maršruts
1. Markus Enings (Vācija) Leconte 0/4 s.p./39,36 s
2. Filips Vaishaupts (Vācija) Catoki 0/4 s.p./39,37 s
3. Patriks Delavū (Francija) Katchina Normandie 4 s.p./66,01 s
4. Lusiana Dinīze (Portugāle) Winningmood 4 s.p./68,17 s
5. Marko Kučers (Vācija) Cash 4 s.p./68,55 s
6. Rožē Īvs Bosts (Francija) Ideal de la Loge 4 s.p./69,12 s
7. Bets Mandli (Šveice) Louis IV 4 s.p./69,98 s
8. Piuss Švicers (Šveice) Ulysse 8 s.p./65,18 s
9. Kevins Stauts (Francija) Silvana 8 s.p./65,66 s
10.  Riks Hemeriks (Beļģija) Quatro de Kerambars 8 s.p./67,06 s

Uzvarētāji Bordo - Markuss Enings ar Leconte.

Trešās vietas ieguvēji Patriks Delavū ar Katchina no Francijas.
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Pasaules Jāšanas sporta 
spēļu organizētāji aicina 
brīvprātīgos

Pasaules Jāšanas sporta spēļu organizēšanai ASV 
Kentuki štatā no 25. septembra līdz 10. oktobrim 
tiek meklēts  aptuveni tūkstotis palīgu. 

 Visi brīvprātīgie palīgi saņems fi rmas Ariat for-
mas ietērpu, ieejas atļauju Pasaules Jāšanas sporta 
spēļu teritorijā un ēdināšanas talonus.  

Interesenti var reģistrēties sekojošā adresē:
 www.alltechfeigames.com/volunteer  

Sagatavoja Dace Štrausa
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Austrāliete Edvina Aleksan-
dera, skaisti uzstājoties kopā 
ar Cevo Socrates, ieguva mak-
simālo punktu skaitu vienpad-
smitajā Pasaules kausa posmā 
Vigo, Spānijā. 

Pārlekšanā piedalījās 11 pāri, 
bet 15 gadus vecais kastrāts pa-
rādīja sava vārda un gadu cienī-
gu gudrību, pieveicot maršrutu 
bez nevienas kļūdas. Vienkārši 
pārāk labi, lai kāds viņus varētu 
pārspēt. Ar šo rezultātu Alek-
sandere kvalifi kācijas kopvēr-
tējumā pavirzījusies uz augšu 
un ieņem ceturto vietu, kad 
līdz fi nalam palikuši vien divi 
sacensību posmi.

Otrās vietas ieguvējs bija 
Bets Mandli ar Louis no Švei-
ces, kurš uzvarēja sērijas trešajā 
posmā Lionā. Beļģiete Džudija 
Anna Melhiore ieguva pirmos 
punktus šajā sezonā, kad ar 
Cha Cha Z izcīnīja trešo vietu.

Pārlekšanas maršrutu pir-
mais sāka Patriks Delavū ar 
Katchina Mail, taču kļūdījās, 
dodot lielākas iespējas pārējiem 
sekotājiem. Vilšanos pašmāju 
publikā radīja Pilāra Kordona 
ar izcili skaisto Herald, nogā-
žot trīs šķēršļus. Bet pirmā, kas 
uzstādīja visaugstāko mērķi, 
bija Džudija Anna Melhiora ar 
desmit gadu veco Cha Cha Z, 
fi nišējot bez kļūdām 51,61 se-
kundē. Šis rezultāts palika ne-
pārspēts arī pēc Kučera ar Cash 

Pasaules kausa izcīņa
Vigo, 11.-13. februāris, konkūrs

atrāk veiktā maršruta, jo viens 
šķērslis krita, kas savukārt deva 
jaunu iespēju Mandli, kurš 
necentās pārbaudīt sava zirga 
Louis galējās spējas un fi nišēja 
bez kļūdām, uzstādot jaunu „la-
tiņu” atlikušajiem jātniekiem – 
50,29 sekundes. 

Eiropas čempions francūzis 
Kevins Stauts zaudēja iespēju 
uzvarēt jau pie pirmā šķēršļa, 
kad Le Prestige St Louis ne-
gaidot nobremzēja. 11 gadus 
vecais ērzelis izskatījās svaigs 
un spēkpilns pirmajā raundā, 
bet parādīja savu nepakļāvīgo 
dabu, kad pārlekšanas maršru-
tu veica ar spērieniem un gāz-
tiem šķēršļiem, kopā saņemot 
17 soda punktus.

Nīderlandietis Harijs Smol-
ders ar Exquis Oliver Q nogāza 
vienu šķērsli, bet Aleksandere 
ar Cevo Socrates bija perfekti 
un šķērsoja fi nišu 48,75 sekun-
dēs. Šveicietis Stīvs Gerdats, 
kurš uzvarēja Cīrihē pirms di-
vām nedēļām, šoreiz gāza šķēr-
sli. Tomēr Gerdats ļoti priecājās 
par Jalisca Solier sniegumu pēc 
garā pārtraukuma, kas bija ne-
pieciešams pēc kājas operācijas 
pagājušā gada septembrī. Kad 
holandietis Leons Tijsens ar 
Tinky Winky un šveicietis Piuss 
Švicers ar Ulysse abi pabeidza 
sacensības – katrs ar četriem 
soda punktiem, Aleksandere 
varēja svinēt uzvaru.

Pasaules kausa kvalifi kācijas maršruts
1. Edvina Aleksandere (Austrālija) Cevo Socrates 0/0 s.p./46,75 s
2. Bets Mandli (Šveice) Louis 0/0 s.p./50,29 s
3. Džudija A. Melhiora (Beļģija) Cha Cha Z 0/0 s.p./51,61 s
4. Marko Kučers (Vācija) Cash 0/4 s.p./44,92 s
5. Stīvs Gerdats (Šveice) Jaliska Solier 0/4 s.p./46,09 s
6. Patriks Delavū (Francija) Katchina Mail 0/4 s.p./46,93 s
7. Harijs Smolders (Nīderlande) Exquis Oliver Q 0/4 s.p./50,34 s
8. Piuss Švicers (Šveice) Ulysse X 0/8 s.p./46,95 s
9. Leons Tijsens (Nīderlande) Tinky Winky 0/8 s.p./51,95 s
10. Pilāra Kordona Muro (Spānija) Herald 0/12 s.p./49,06 s
11. Kevins Stauts (Francija) Prestige St. Lois 0/17 s.p./63,25 s

1. Piuss Švicers 66
2. Marko Kučers 65
3. Markuss Enings 64
4. Edvina Aleksandere 60
5. Kevins Stauts 59
6. Bets Mandli 57
7. Ēriks van der Vleutens 57
8. Filips Vaishaupts 57
9. Patriks Delevū 55
10. Džesika Kurtēna 53

11. Penelope Leprevosta 47
12. Ludgers Bērbaums 46
13. Natale Kiaudani 43
14. Rodrigo Pessoa 41
15. Daniels Eters 40
16. Stīvs Gerdats 39
17. Maikls Vitekers 39
18. Svante Johansons 39
19. Alberts Zoers 34
20. Lusiana Dinīze 33

Kopvērtējums pēc vienpadsmit posmiem

Rolex pārstāvis pasniedz balvu uzvarētājai Edvinai Aleksanderei.

Labākā no Spānijas jātniekiem – Pilāra Lukrēcija Kordona ar Herald.

Bets Mandli ar Louis izcīnīja otro vietu sacensībās Vigo.
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Šveicietis Da-
niels Vurglers uz-
varēja sestajā FEI 

Pasaules kausa izcīņas kva-
lifi kācijas posmā. Viņš veica 
nevainojami tīri un ātri abus 
maršrutus, atstājot aiz sevis 
Holandiešu wild card braucēju 
Ijsbrandu Šardonu un Jozefu 
Dobroviču ar viņu lipiciāņu 
komandām.

Šī ir tikai otrā reize Vurgle-
ra ilgajā pasaules klases pajūgu 
braucēja karjerā, kad viņam iz-
devies uzvarēt Pasaules kausa 
posma sacensības. 2002. gadā 
49 gadus vecais profesionālais 
braucējs no Etingenas uzvarēja 
Ženēvā, startējot ar wild card. 
Vurglers sacenšas ar komandu, 
kas veidota no dažādu šķirņu 
sirmiem zirgiem. Komandā ie-
tilpst Kladrubas šķirnes zirgi, 
rikšotājs un Andalūzijas-Ka-
margas krustojums, kas Vur-
glera stallī atrodas tikai kopš 
iepriekšējā gada pavasara.

Uzvarētāju maršrutā vienam 
no līderiem Dobrovičam bija 
neizdevīgā pirmā starta vieta, 
tāpēc zirgiem nebija iespējas 
pienācīgi atpūsties pēc pirmā 
maršruta. Šī Dobrovičam bija 
pēdējā iespēja kvalifi cēties fi -
nālam. Diemžēl viņš nogāza 
trīs bumbiņas un ieņēma trešo 
vietu ar komandu, kas sastāvēja 
no Lipicas zirgiem un rikšotā-
ja, ko viņš pievienoja savai zir-
gu komandai pēc tam, kad bija 
pārdevis iepriekšējo lipiciāņu 
komandu Šardonam. Pašlaik 
Dobrovičs kopvērtējumā kopā 
ar Verneru Ulrihu ieņem sesto 
vietu.

2009. gada Leipcigas posma 
uzvarētājam Ijsbrandam Šar-
donam nedēļas nogale izvērtās 
vētraina – viņš no Leipcigas 

Pasaules kausa izcīņa
Sagatavoja Dace Štrausa

Leipciga, 21.-24. janvāris, pajūgi
ceļoja uz Amsterdamu, lai pie-
dalītos pajūgu braukšanas de-
mostrējumos  Jumping Amster-
dam šovā kopā ar dēlu Bramu, 
un atgriezās tikai svētdienas 
rītā, tomēr šī ceļošana acīmre-
dzot nebija atstājusi iespaidu uz 
uzstāšanos Leipcigas arēnā, kur 
viņš ierindojās otrajā vietā.

Zandmanis neiekļuva Uz-
varētāju braucienā tikai vienas 
sekundes dēļ, ko viņš zaudēja 
Dobrovičam. Šoreiz Kristofs 
Zandmanis iekļāva komandā 
zirgu, kas tika aizlienēts no ho-
landiešu braucēja Paskāla Don-
nera komandas, lai palielinātu 
ekipāžas ātrumu. Viņš bija ļoti 
apmierināts ar zirgu sniegumu. 
Zandmanis nebija vienīgais, 
kurš Leipcigā brauca ar lienē-
tiem zirgiem. Teo Timmerma-
nis no Nīderlandes arī bija aiz-
ņēmies zirgus no sava tautieša 
Edvīna Speka. Viņa komanda 
bija veidota no diviem KWPN 
braucamzirgiem, Ņūforestas un 
Velsas zirdziņiem. Tomēr mazo 
zirgu komandai pietrūka nepie-
ciešamās pieredzes braukšanā 
manēžā. Timmermanis fi nišēja 
sestais, tomēr piedalīsies ar šo 
pašu zirgu komandu arī pēdējā 
sacensību posmā Bordo.

Piektais pie mērķa grūta-
jā distancē, ko veidoja vācu 
maršrutu sastādītājs doktors 
Volfgangs Asendorfs, nonāca 
čehu braucējs Jiri Nesvacils ar 
Kladrubas zirgu komandu.

Partner Pferd organizētāji 
gatavi nākamajā gadā uzņemt 
Pasaules kausa trīskāršo – 
iejādes, konkūra un pajūgu 
braukšanas fi nālu Leipcigas 
Meses hallē no 27. aprīļa līdz 1. 
maijam. Biļešu pārdošana jau 
sākusies!

Rezultāti Leipcigā
1. Daniels Vurglers (Šveice) 228,67
2. Ijsbrands Šardons (Nīderlande) 235,28 wild card
3. Jozefs Dobrovičs (Ungārija) 254,51
4. Kristofs Zandmanis (Vācija) 127,62
5. Jiri Nesvacils (Čehija) 136,87
6. Teo Timmermanis (Nīderlande) 138,85
7. Štefens Šolcs (Vācija) 160,59 wild card
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Šveicietis Daniels Vurglers uzvarēja Leipcigas posmā.

Ijsbrands Šardons no Nīderlandes izcīnīja otro vietu.

Ungāru braucējs Jozefs Dobrovičs ar savu ekipāžu sasniedza trešo rezultātu.
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FEI Pasaules 
kausa izcīņas 
kvalifi kācijas sa-
censību posmā 

Bordo, Francijā uzvarēja franču 
wild card braucējs Tibo Kondrī. 
Zviedrs Tomass Ēriksons un 
šveicietis Verners Ulrihs fi nišē-
ja ar pilnīgi vienādu soda pun-
ktu skaitu. 

Favorīts holandietis Ijs-
brands Šardons un otrs wild 
card braucējs šveicietis Daniels 
Vurglers dažādu neveiksmju re-
zultātā neizturēja spiedienu un 
šoreiz ierindojās vien rezultātu 
tabulas lejasdaļā.

Tikai pēdējā brīdī wild card 
saņēma Daniels Vurglers, jo 
Jiri Nesvacilam no tās nācās 
atteikties veselības problēmu 
dēļ. Vuglers sacensību pir-

Pasaules kausa izcīņa
Sagatavoja Dace Štrausa

Bordo, 5.-6. februāris, pajūgi
majā raundā, kura līderis bija 
Tibo Kondrī, startēja priekš-
pēdējais. Iesildes laikā viņš šo 
to samainīja savu zirgu mutes-
dzelžos, kas acīmredzot nebija 
pareizi darīts, jo zirgi gāja vi-
sur, tikai ne tur, kur tos vadīja, 
un vairs ne tik labi kā Leipcigas 
sacensībās, nogāžot trīs bum-
biņas. Simpātiskais šveiciešu 
braucējs ierindojās piektajā vie-
tā. 

Pēdējam dalībniekam Ijs-
brandam Šardonam bija visas 
iespējas uzvarēt, bet tas neno-
tika, jo kreisais vīleris (zirgs 
pārī, kas iejūgts tuvāk ratiem) 
pārleca pāri dīstelei, kālab eki-
pāža bija jāaptur, un abi grū-
mi izkāpa, lai sakārtotu zirgus 
aizjūgā, par to saņemot 20 
soda punktu. Lai gan šī darbī-

Rezultāti Bordo
1. Tibo Kondrī (Francija) 262,65 wild card
2. Tomass Ēriksons (Zviedrija) 269,20
2. Verners Ulrihs (Šveice) 269,20
3. Teo Timmermanis (Nīderlande) 147,48
5. Daniels Vurglers (Šveice) 153,58 wild card
6. Ijsbrands Šardons (Nīderlande) 157,43

Latvijas pajūgu braukšanas 
portāls

www.pajugubrauksana.com

ba notika zibenīgā ātrumā, ne-
veiksmes dēļ Šardona ekipāža 
sacensības beidza pēdējā – ses-
tā. Arī Ulrihs un Ēriksons pir-
majā raundā nogāza pa divām 
bumbiņām, taču braucēji ar 
šādu rezultātu negaidīti kvali-
fi cējās Uzvarētāju maršrutam. 
Ulriha komanda, kas sastāvēja 
no Šveices siltasiņu zirgiem, 
nogāza vienu bumbiņu. Tas 
deva Ēriksonam 16 sekunžu 
priekšrocību. 

Divkārtējais pasaules čem-
pions saņēma precīzi tikpat 
soda sekunžu, nogāžot šķērsli, 
kuram cauri vēl nemaz nebija 
izbraucis. Tādējādi abi spor-
tisti fi nišēja ar vienādu soda 
sekunžu skaitu – 269,20 un 
dalīja otro vietu. Pēdējais star-
tēja franču braucējs ar savu 
āra apstākļiem gatavoto ko-

Šveicietis Verners Ulrihs otrajā vietā.
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Uzvarētājs Bordo posmā – franču wild card braucējs Tibo Kondrī. Arī zviedrs Tomass Ēriksons otrajā vietā.

mandu un, publikas uzmun-
drināts, veica maršrutu ātrā 
tempā, tomēr nogāžot bum-
biņu no konusa, kas gadījās 
viņam priekšā ceļā uz fi nišu. 
Par laimi tas neietekmēja viņa 
līdera pozīciju.

Šis bija pēdējais Pasaules 
kausa izcīņas kvalifi kācijas 
posms pajūgu braukšanā, un 
tagad zināmi braucēji, kas 
piedalīsies fi nālā Ženēvā 16. 
un 17. aprīlī, kad šāda ranga 
sacensības tur risināsies arī 
konkūrā. 

Šie sportisti ir: Boids Eksels 
no Austrālijas, Koss de Ronde 
un Ijsbrands Šardons no Nī-
derlandes, Tomass Ēriksons 
no Zviedrijas, Daniels Vurglers 
un Verners Ulrihs no Šveices. 
Finālā braucēji sacentīsies no 
nulles rezultāta.
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Nīderlandes sportists Ed-
vards Gāls ar Moorlands Totilas 
uzvarēja Pasaules kausa izcīņas 
septītajā posmā Amsterdamā, 
vienlaikus ieņemot līdera vietu 
arī sērijas kopvērtējumā. Viņa 
sniegums Lielās balvas brīvas 
izvēles programmā tika no-
vērtēts ar augstu atzīmi – 87%. 
Tomēr par vēl lielāku sasnie-
gumu jāuzskata izcili augstais 
līmenis. Ekspertu vērtējums 
liecina, ka iejāde pēdējā gada 
laikā ir strauji attīstījusies, un 
spēle par uzvaru notiek lie-
lā konkurencē ar vairākiem 
iespējamajiem līderiem. No 

Pasaules kausa izcīņa
Sagatavoja Dace Štrausa

Amsterdama, 22.-23. janvāris, iejāde
Edvarda Gāla un Totilas pēc 
daudziem iepriekšējiem panā-
kumiem tagad līdzjutēji vien-
mēr gaida nepārspējamu snie-
gumu, jo jau paspējuši pierast 
pie pastāvīgi pārsniegtajiem 
rekordiem. Sportistam tas ir 
nopietns psiholoģisks slogs, jo 
skatītāji sajūt vilšanos, jas tas 
nenotiek katru reizi, kad šis 
pāris uzstājas. Pēc sacensībām 
Štutgartē Gāls esot saņēmis īs-
ziņas no saviem pielūdzējiem 
ar jautājumiem, kāpēc šoreiz 
uzstājies slikti, lai gan rezultāts 
bija salīdzinoši augsts – 79%. 
Šoreiz Gāls atzina, ka Totilas 

Lielās balvas brīvās izvēles programmas rezultāti
1. Edvards Gāls (Nīderlande) Totilas 87,000%
2. Laura Behtolšeimere (Lielbritānija) Mistral Hojris 82,300%
3. Imke Šellekena-Bartele (Nīderlande) Sunrise 82,050%
4. Anke van Grunsvena (Nīderlande) Painted Black 81,200%
5. Izabella Verta (Vācija) Warum Nicht 79,800%
6. Hanss P. Minderhouds (Nīderlande) Nadine 76,700%
7. Patriks Kitels (Zviedrija) Scandic 75,500%
8. Dženete Hāzena (Nīderlande) Nartan 74,750%
9. Jeroens Devro (Beļģija) Apollo Vijverhof 74,400%
10. Krista Lārakera (Nīderlande) Ovation 73,550%
11. Āts van Esens (Nīderlande) Premier 72,700% 
12. Dženija Šrevena (Nīderlande) Krawall 72,400%
13. Manona van H. Vliega (Nīderlande) Poko Loko 69,100%
14. Mihals Rapcevičs (Polija) Randon 68,250%
15. Aleksandra Bimšasa (Vācija) Wito Corleone 67,400%

uzstāšanās laikā jutis sasprin-
gumu.

Lieliski shēmu veica Liel-
britānijas jātniece Laura Beh-
tolšeimere ar dāņu šķirnes zir-
gu Mistral Hojris, izcīnot otro 
vietu un pavisam nedaudz 
atpaliekot no uzvarētāja Gāla. 
Trešo vietu ieņēma šogad jau 
divu sēriju uzvarētāja holan-
diete Imke Šellekena-Bartele 
ar Sunrise. 

Ceturtajā vietā vēl nesen 
nepārspējamā holandiešu ie-
jādes dīva, kura savā sporta 
karjerā ieguvusi tik daudz ti-
tulu, par ko pat cita sportiste 
nevarētu sapņot, –  Anke van 
Grunsvena ar Painted Black, 
bet Izabella Verta ar Warum 

Edvards Gāls ar Totilas uzvarēja 
Amsterdamas posmā.

Izabella Verta ar Warum Nicht 
atgriezusies sacensību arēnā.

Laura Behtolšeimere ar Mistral 
ieguva otro vietu.
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Nicht FRH, ātri vien atgriežo-
ties sportā pēc dopinga skan-
dāla un bērna piedzimšanas, 
ierindojās piektajā vietā. Viņa 
nav zaudējusi savas izcilās 
sportistes prasmes, tomēr, lai 
gan piruetes un kāju maiņas 
tika izpildītas izcili, Warum 
Nicht vairākas reizes zaudēja 
ritmu.

Kēss un Toska Viseri, kuriem pieder 2009. gada Eiropas 
iejādes čempions Moorlands Totilas, nolēmuši ērzeli izmantot 
vaislai jau 2010. gadā. Pirms tam Viseri teica, ka vismaz līdz 
2012. gada olimpiskajām spēlēm Londonā Totilas varēs nodo-
ties tikai un vienīgi iejādei. Taču tagad šis lēmums  mainīts.

„Mēs negribētu atturēt zirgaudzētājus no Totilas gēnu iz-
mantošanas selekcijā, tādēļ nolēmām to ievietot ērzeļu stacijā 
spermas ieguvei,” paziņoja Moorlad pārstāve Semira Normane. 
„Esam kontaktējušies ar vairākiem audzētājiem un nolēmām 
izpildīt viņu vēlēšanos.” Totilas sperma būs pieejama tikai sal-
dētā veidā un ierobežotam ķēvju skaitam. Pēc spermas rūpīgas 
analīzes tā tiks izplatīta ar trīs mākslīgās apsēklošanas staciju 
starpniecību Nīderlandē. Lai iegūtu Totilas spermu, arī izrau-
dzītā ķēve tiks pamatīgi novērtēta, un tikai augstas kvalitātes 
ķēvēm varēs izmantot Totilas spermu. Turklāt Viseri nolēmuši 
prasīt par spermas izmantošanu sporta zirgiem nepieredzēti 
augstu cenu, lai tas ierobežotu apsēklošanas potenciālos gribē-
tājus. Paredzētā cena ir no 5000 līdz 5500 eiro.

Totilas pieejams zirgaudzētājiem
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Vertas 16 gadus vecais hanoverānis Sat-
chmo arēnā bija ļoti koncentrējies, pilns 
spēka un enerģijas, taču Verta frīstaila no-
beigumā pieļāva nelielu kļūdu.

Jāatzīmē, ka nepaveicās Ullai Zalcgē-
berei, kura Speciālajā Lielajā balvā tika 
uzskatīta par fovorīti. Desmit gadu vecā 
Hanoveras šķirnes ķēve Wakana atteicās 
paklausīt, un Zalcgēberei nācās izstāties 
pat pirms sasveicināšanās.

ĀRZEMĒS

ASV olimpiskās iejādes komandas spor-
tists Stefens Peterss CDI Pasaules iejādes 
meistaru sacīkstēs Lielajā balvā pieveica 
iejādes karalienes Anki van Grunsvenu ar 
Salinero un Izabellu Vertu ar Satchmo. Ste-
fens Peterss no Sandjego Kalifornijā bija 
īpaši priecīgs, jo 12 gadus vecais Ravel, ko 
Inetrnational Arena skatītāju tribīnēs vēro-
ja tā īpašnieki Akiko Jamazaki un Džerijs 
Jangs, uzstājās pat labāk nekā pagājušajā 
gadā, kad par šiem nopelniem izpelnījās 
goda nosaukumu Gada zirgs ASV un Pe-
tersu atzina par labāko ASV jātnieku. Viņi 
saņēma vērtējumu 76,851%, un visi pieci 
tiesneši pāri ierindoja pirmajā vietā.

Ankei van Grunsvenai ar 16 ga-
dus veco kastrātu Salinero šīs bija 
pirmās lielās sacensībās pēdējo mē-
nešu laikā, un tās notika eiropietim 
šajā gadalaikā neparastos apstākļos – 
zem klajas debess siltajā Dienvidfl oridā. 
Izpildījumā tika pieļautas dažas nelielas 

kļūdas, tomēr kopumā tiesneši sniegu-
mu vērtēja augstu, piešķirot 74,638%. 
Grunsvena Floridā bija ieradusies kopā 
ar visu ģimeni, lai izbaudītu jaukos laika 
apstākļus, jūtoties tajos kā brīvdienu ceļo-
jumā.

Vācietes Izabellas Vertas Satchmo šīs 
bija pirmās sacensības pēc deviņu mēnešu 
pārtraukuma, kas radās dopinga skandāla 
dēļ un sakarā ar dēla Frederika piedzim-
šanu, kurš bija atceļojis uz Floridu kopā ar 
mammu un Izabellas māsu Klaudiju, kā 
arī Satchmo īpašnieci Madelaini Vinteri 
Šulcu. Vertas un Satchmo sniegums tika 
novērtēts ar 72,553%.

Pavisam nedaudz no Vertas atpalika 
kanādiešu sportiste Ešlija Holzere ar Pop 

Pasaules iejādes meistari
Sagatavoja Dace Štrausa

Palmbīča, 4.-7. februāris, iejāde
Art, kura dzīvo Ņujorkā un Velingtonā. 
Tiesneši šo pāri novērtēja ļoti augstu – 
trīs arbitru vērtējumā pat labāk nekā Verta 
ar Satcmo, bet viens no tienešiem vērtēja 
Ešlijas sniegumu līdzvērtīgi Vertas izpildī-
jumam, kopvērtējumā piešķirot 72,468%.

Vācu olimpiskā zelta īpašniece un 
Pasaules kausa ieguvēja Ulla Zalcgēbe-
re ar Wakana fi nišēja piektā ar rezultātu 
69,362%. Zalcgēbere turpinājumā nolēma 
piedalīties 30 000 eiro vērtās Speciālās Lie-
lās balvas izcīņā, kurā astoņi sportisti sa-
centās brīvas izvēles programmā mūzikas 
pavadījumā.

Anke van Grunsvena un Salinero bija 
savā labākajā formā un uzvarēja jau otro 
sezonu Pasaules iejādes meistaru sērijas 
sacīkstēs Palmbīčā, pārspējot ASV favorītu 
Stefenu Petersu ar Ravel un Izabellu Vertu 
ar Satchmo. Neskatoties uz vēlo vakaru un 
salīdzinoši vēso un vējaino laiku, frīstailu 
bija ieradušies vērot ap 4300 skatītāju, kas 
skaļi aplaudēja fovorītiem.

Pēc Ankes pašas vērtējuma, viņa uzstā-
jusies izcili un Salinero esot sasniedzis savu 
labāko līmeni pēdējo sešu gadu laikā. Arī 
Peterss ar savu sniegumu bija apmierināts 
un izteicās, ka Ravel esot ļoti viegli jāt – tā, 
ka viņš to varot izdarīt „ar vienu roku”. 

Lielās balvas brīvas izvēles programmas rezultāti
1. Anke van Grunsvena (Nīderlande) Salinero 84,450%
2. Stefens Peterss (ASV) Ravel 81,700%
3. Izabella Verta (Vācija) Satchmo 78,950%
4. Ešlija Holzere (Kanāda) Pop Art 76,300%
5. Mikala Muntere Gundersena (Dānija) Leonberg 72,200%
6. Krista Lārakere (Nīderlande) Ovation 71,150%
7. Tīna Konjota (ASV) Calecto V 70,700%
8. Anja Ploncke (Vācija) Le Mont d’Or 69,950%

Uzvarētājs Lielajā balvā – ASV jātnieks Stefens 
Peterss ar Ravel.

Labākie Lielās balvas izcīņā un Lielās balvas 
brīvas izvēles programmā – Izabella Verta ar 
Satchmo, Anke van Grunsvena ar Salinero un 
Stefens Peterss ar Ravel. 
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FEI izmeklēšana 
par treniņu meto-
dēm, ko pielietoja 
Patriks Kitels savam 
zirgam Scandic Pa-
saules kausa izcīņas 
posmā Odensē, no-
slēgusies ar secinā-
jumu, ka nav pārlie-

cinošu pierādījumu tam, ka tās būtu 
pārāk apgrūtinošas zirgam. Iepriekš gan 

tas izraisīja skandālu, kad Kitels tika no-
fi lmēts, rādot tā zirgu ar ilgstoši izkārtu 
zilganu mēli. 

Tomēr Kitels saņēma FEI vēstuli sa-
karā ar atļautām un neatļautām iesildī-
šanās metodēm. Jātnieks tika brīdināts 
par to, ka turpmāk tiks pastiprināti 
novērots, lai pārliecinātos, vai viņš pret 
zirgu neizturas nežēlīgi, un lai vērtētu, 
kā tiek ievēroti FEI noteiktie zirgu lab-
turības likumi.

FEI attaisno Patriku Kitelu
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Katru gadu pieci no 130 tūkstošiem ASV 
Jātnieku federācijā reģistrētajiem zirgiem 
saņem iespēju kļūt par federācijas goda 
nosaukuma Gada zirgs īpašniekiem. 2009. 
gadā visi pieci zirgi bija sasnieguši augstus 
rezultātus, bet tikai viens spēja daudziem 
līdzjutējiem mainīt uzskatus par šo sporta 
veidu kopumā, un tas bija Ravel, kālab tika 
izraudzīts par Gada zirgu.

Ravel triumfs sākās aprīlī, kad ar jātnie-
ku Stefenu Petersu, pārstāvot savu valsti 
Lasvegasā Pasaules kausa izcīņas fi nālā, tas 
uzvarēja Lielās balvas brīvas izvēles prog-
rammā. Holandiešu šķirnes zirgs uzvarēja 
visās sacensībās, kurās piedalījās, tajā skaitā 
prestižajā Āhenes starptautiskajā turnīrā 
Vācijā.

Par labāko zirgu konkūra disciplīnā tika 
atzīta izcilā ķēve Sapphire, kas jau lieliski 
startēja olimpiskajās spēlēs Honkongā, ie-
gūstot zelta medaļas ar jātnieku Maklainu 
Vardu. Tā vairākkārt uzvarējusi aizvadītā 
gada nozīmīgākajās kontinenta sacensībās, 
tajā skaitā miljons dolāru vērtajās CN Inter-
national un 400 000 dolāru vērtajā FTI Lie-
lās balvas fi nālā. Pavisam nedaudz atpalie-
kot no Rolex FEI Pasaules kausa uzvarētāja 
fi nālā Lasvegasā, tā ierindojās otrajā vietā. 
Zirgs pieder tā jātniekam Vardam un Blue 
Chip Bloodstock.

Par gada labāko jātnieku Pagasus apbal-
vošanas ceremonijas pusdienās tika godi-
nāts 45 gadus vecais iejādnieks Stefens Pe-
terss. Viņa panākumi gūti ar titulēto Ravel.

Ravel – gada zirgs, Peterss – labākais jātnieks ASV
Sagatavoja Dace Štrausa

Vienpadsmit gadus vecā Ravel īpašniece ir Akiko 
Jamazaki.

Maiklaina Varda ķēve Sapphire atzīta par gada 
zirgu konkūrā.

Stefans Peterss – Gada sportists.

Ravels – Gada zirgs.
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Līdz FEI pasaules čempionātam pa-
jūgu braukšanā vienjūgiem, kas šogad 
notiks Itālijā – Romā, Pratoni Del Viva-
ro, palicis pusgads. Čempionāts sāksies 
28. jūlijā un turpināsies līdz 1. augus-
tam. Pasaules labākie braucēji drīz sāks 
āra sacensību sezonu, kuras kulminā-
cija būs pasaules čempionāts Pratoni 
Del Vivaro. Tur jau notika 1998. gada 
Pasaules Jāšanas sporta spēles, bet 
2006. gadā arī pasaules čempionāts 

Gatavojas pasaules čempionātam pajūgu braukšanā
vienjūgiem. Te atrodas ofi ciālais valsts 
federālais jāšanas sporta centrs, kurā 
Itālijā parasti notiek visas galvenās sa-
censības šajā sporta veidā dažādās dis-
ciplīnās. Centrs izvietots kalnos Romas 
dienvidos netālu no Rocca di Papa, 650 
metrus virs jūras līmeņa, tāpēc gaisa 
temperatūra šeit atšķiras no Romas 
centra. No rīta, vakaros un naktīs gaiss 
ir patīkams un maigs, kas ir jauki gan 
cilvēkiem, gan zirgiem.

2006. gada pasaules čempionāta 
maratona distance kalnainajā apvidū 
tika atzīta par pārāk sarežģītu zirgiem. 
Tāpēc šogad trasē tiks veiktas izmai-
ņas. Maršruta sastādītājs no Austrijas 
Kristians Izeli, kurš būvēja maršrutu 
arī 2006. gadā, plāno jaunus šķēršļus 
izvietot līdzenā vietā netālu no ūdens, 
bet ūdenī uzstādītie divi šķēršļi netiks 
mainīti. Maršruts nebūs tik ļoti līku-
mots, jo galvenā vērība tiks pievērsta 
braucēja partnerim zirgam, padarot 
maršrutu tehniski grūtāku braucējam, 
bet atvieglojot tā veikšanu zirgam. Da-
lībniekiem būs daudz jāpiedomā jau 
pirms braukšanas, bet zirgiem jābūt 
labi trenētiem, elastīgiem, spējīgiem 
viegli pagriezties un strauji palielināt 
ātrumu. Maršruts būs pa spēkam tikai 
šādiem zirgiem.
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attīstība pirmās Latvijas Republikas laikā, 
kā arī padomju laika noskaņas. Muzeja 
apmeklētāji var aplūkot dažādu laikmetu 
peldkostīmus, vasarnīcu interjera un sadzī-
ves priekšmetus, tērpus, unikālas pastkar-
tes, fotogrāfi jas un dokumentus.

Īpaša vieta kūrortu vēstures izklāstā un 
interpretācijā atvēlēta muzeja digitālajai 
ekspozīcijai. Tā palīdz pārvarēt laika robe-
žas un parāda to, ko citādi šodien redzēt 
nebūtu iespējams: peldēšanos no peldu lai-
pām vai peldu ratiem, vēsturiskos Jūrmalas 
koncertdārzus un ēkas, kuru vairs nav, van-
nu procedūras Ķemeru peldu iestādē. Do-
kumentāli kadri un atbilstoša mūzika palīdz 
iejusties dažādos laikmetos. 

VĒSTURE

Peldēšanās ar peldu ratiem, kurus jūrā 
ievelk zirgi,  ir viens no peldēšanās veidiem, 
kas bija populārs Rīgas Jūrmalas, Vācijas, 
Polijas un, iespējams, arī citos Eiropas kū-
rortos 19. gs. otrajā pusē un  20. gs. sākumā. 
Gribējām noskaidrot, kāpēc radusies šāda 
peldu tradīcija, – vai bālajām dāmām nevē-
loties savus augumus rādīt citiem?  Jūrma-
las pilsētas muzeja direktore Inta Bauma-
ne, palīdzot sagatavot šo stāstu, saka: „Tas 
par kautrīgajām dāmām, kurām vajadzēja 
braukt ūdenī, lai nerādītos citiem, manu-
prāt, ir krietni romantizēts stāsts, bet, lai 
nu tā būtu. Drīzāk tas saistīts ar bagātajiem 
un slinkajiem kūrorta viesiem, kuri negri-
bēja ilgi brist jūrā un kuri varēja atļauties 
noalgot peldu ratus, zirgu un kučieri, lai tas 
ieved peldētāju ar būdu jūrā, kur to atstāja, 
lai ģērbjas un peldas. Kučieris pats ar zirgu 
devās uz krastu un gaidīja, kad peldētājs 
visu būs beidzis un pacels karodziņu pie 
būdas, tad devās viņam pakaļ.  Saprotams, 
ka neviens ar fotokameru jūrā šo mirkli nav 
fi ksējis, tāpēc muzejā ir atsevišķi peldu ratu 
skati pastkartēs, bet bez peldētājiem.”

Šī izklaide pieminēta arī literatūrā. Ne-
liels fragments no Jēkaba Štūla grāmatas 
Bigauņciema un apkārtnes zvejnieki (izdota 
1937. gadā):

„Nebūs lieki piezīmējams, ka toreizējā 
vecā Dubultu kūrmāja (uzcelta 1848. gadā, 
nodega 1877. gadā – I. B. piezīme) turēja 
saviem peldu viesiem numurētas peldu bū-
das uz lieliem koka asu riteņiem, kuras, kad 
peldu viesis ieņēma, jātnieks zirga mugurā 

sēdēdams, ievilka jūrā. Kad viesis bija iz-
peldējies, pēc dotā signāla, karodziņa, būdu 
izvilka ārā.”

Grāmatas autors Jēkabs Štūls ir sloce-
nieks, viņa tēvs Jēkabs Štūls bija Slokas pil-
sētas galva no 1893. gada līdz savai nāvei 
1910. gadā, tēva brālis Andrejs Štūls – Slo-
kas pagasta tiesas priekšsēdētājs 19. gs. vidū, 
tātad tā bijusi sabiedriski aktīva slocenieku 
dzimta. Sīkāku ziņu par pašu grāmatas au-
toru muzejam diemžēl nav. 

Andreja Johansona (1922-1983) eseju 

Peldu rati Rīgas Jūrmalā
Sagatavoja Dace Millere

Fotogrāfi jas no Jūrmalas pilsētas 
muzeja krājuma

krājumā Vēju mezgli (Stokholma, izdev-
niecība Daugava, 1962; Rīga, izdevniecība 
Daugava, 1994) arī kāds teikums par peldu 
ratiem:

„Kāpās uzceltas daudzas koka vai meldru 
būdas, kur izģērbties un atstāt drēbes. Dažas 
būdas ierīkotas uz augstiem riteņiem: zirgi 
tās ievelk tik tālu ūdenī, ka peldētājs uzreiz 
var ielekt dziļumā.” Rīgas kinostudija kādas 
fi lmas vajadzībām bija izgatavojusi peldu 
ratu rekonstrukciju. Diemžēl tad, kad studi-
ju likvidēja, pazuda arī rati, Jūrmalas muzejs 
tos gribējis iegūt, bet nekas nesanāca...

Jūrmalas pilsētas muzejā izveidota vēs-
tures ekspozīcija Rīgas Jūrmalas un Ķemeru 
kūrorts 18.-20. gs. Tās vienā no sadaļām par 
peldēšanās veidiem ir arī digitālā rekons-
trukcija, kā peldu ratus ievelk jūrā un izvelk 
no tās. 

Ekspozīcija atklāta 2008. gada jūnijā un 
aplūko kūrortu kā kultūrvēsturisku feno-
menu, uzsverot tā nozīmīgumu Jūrmalas 
pilsētas izveides un attīstības vēsturiskajā 
gaitā. Te atainota pirmo peldvietu izveido-
šanās 18. gs. beigās, kad Eiropā popularitāti 
ieguva jūras peldes, ūdensdziedniecības kū-
rorta pirmsākumi Ķemeros 19. gs. sākumā, 
šo kūrvietu uzplaukums 20. gs. sākumā un 
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STATISTIKA

Konkūrs 
Jātnieks Vieta Vieta iepriekšējā 

reitingā
Punkti

Pirmo vietu ieguvēji FEI reitingā 
Piuss Švicers (Šveice) 1. 3. 3162,50
Alberts Zoers (Nīderlande) 2. 1. 3126,00
Markuss Enings (Vācija) 3. 2. 3050,00
LATVIJA
Andis Vārna 256. 260. 322,00
Dainis Ozols 731. 730. 70,00
Kristaps Neretnieks 1140. 1144. 26,00
Guntars Siliņš 1217. 1216. 20,00
Andrejs Bistrovs 1887. 1876.  1,00
LIETUVA
Bens Gutkausks 248. 255. 330,00
Andriuss Petrovs 370. 371. 208,00
Kosts Gaigals 676. 677. 80,00
Rims Rimkuss 1015. 1017. 35,00
Stasis Jass 1145. 1149. 25,00
IGAUNIJA 
Reins Pills 148. 141. 628,00
Tīts Kivisilds 220. 222. 389,00
Gunārs Kletenbergs 244. 250. 336,00
Hanno Ellermanis 330. 335. 237,50
Urmass Rāgs 349. 353. 222,00
Heiki Vatsels 1290. 1291. 15,00
Ebe Līsa Sinejalga 1547. 1541. 5,00
Andress Trēve 1808. 1795. 4,00

Baltijas valstu jātnieki FEI reitingos 
(uz 14.02.10.)
Sagatavoja Inese Ruskule

Latvijas jātnieku iegūtās sporta klases 
uz 1.01.1010. g.
Konkūrs
SKSM
Sergejs Šakurovs, Guntars Siliņš
SM
Andrejs Bistrovs, Ģirts Bricis, Maira Leja, Dainis Ozols, Mairis Pene-
lis, Andis Vārna
SMK
Jānis Kalita, Tatjana Rezņuka, Kristaps Neretnieks, Aleksandrs Šaku-
rovs
I sporta klase
Linda Ansule, Aigars Bregže, Kristīne Egle, Mārtiņš Kārkliņš, Santa 
Maspāne, Sarmīte Pētersone, Līga Pētersone, Jānis Rimeiks, Mārīte 
Pinte, Santa Šteinberga, Lauris Vilde
II sporta klase
Mārtiņš Ādamsons, Kate Ansone, Anna Apsīte, Kristīne Baradovska, 
Katrīna Barčevska, Laila Bergsone, Lauma Birzniece, Liene Bojāre, Ju-
ris Bregže, Jānis Bušers, Karīna Buceniece, Gunita Buliņa, Vija Ceriņa, 
Karlīne Ciemiņa, Lita Cipruse, Janīna Dianova-Karaša, Aleksandra 
Dežina, Marija Dubrovska, Elga Empele, Elīza Gaisa, Paula Glāzere, 
Madara Frēliha, Vita Glinska, Ligita Jurecka, Zane Ģīle, Diāna Indrā-
ne, Linda Josta, Viktorija Juraša, Tija Jurjāne, Andris Jurševkis, Elīna 
Kandevica, Lana Kaupuža, Krista Kliesmete, Līna Kļaviņa, Patrīcija 
Kokina, Jolanta Lapiņa, Guntars Lekutris, Evita Liepa, Aleksandrs 
Losevs, Andris Mežinskis, Elīna Millere, Roberts Neretnieks, Anete 
Nikolaisone, Ģirts Ozols, Elīna Pavāre, Karīna Pavāre, Laura Penele, 
Viktorija Pondzele, Elīna Raščevska, Regīna Rapa, Marta Rožkalna, 
Kristīne Senkāne, Natālija Siliņa, Sindija Svipsta, Vladimirs Titovs, 
Elza Stumpe, Linda Šūpola, Edīte Vāgnere, Guna Vasiļjeva, Toms Vil-
de, Linda Viša, Anna Raita Vjaksa, Terēze Zalte, Iļja Žukovs
III sporta klase
Krista Kristiāna Alksne, Monika Cālīte, Santa Cauna, Jānis Bušers, 
Jānis Celmiņš, Ruta Eglīte, Gita Evertovska, Linda Anna Galviņa, 
Paula Grīnberga, Santa Ivanova, Agnese Hūna, Elīna Kaimiņa, Lāsma 
Krūmiņa, Anete Ķīvīte, Marija Kolosova, Sofi ja Lavrinoviča, Dārta 
Liepkalne, Antra Linga-Bērziņa, Elza Muižniece, Darjana Nešķeren-
ko, Nellija Nulle, Elīna Ozoliņa, Žanna Panteļejeva, Ernests Petkevičs, 
Viktorija Pondzele, Roberts Priedītis, Madara Reināne, Evija Roķe, 
Elīna Romanovska, Svetlana Rudmieze, Kristīna Ruštāne, Amanda 
Straujupa, Santa Paula-Šteinberga, Marta Tamane, Eduards Triblis, 
Sintija Udraite, Lauma Vernere, Maija Zaksa
Iejāde
SKSM
Airisa Penele
SM
Inga Bistrova, Kristīna Rozīte
SMK
Una Kiesnere, Agnese Kukaine, Anita Lapina, Agnese Liepiņa, Tatja-
na Maļikova, Terēze Pētersone, Terēze Rozenberga, Gita Zaķe, Jūlija 
Stepanova
I sporta klase
Viktorija Baribina, Ilga Bērziņa, Aija Butāne, Iveta Daubure, Mārī-
te Dāvidsone, Anete Dūdele, Marina Hruļeva, Vita Juršāne, Elīna 
Grundmane, Ance Kozulāne, Gundega Krīgere, Krista Kukure, Klin-
ta Lāce, Anita Lapina, Elza Lapsiņa, Dagnija Levčonoka, Linda Loja, 
Gustavs Mazbērziņš, Māra Meinharde, Anete Nikolaisone, Kristīna 
Pleskačova, Elīna Potanina, Dace Samuša, Lāsma Stanke, Olga Šaku-
rova, Marina Tarvida, Jūlija Tkačova, Anna Vainute, Margarita Viņ-
ķele, Guna Vasiļjeva, Elza Zaķe
II sporta klase
Laima Ābelīte, Inese Baltiņa, Karīna Bogorada, Sanita Bula, Everita 
Daubure, Mārīte Dāvidsone, Marija Dubrovska, Laura Endzele, Odri-
ja Heinrihsone, Marianna Frolova, Signija Hmeļņicka, Elizabete Kār-
kliņa, Monta Kļaviņa, Angelīna Kostina, Gustavs Mazbērziņš, Līga 
Mieze, Jekaterina Mišuta, Alīna Obuševa, Liāna Pelše, Ksenija Petro-
va, Agrita Reinvalde, Agnese Rituma, Sofi ja Romaņuka, Jana Saulīte, 
Aiga Silavniece, Kristīna Sokolova, Sabīna Špakauska, Laura Štrāle, 
Olga Tolkunova, Ennija Žuka
III sporta klase
Anita Antone, Gunta Baumane, Laila Bergsone, Marta Brūniņa-Bui-
le, Jūlija Ezīte, Vita Farafonova, Olga Gaidukeviča, Sindija Galviņa, 
Paula Grīnberga, Laima Jansone, Lana Kaupuža, Monta Kļaviņa, So-
fi ja Lavrinoviča, Jekaterina Lisovska, Renāte Melngaile, Jūlija Petrova, 
Dace Podniece, Agnese Rituma, Emīlija Rudzīte, Sabīne Salma, Baiba 
Silamiķele, Marina Sidorova, Sofi ja Ševčuka, Kristīne Tverdohļeba, 
Marija Vaituže, Sanita Vārenberga, Jana Veide, Agnese Viļuma, Mara-
rita Volkova, Jeļizaveta Želtova, Anda Zvirgzdiņa, Marina Žagata
Apliecības par sporta klašu piešķiršanu iespējams pieteikt uz sa-
ņemt LJF. Tālrunis 29147772.
Sagatavojusi Latvijas Jātnieku federācija      
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FEI ranga līderis konkūrā Piuss Švicers. Viņš dzimis 1962. gada 13. augus-
tā.  Dzīvo Šveicē.
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FEI atzinusi virkni sacensību un to sēri-
jas pasaulē visās jāšanas sporta disciplīnās, 
lai veicinātu jauniešu interesi par šo sporta 
veidu. Galvenie notikumi un sacensību sē-
rijas konkūrā ir:

Jaunatnes vasaras olimpiskās spēles. Tās 
notiks 14. līdz 26. augustam Singapūrā. Jā-
šana pirmoreiz tiks iekļauta šī kompleksā 
sporta pasākuma programmā. Vienīgā no 
pārstāvētajām disciplīnām būs konkūrs. 
Nākamās spēles paredzētas 2014. gadā Nan-
jaņā, Ķīnā.

FEI bērnu starptautiskās sacensības 
konkūrā.  Tās sastāv no trim dažāda standar-
ta kategorijām – A, B un C. Bērni var pieda-
līties kvalifi kācijas sacensībās ar zirgiem vai 
ponijiem visās trīs kategorijās. Katru gadu 
fi nāls notiek A kategorijas fi nālistiem, kurā 
jātnieki no katra reģiona tiek ielūgti piedalī-
ties ar organizatoru piedāvātiem zirgiem.

SIEC FEI pasaules jaunatnes sērija. Šī sē-
rija izveidota, lai jaunieši vecumā no 12 līdz 
25 gadiem gūtu pieredzi komandu sacensī-
bās nacionālajā līmenī.

Jaunatnes kontinentālie un reģionālie 
čempionāti:

- FEI Eiropas čempionāts konkūrā jau-
najiem jātniekiem, junioriem un bērniem – 

FEI jauniešiem

EQ Musynic ir datorprogramma, kas 
var veikt objektīvu analīzi par zirga kustī-
bu atbilstību mūzikai. Šis varētu būt trūk-
stošais posms brīvas izvēles programmas 
vērtēšanai iejādē. Parasti tiesneši ir pārāk 
aizņemti ar tehniko aspektu un horeogrā-
fi jas vērtēšanu, kālab zaudē spēju novērtēt 
izpildījuma sinhronumu. Šī iemesla dēļ 
bieži jātnieki, kuri jāj neatbilstoši mūzikai, 
saņem augstāku atzīmi, nekā pelnījuši, bet 
tie, kuri spēj jāt precīzi mūzikas ritmā, ne-
tiek atbilstoši novērtēti. EQM šo aspektu 
var mainīt un padarīt frīstaila tiesāšanu 
objektīvāku.

„Frīstailu tiesāt ir ļoti grūti, un bieži 
viss netiek pienācīgi novērtēts,” atzīmēja O 
kategorijas tiesnesis Gislens Fuaržs. „Nav 
viegli izsekot, cik bieži zirgs kustās sin-
hroni mūzikas ritmā. Es domāju, ka EQM 
sniegs pozitīvu ieguldījumu tiesāšanā, un 
tā notiks daudz precīzāk. Tas lieti noderēs 
arī tiesnešu apmācībā.” 

EQM komanda piedāvā visiem intere-
sentiem internetā iepazīties ar jaunumu. 
Iegūt pieeju šai saitei par brīvu uz 24 stun-
dām var, aizsūtot pieprasījumu uz e-pastu: 
video@eqmusync.com

Sacensībās tiesnešiem būs iespēja sa-
ņemt EQM zirgu datu analīzi (HDA) un 
mūzikas datu analīzi (MDA) tūlīt pēc testa 
veikšanas, tajā skaitā aprēķinātu procentos. 

Tiesnešu palīgs

Rakstnieka ģimene paziņojusi, ka 89 
gadu vecumā mūžībā aizgājis ražīgais britu 
detektīvromānu autors Diks Frensiss. Lite-
rāts savas dzīves gaitas beidzis savās mājās 
Kaimanu salās.

Temati, kas saistīti ar jāšanas sporta pa-
sauli, bija populāri motīvi Frensisa darbos. 
Arī pats autors savulaik bijis veiksmīgs 
žokejs, uzvarot vairāk nekā 350 sacīkstēs. 

Mūžībā aizgājis 
Diks Frensiss

Beidzis sportista karjeru piecdesmitajos 
gados, Frensiss pievērsās literatūrai un tur-
pināja rakstīt romānus līdz pat savas dzīves 
noslēgumam.

Vēl 2009. gada septembrī iznāca romāns 
Vienādās likmes, kuru viņš sarakstīja kopā 
ar dēlu Fēliksu. Savukārt romāns Krust-
ugunis iznāks augustā.

Frensisa darbi Simtprocentīgi droši, Zag-
tās asinis un Uzvaras brīdī tulkoti latviski.

Diks Frensiss 2004. gadā.

1956. gads. Karaliene Elizabete, princese Mar-
gareta un karaliene māte runā ar žokeju Diku 
Frensisu.

no 13. līdz 18. jūlijam Arasā de Žardī, Fran-
cijā.

- FEI Eiropas čempionāts iejādē jauna-
jiem jātniekiem un junioriem – no 20. līdz 
25. jūlijam Kronbergā, Vācijā.

- FEI Eiropas čempionāts ar ponijiem 
konkūrā, iejādē un trīscīņā – no 27. jūlija 
līdz 1. augustam Bišopbērtonā,  Lielbritāni-
jā.

- FEI Eiropas čempionāts trīscīņā jauna-
jiem jātniekiem – no 30. jūlija līdz 1. augus-
tam Pardubicē, Čehijā.

- FEI Eiropas čempionāts pārjājienā jau-
najiem jātniekiem un junioriem – no 2. līdz 
8. augustam Kroitā, Vācijā.

- FEI Eiropas čempionāts trīscīņā junio-
riem – no 19. līdz 22. augustam Bādzēger-
bergā, Vācijā.

Arī citās jāšanas disciplīnās notiek FEI 
starptautiskās sacensības jauniešiem un bēr-
niem. Par tām var uzzināt FEI mājas lapā.

KWPN ērzeļu licencēšanas pasākumā 
5. februārī slavenais 16 gadus vecais ērze-
lis Gribaldi tika pensionēts, pareizāk gan 
jāsaka, tas piespieda to darīt, jo kategoriski 
atteicās izpildīt piafē, tomēr tika atzīts par 
KWPN lecināšanai ieteicamo ērzeli. Bet 14. 
februārī izplatījās ziņa par traķēnes ērzeļa 
Gribaldi nāvi. Dūkanajam  ērzelim konsta-
tēja aortas plīsumu.

Gribaldi audzētāja ir Marika Vernere 
no Vācijas. Kumeļa vecumā šis zirgs tika 
pārdots Oto Langelam, kurš ērzeli prezen-
tēja Traķēnes ērzeļu licencēšanas pasāku-
mā 1995. gadā, kur to pārdeva izsolē par 
300 000 markām (150 000 eiro) holandiešu 

ērzeļu īpašniekiem Jopam van Ujtertam un 
Rinusam de Jongam. 1996. gada ērzeli atzi-
na arī KWPN.

2003. gadā Gribaldi tika atzīts par elites 
ērzeli Traķēnes šķirnes audzētāju asociāci-
jā. 2008. gadā tas kļuva par traķēnes Gada 
ērzeli. KWPN ir reģistrētas 707 ķēves no 
Gribaldi. Ērzelis ir tēvs 16 licencētiem vais-
las ērzeļiem. Vislielāko slavu tas ieguvis, 
pildot tēva lomu Holandes iejādes A-ko-
mandas pārstāvjiem Totilas, Sisther de Jeu 
un Painted Black.

Ardievas Gribaldi



Sacensību kalendārs

Marts
Latvijas mēroga sacensības
6.03. konkūrs – Ziemas čempionāta 3. 
posms, Kleisti, Rīga
7.03. konkūrs – Ziemas čempionāta 3. 
posms ponijiem, amatieriem, Kleisti, Rīga
13.03. iejāde – Ziemas čempionāta 2. 
posms, Lielceri, Jaunmārupe
20.03. konkūrs– Klasifikācijas sacensības, 
Kleisti, Rīga
27.03. iejāde – Ziemas čempionāts junio-
riem, jaunajiem jātniekiem un bērniem, 
Kleisti, Rīga
Kaimiņos Lietuvā, Igaunijā
6.03. konkūrs – Ziemas čempionāta 5. 
posms, Žagare, Jonišķu rajons, Lietuva
6.03. iejāde (R, M, L) – ERL  Ziemas kausa 
izcīņas 3. posms Lagedi, Igaunija

6.03. konkūrs (80 līdz 110 cm) – Ziemas 
kausa izcīņas 3. posms, Saksa RK, Igaunija
6.-7.03. konkūrs (līdz 130 cm) – ERL Zie-
mas kausa izcīņas 2. posms, Veskimetsa, 
Igaunija
13.03. konkūrs – Jūrimas kausa izcīņa/ERL 
kausa izcīņas 4. posms ponijiem, Marjamā, 
Igaunija
13.03. konkūrs – Ziemas čempionāta 6. 
posms, Audruvis, Jonišķu rajons, Lietuva
14.03. konkūrs – Kurtnas kausa izcīņa, 
Kurtna, Igaunija
14.03. iejāde – Ziemas čempionāta 2. 
posms, Belmonta, Viļņas rajons, Lietuva
14.03. iejāde (A) – ERL Ziemas kausa izcī-
ņas 3. posms Lagedi, Igaunija
20.-21.03. konkūrs – LAAAK Ziemas kausa 
izcīņa, Belmonta, Viļņas rajons,  Lietuva

26.03. konkūrs – ERL kausa izcīņas 5. 
posms ponijiem, Tondi, Igaunija
27.03. konkūrs – Ziemas čempionāta 7. 
posms, Miražas, Šauļu rajons, Lietuva
27.03. iejāde – Ziemas čempionāta 3. 
posms, Pasaga, Šalčininku rajons, Lie-
tuva
27.03. konkūrs (80 līdz 110 cm) – Zie-
mas kausa izcīņas 4. posms, Kordi Tal-
lid, Igaunija
27.-28.03. iejāde – Vānas kausa izcīņa, 
Vāna, Igaunija
Starptautiskās sacensības
12.-14.03. konkūrs – CSI2*-W Varšava, 
Polija
18.-21.03. konkūrs – CSI3*-W Tallina, 
Igaunija
19.-20.03. iejāde – CDI*-W Tallina, 
Igaunija
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Marts
P 1 8 15 22 29
O 2 9 16 23 30
T 3 10 17 24 31 
C 4 11 18 25 
P 5 12 19 26 
S 6 13 20 27 
Sv 7 14 21 28 

Zirgu Pasts redakcija aicina sūtīt privātos sludinājumus, reklāmu, 
kā arī informāciju par sacensībām, semināriem un kursiem. Infor-
māciju lūdzam sūtīt uz info@zirgupasts.lv
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Ainārs Ančevskis – trešais tēva dēls Uve 
televīzijas seriālā Likteņa līdumnieki, Jā-
zeps Raiņa grandiozajā novēlējumā saviem 
pēctečiem, traģēdijā Jāzeps un viņa brāļi 
un vienkārši – Raita tētis. Šķiet, ka tieši pē-
dējā, par ikdienu tapusī loma Aināra balsij 
piešķīrusi mierīgu plūdumu.

„Zirgi man iepatikās jau bērnībā, taču 
īsti nezinu pamatojumu tam, – kāpēc tieši 
šie dzīvnieki. Biju īsts rīdzinieks, uz lau-
kiem braucu apciemot vecvecākus, taču 
viņiem zirgu nebija. Viss sākās bez īpaša 
nodoma – kolekcionēju zirgu fi gūriņas, 
attēlus no žurnāliem un laikrakstiem. Pro-
tams, arī uz istabas sienām tika uzlīmētas 
zirgu bildes, nevis kā maniem pārējiem 
vienaudžiem – slavenu mūziķu portreti,” tā 
par sevi un zirgiem stāstījumu sāk Nacio-
nālā teātra aktieris Ainārs Ančevskis. 

Aktiera izpratnē zirgs ir cilvēka draugs, 
turklāt ļoti gudrs. Tāpat kā cilvēki, arī tie 
ir atšķirīgi, katram savs raksturs un katram 
vajadzīga citāda pieeja. To Ainārs iemācījās 
Kleistu sporta skolā, ko viņš sāka apmeklēt 
piecpadsmit gadu vecumā. Divus gadus 
divreiz nedēļā notika jāšanas sporta nodar-
bības. Sākumā izjusta bijība pret zirgiem, 
viņš vienmēr ar interesi vērojis, kā citi jāt-
nieki cīnījušies ar nepaklausīgiem zirgiem. 
Taču pats sākotnēji vēlējies jāt ar mierīgiem 
zirgiem, lai varētu izbaudīt jāšanas sportu. 
Pirmais pazīstamā aktiera treneris bijis Ul-
dis Šāberts, vēlāk – Inga Ļeontjeva. Pašam 
jaunajam sportistam labāk paticis konkūrs, 
viņš piedalījies arī sacensībās, taču treneri 
vienmēr slavējuši Aināra uzsēdi un teikuši, 
ka tā būtu ļoti piemērota iejādei. Tolaik ob-
ligātas bija arī voltizēšanas nodarbības, ku-
ras apgūstot, bija jākārto eksāmens. Ainārs 
atceras, ka eksāmena laikā bijis ļoti uztrau-
cies, un tad, kad vajadzējis uzlekt zirga mu-
gurā, pārlecis tam pāri. „Ļoti spilgti atmiņā 
palikusi augstlēkšanas diciplīna, kas notika 
konkūra sacensību laikā. Atceros, kā uzva-
rēja Olga Sniedze,” atceras Ainārs. 

Kad Kleistu periods beidzās, aktieris ar 
zirgiem sastapās retāk. Jauns posms, kad 
Aināram atkal radās ciešāka saskarsme ar 
zirgiem, sākās tad, kad viņš kļuva par ak-
tieri. Lai gan Latvijā kino industrija ir ļoti 
niecīga vai varētu teikt, ka tās vispār nav, 
kaut kas tomēr notiek. Aināru uzaicināja 
fi lmēties vēsturiskajā mākslas fi lmā Rīgas 
sargi un latviešu veidotajā seriālā Likteņa 
Līdumnieki.  

„Seriāla Likteņa Līdumnieki fi lmēšanas 
process bija ļoti interesants. Filmas sāku-
mā tiek rādīts laiks, kad cilvēku galvenais 
transporta līdzeklis bija zirgs. Lielākoties 
mani aicina spēlēt tos personāžus, kuriem 

Ainārs Ančevskis: Zirgs ir gudrs draugs
Inese Ruskule

jādarbojas ar zirgiem, jo bija zināmas ma-
nas iepriekš apgūtās prasmes. Šajā fi lmā 
tēlotais Ūve diezgan bieži parādās kadrā ar 
zirgu. Nesen noskatījos seriāla momentu, 
kad Ūve jāj, un sapratu, ka man tas bija 
jādara savādāk. Toreiz es tikai domāju par 
uzsēdi, lai būtu skaistāk. Bet Ūvem tur bija 
pavisam cits emocionālais noskaņojums,” 
pats sevi kritizē Ainārs. Taču aktieris vien-

laikus atzīst, ka tas bija fantastisks laiks, 
kad darbs apvienojās ar hobiju. Protams, 
arī kolēģi jautā Aināram padomus par zir-
giem. Pārējiem aktieriem kontakts ar tiem 
ir salīdzinoši pasveša lieta. Bieži gadās tā, 
ka fi lmas varonis, kurš tēlo kādu zirdzinie-
ka lomu, patiesībā baidās no šiem dzīvnie-
kiem. Kad jautāju Aināram, vai arī televī-
zijas seriālā Ugunsgrēks būs iespēja uzkāpt 
zirga mugurā, aktieris nosmej un saka: 
„Diez vai Aleksim kādreiz patiks zirgi, vi-
ņam jau labāk kādu smalku autiņu!” 

Gan lomās, gan ikdienā Aināram neiz-
trūkst kuriozu ar zirgiem. Viens no tiem 
noticis drauga kāzās. „Viesi sastājās, lai 
gaidītu jauno pāri, ko vajadzēja atvest zirga 
pajūgam. Taču negaidīti visiem acu priek-
šā nozibēja tikai zirgs viens pats ar ratiem. 
Izrādās, tas satrakojies un kučieris palaidis 
zirgu vaļā. Jaunais pāris, par laimi, šajā 
pasākumā necieta. Tā kā man ir pieredze 
ar zirgiem, tad skrēju vien to ķert,” stāsta 
Ainārs. Taču vectēva lauku mājās pie Sabi-
les piedzīvots vēl interesantāks atgadījums. 
Ainārs paņēmis no kāda vietējā zemnieka 
ratos iejūgtu zirgu, lai no meža pārvestu sa-
gatavotus apaļkokus malkai. Aizbraucis uz 
mežu, viss kārtībā. Kad sācis likt vezumu, 
zirgs pēkšņi apgūlies uz zemes, protams, 
sācis smagāk elpot, jo kaklu spiedis aizjūgs. 
Ainārs steigšus devies pie zirga īpašnieka 
pēc palīdzības. Saimnieks kaut ko klusībā 
nomurminājis, kad aktieris viņam izstās-
tījis par nesaprotamo parādību, un devies 
līdzi. Izrādās, šim zirgam ļoti paticis vārtī-
ties. Un vienalga, ar ratiem vai bez, tas, no-
laižot galvu tuvāk zemei, vienmēr kritis un 
gribējis vārtīties. Tikai pēc notikušā saim-
nieks pateicis par zirga niķi un ka tā galva 
vienmēr jātur pietiekamā augstumā. 

Viena no Aināra nākotnes iecerēm un 
vēlmēm ir iegādāties zirgus ģimenes lauku 
mājās, uz kurām viņš dodas ar ģimeni brī-
vajā laikā. Četrus gadus vecajam dēliņam 
Raitim arī patīk zirgi. Abi kopā sapņo par 
to, ka katram kādreiz būs savs. Lai gan ie-
priekšējās pieredzes šajā jomā nav, Ainārs 
gatavs uzņemties šo uzdevumu – uzturēt 
zirgus un iemācīt saprasties ar tiem arī sa-
vam dēlam. 

Abiem ar dēlu katram savs zirgs, tāds ir sapnis.

Ainārs Ančevskis ar Lemonu.
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(Publicējam saīsināti)
Par ienākuma aplikšanas jomu
Ar 1. janvārī likumā Par iedzīvotāju ienā-

kuma nodokli stājas spēkā jaunie grozījumi, 
kas paredz apliekamā ienākuma aprēķinā 
iekļaut summas, kas izmaksātas kā valsts 
vai Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauk-
saimniecībai un lauku attīstībai. Līdz tam 
šīs naudas summas netika iekļautas aplie-
kamā ienākuma aprēķinā, bet visas ar lauk-
saimniecisko ražošanu saistītās izmaksas 
tika atzītas izdevumos nodokļa aprēķinā-
šanas vajadzībām neatkarīgi no ienākuma 
iekļaušanas vai neiekļaušanas apliekamajā 
ienākumā.

Veiktās izmaiņas nenozīmē, ka summas, 
kas izmaksātas kā valsts vai ES atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, tiek 
apliktas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
to saņemšanas brīdī, bet gan to, ka tās tiek 
iekļautas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
apliekamā ienākuma aprēķinā. Tādējādi 
tiks nodrošināts ienākumu un izdevumu 
atzīšanas simetriskums − atzīti gan ieņē-
mumi, gan ar attiecīgo ieņēmumu gūša-
nu saistītie vai attiecināmie izdevumi, un 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks pie-
mērots ienākumam, t.i., ieņēmumu un 
izdevumu starpībai no lauksaimnieciskās 
darbības.

Likumā paredzēts pārejas periods. Sa-
skaņā pārejas noteikumu 54. punktu, vie-
noto platību maksājumu summas, kas pie-
šķirtas par 2009. g. kā valsts vai ES atbalsts 
lauksaimniecībai un lauku attīstībai, bet 
izmaksāts pēc 2009. g. 31. decembra, nav 
iekļaujamas maksātāja apliekamajā ienā-
kumā. 

Norma par atbalsta iekļaušanu aplieka-
mā ienākuma nodokļa aprēķinā ES pastāv 
jau sen, piemēram, Dānijā un Vācijā veik-
smīgi netieši ar ienākuma nodokļiem ap-
liek valsts un ES atbalstu. 

Būtiskākais nodokļu sloga paaugsti-
nājums ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
likmes kāpums 2010. g. saimnieciskās dar-
bības veicējiem (z/s, i/k, kā arī pašnodarbi-
nātiem), piemērojot vispārējo iedzīvotāju 
ienākuma likmi, t.i. 26%.

Vienlaikus ar šiem grozījumiem FM iz-
strādāja MK noteikumus Kārtība, kādā ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labu-
mu no darba vieglo pasažieru automobiļu 
izmantošanas personiskajām vajadzībām. 

Noteikumos paredzēts, kā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa aprēķināšanas vaja-
dzībām nosaka labumu (kas pielīdzināts 

Zemkopības ministrijas viedoklis
Zemkopības ministrijas viedoklis par būtiskām nodokļu izmaiņām 
lauksaimniecības jomā, kas stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī

algota darba ienākumiem), ko labuma gu-
vējs saņem no darba devējam piederoša vai 
darba devēja rīcībā esoša vieglā pasažieru 
automobiļa izmantošanas uzdevumiem vai 
vajadzībām, kas nav saistītas ar darba, die-
nesta vai amata pienākumu, vai darba de-
vēja saimnieciskās darbības veikšanu. 

ZM izdevās panākt, ka minētos MK 
noteikumus neattiecina uz zemnieku un 
zvejnieku saimniecību automašīnām. 
Zemkopības ministrs MK sēdē pievērsa 
uzmanību tam, ka tās ir specifi sks indivi-
duālais uzņēmums, kurā īpašnieks par uz-
ņemtajām saistībām pilnībā atbild ar savu 
mantu. Zemniekiem ļoti grūti nodalīt, kur 
beidzas darbs un sākās privātā dzīve, tā-
pēc arī nebūtu lietderīgi šos noteikumus 
attiecināt uz saimniecībām piederošajiem 
transportlīdzekļiem. 

Kā vēl vienu pozitīvu piemēru, kuru iz-
devās panākt sarunās ar FM, var minēt, ka 
paliek spēkā norma likumā Par uzņēmuma 
ienākuma nodokli, kas nosaka, ka ar no-
dokli apliekamo ienākumu samazina par 
summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā, 
kā valsts vai ES atbalsts lauksaimniecībai 
un lauku attīstībai. 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksā-
tājiem paliek spēkā nodokļa atlaide uzņē-
mumiem, kas veic lauksaimniecisko darbī-
bu – taksācijas gadā 10 Ls apmērā par katru 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes ha. 

Par akcīzes nodokli
Attiecībā uz akcīzes nodokļa atmaksām 

lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, 
tās limits (dīzeļdegvielas l) arī 2010. g. pa-
liek iepriekšējo gadu līmenī – maksimāli 
vienā kalendārā gadā rēķina 100 l dīzeļ-
degvielas par katru lauksaimniecībā iz-
mantojamas zemes hektāru, ievērojot no-
sacījumu, ka pirmajā pusgadā ne vairāk kā 
50 l. Savukārt sakarā ar to, ka ir spēkā nor-
ma par obligāto 5% biodegvielas piejauku-
mu fosilajai degvielai ar 2009. g. 1. oktobri, 
degvielas tirdzniecības vietās vienā tvertnē 
var tikt uzglabāta dīzeļdegviela ar 5% rap-

šu sēklu eļļas vai biodīzeļdegvielas piejau-
kumu (akcīzes nodokļa likme 223 Ls/1000 
l) un dīzeļdegviela bez sēklu eļļas vai bio-
dīzeļdegvielas piejaukuma, t.i., arktiskā 
dīzeļdegviela (akcīzes nodokļa likme 234 
Ls/1000 l). Līdz ar to vienā tvertnē var uz-
glabāt dīzeļdegvielu, kurai piemērota sama-
zināta akcīzes nodokļa likme 223 Ls/1000 l, 
un dīzeļdegviela, kurai piemērota standarta 
akcīzes nodokļa likme 234 Ls/1000 l. Tātad, 
lai akcīzes nodokļa atmaksa nepārsniegtu 
patiesībā samaksāto akcīzes nodokļa apjo-
mu, ar 2010. g. atmaksā akcīzes nodokli par 
dīzeļdegvielu, kura iegādāta sākot ar 2010. 
g. un uz kuru attiecas obligātais 5% biodeg-
vielas piejaukums, pēc likmes 223 Ls/1000 
l, kas samazināta, ņemot vērā 5% biodeg-
vielas piejaukumu. 

2009. g. oktobrī izveidojās situācija, ka 
gada sākumā programmas Akcīzes no-
dokļa atmaksāšana lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotājiem realizācijai piešķirtais 
fi nansējums Ls 13 754 350 bija izlietots 
pilnībā. ZM prognozes liecināja, ka papil-
dus jau izlietotām fi nansējumam līdz 2009. 
g. beigām būs pieteikumi akcīzes nodokļa 
atmaksai par 209 402 ha, tādējādi nepiecie-
šamais fi nansējums sastāda Ls 4,9 milj. ZM 
panāca papildus apropriācijas piešķirša-
nu no valsts budžeta.

Rezultātā programmas kopējais piešķir-
tais fi nansējums veidoja Ls 18 654 350, kas 
ir par 22% vairāk nekā kopējais fi nansē-
jums 2008. g. (Ls 14 471 416).

Apzinoties situāciju valsts budžetā, kā 
arī ņemot vērā 2009. g. situāciju, kad gada 
sākumā piešķirtais fi nansējums tika pilnī-
bā izlietots jau oktobrī, ZM 2009. g. rudenī 
izveidoja darba grupu. Tajā piedalījās pār-
stāvji no ZM, FM un EM, Valsts ieņēmuma 
dienesta, LAD, biedrībām Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padome, Zemnie-
ku saeima, Latvijas Degvielas tirgotāju aso-
ciācija, kā arī Ministru prezidenta padom-
nieks lauksaimniecības jautājumos. Darba 
grupas darbības rezultātā tika izstrādāts 
koncepcijas projekts Par akcīzes nodokļa 
atvieglojumu vai kompensācijas mehānis-
mu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvie-
lu. Tajā ietverti trīs risinājuma varianti, lai 
optimizētu akcīzes nodokļa atmaksas zem-
niekiem. 

Koncepcijas projekta 1. variants: Akcī-
zes nodokļa atmaksa

1. Akcīzes nodokļa atmaksu administrēs 
VID, pamatojoties uz LAD pretendentiem 
piešķirtajiem dīzeļdegvielas limitiem. 
Turpinājums 28. lpp.
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Zemkopības ministrijas viedoklis
2. Lai saņemtu nodokļa atmaksu, pre-

tendents VID nodokļu un muitas admi-
nistrācijās iesniedz darījumu apliecinošus 
dokumentus par iegādāto dīzeļdegvielu. 

3. Nav vairs nepieciešama pašvaldības 
izziņa par attiecīgajā kalendārajā gadā lauk-
saimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, 
pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes 
platību, kas faktiski tiek izmantota lauk-
saimniecības produkcijas ražošanai.

2. variants: Dīzeļdegvielas iegāde no ak-
cīzes preču noliktavas 

1. LAD piešķir pretendentiem dīzeļdeg-
vielas limitu.

2. LAD apkopo informāciju par preten-
dentam piešķirto dīzeļdegvielas limitu vie-
notajā datu bāzē. Datu bāze pieejama LAD, 
VID un akcīzes preču noliktavām.

3. Pretendents dīzeļdegvielu akcīzes pre-
ču noliktavās iegādājas bez akcīzes nodok-
ļa.

4. Akcīzes preču noliktava, veicot darī-
jumu ar pretendentu, vienlaikus nodrošina 
informācijas aktualizāciju vienotajā datu 
bāzē, norādot izsniegtās degvielas apjomu.

5. Akcīzes preču noliktava katru mēnesi 
iesniedz informāciju VID par zemniekiem 
izsniegto dīzeļdegvielas bez akcīzes nodok-
ļa apjomu.

3. variants: Dīzeļdegvielas iegāde no 
akcīzes preču noliktavām vai dīzeļdegvielas 
iegāde degvielas vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības vietās, atmaksājot ak-
cīzes nodokli par iegādāto dīzeļdegvielu.

1. Pretendents, iesniedzot pieteikumu 
LAD, iesniegumā norāda dīzeļdegvielas 
iegādes veidu: a) dīzeļdegvielas iegāde no 
akcīzes preču noliktavas. Akcīzes nodokli 
nepiemēro, ja dīzeļdegviela ir iegādāta no 
komersantiem, kuriem ir atbilstoša speciālā 
atļauja (licence) darbībai ar naft as produk-
tiem; b) dīzeļdegvielas iegāde vairumtirdz-
niecības vai mazumtirdzniecības vietās, 
atmaksājot akcīzes nodokli par iegādāto 
dīzeļdegvielu. 

2. LAD līdz 1. jūlijam izvērtē un pieņem 
lēmumu par atbalsta apjoma piešķiršanu 
atbilstoši attiecīgajā gadā pretendenta dek-
larētajām platībām.

Par optimālāko risinājumu, kuru atbals-
tīja visi darba grupas pārstāvji, tika atzīts 3. 
variants, jo tas paredz iespēju zemniekam 
izvēlēties ērtāko dīzeļdegvielas iegādes vei-
du. Ņemts vērā lauksaimnieku organizāciju 
viedoklis, kas paredz, ka iepriekšminētais 
risinājuma variants ļauj zemniekiem neie-
guldīt savus apgrozāmos līdzekļus akcīzes 
nodoklī, bet uzreiz iegādāties dīzeļdegvielu 
bez akcīzes nodokļa, tādējādi fi nansiālos 
līdzekļus ieguldot lauksaimnieciskajā ražo-

šanā. 
2009. g. 22. decembrī MK sēdē tika iz-

skatīts koncepcijas projekts un pēc atkār-
totas izvērtēšanas ar mazajām degvielas 
uzpildes stacijām tiks atkārtoti skatīts MK 
sēdē, kad arī  pieņems lēmumu par vienu 
no koncepcijā minēto risinājumu atbalstī-
šanu. 

Programma paredzēta, lai atbalstītu 
lauksaimniecisko ražošanu, tāpēc ZM 
iegulda maksimālus spēkus, lai atbalstītu 
zemniekus. 

Par nekustamā īpašuma nodokli
Arī turpmāk likumā Par nekustamā īpa-

šuma nodokli saglabāta norma, kas paredz, 
ka ar nekustamā īpašuma nodokli neap-
liek ēkas un inženierbūves, kuras izmanto 
tikai lauksaimnieciskajai ražošanai, kā arī 
saimnieciskās darbības veikšanai paredzē-

tās uzceltās vai rekonstruētās ēkas — vie-
nu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš 
to nodošanas ekspluatācijā. Ja saimniecis-
kā darbība uzsākta ēkas daļā (telpu grupā) 
pirms visas ēkas nodošanas ekspluatācijā, 
tad vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša 
kopš ēkas daļas (telpu grupas) nodošanas 
ekspluatācijā.

ZM sākusi darbu pie MK noteikumu 
projekta sagatavošanas saskaņā ar likuma 
Par nekustamā īpašuma nodokli 3. panta 7. 
daļā doto deleģējumu.

Pašreiz MK noteikumu projekts tiek 
savstarpēji saskaņots ar LAD, Valsts Zemes 
dienestu, Reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu ministriju un Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru. Atkarībā no MK notei-
kumu projekta saskaņošanas gaitas ar Lat-
vijas Pašvaldību savienību, ZM plāno MK 
noteikumu projektu iesniegt Valsts kance-
lejā 2010. g. janvārī. 

Likumā Par nekustamā īpašuma no-
dokli paredzēts, ka ar nekustamā īpašuma 
nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā (kopā 
3%) apliek neapstrādātu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras 
platība nepārsniedz 1 ha vai kurai norma-
tīvajos aktos noteikti lauksaimnieciskās 
darbības ierobežojumi. Šī likuma izpratnē 
nepastrādāta lauksaimniecībā izmantoja-
mā zeme ir lauksaimniecības zeme, kuru 
neizmanto lauksaimniecības produktu 
ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas 
novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turē-
šanu lauksaimniecības nolūkiem, vai kura 
netiek uzturēta labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī.

Lai zemi uzskatītu par apstrādātu, nav 
obligāts nosacījums par pieteikšanos uz 
ES tiešajiem atbalsta maksājumiem. Lauk-
saimniecības un lauku attīstības likumā 
noteiktas prasības attiecībā uz lauksaim-
niecībā izmantojamo zemju uzturēšanu. 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā noteiktas soda sankcijas attiecībā uz 
pārkāpumiem zemes izmantošanā. Līdz ar 
to īpašnieki, kuri nespēj nodrošināt savā 
īpašumā esošās zemes apsaimniekošanu, 
būs spiesti meklēt risinājumus tās turpmā-
kajai apsaimniekošanai, iznomāt vai pārdot 
zemi lauksaimniekiem, kuri ir ieinteresēti 
to apsaimniekot. 

Par pievienotās vērtības nodokli
ZM diskusijās ar FM vienojās ar 2010. g. 

1. janvāri palielināt pievienotās vērtības no-
dokļa (PVN) kompensācijas apmēru lauk-
saimniekiem no 12% uz 14% no piegādātās 
lauksaimniecības produkcijas vērtības. 

Ar 2010. g. 1. janvāri stājās spēkā šādi 
būtiski grozījumi:.

Pagarināts PVN nomaksas termiņš valsts 
budžetā – no 15 dienām uz 20 dienām pēc 
taksācijas periodā beigām.

Noteikta īpaša PVN maksāšanas kārtība 
un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība (ka-
ses princips) mikrouzņēmumiem un aplie-
kamām personām, kurām iepriekšējā tak-
sācijas gadā ar nodokli apliekamo darījumu 
vērtība ir sasniegusi vai pārsniegusi 70 000 
Ls un kura ir lauksaimniecības produkcijas 
ražotājs vai lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība, attiecībā uz noteik-
tām lauksaimniecības produktu piegādēm.

Precizētas normas par PVN taksācijas 
periodu (t.i., noteikti PVN taksācijas perio-
di atkarībā no apliekamo darījumu vērtības 
pirmstaksācijas gadā vai darījuma veida).

Tiek ieviesta jauna, pilnveidota pārmak-
sātā PVN atmaksas sistēma, kas attieksies 
uz pārmaksāto PVN summu, kas izveido-
jusies, sākot ar 2010. g. 1. jūliju. 

Turpinājums no 27. lpp.
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tu starptautisko informāciju un idejas, kas 
palīdzētu izprast kritienu cēloņus. 

FEI Trīscīņas komiteja izvirzījusi sev 
mērķi samazināt zirgu kritienus par 10% 
(un par 20% – četru zvaigžņu sacensībās) 
nākamo trīs gadu laikā. Informācija par 
laika posmu no 2004. līdz 2009. gadam jau 
pierāda, ka, neskatoties uz pieaugošo po-
pularitāti (sacensību skaita pieaugums par 
35% un 22,5% kopējo startu pieaugums), 
zirgu kritienu procentuālais rādītājs sama-
zinājies no 2,02 % līdz 1,73 %. Šī ir pirmā 
reize, kad statistiskas speciālisti pēta šo 
sporta disciplīnu globālā mērogā. 

Kopš 2004. gada trīscīņas sacensībās no 
kopējā 2,3 miljonu šķēršļu skaita sešos ga-
dījumos iznākums jātniekam bijis letāls. 

Rīcības plānā ietverti:
– statistikas datu bāze, kas ietver medi-

cīnisko un veterināro informāciju par kri-
tieniem;

– standartizēts modelis starptautisku 
datu apkopošanas konsekvences nodroši-
nāšanai (plānots sagatavot divreiz gadā);

– obligāta visu to valstu drošības pār-
stāvju tikšanās, kas organizē starptautiskas 
trīscīņas sacīkstes, lai apkopotu statistiku 
un informāciju, ko iesniegt FEI, ja notiek 
nopietns negadījums;

– FEI vadlīnijas krosa trases veidošanai 
ar mērķi samazināt risku;

– darbs ar trausliem stiprinājumiem un 
viegli deformējamām struktūrām krosa 
šķēršļos;

– trīscīņā iesaistīto, tostarp jātnieku, ofi -
ciālo personu un trašu veidotāju, apmācī-
ba; riska pārvaldībai jākļūst par visu valsts 
semināru neatņemamu sastāvdaļu;

– pastiprināta uzmanība un izglītošana 
par bīstamas jāšanas defi nīciju.

Matine (no Silver Moon x Matador) 
karjeru var salīdzināt ar strauji uzlecošu 
zvaigzni, kas, diemžēl, arī nokrita strauji – 
kā meteorīts. Savas karjeras sākumā Matine 
bija labi pazīstama kā talantīgs jaunais ie-
jādes zirgs, taču savu starptautisko karjeru 
attīstīja ļoti ātri, viena gada laikā pirmo reizi 
piedaloties Lielās balvas sacensībās un And-
reasa Helgstranda vadībā iegūstot individu-
ālo sudraba medaļu 2006. gada Pasaules 
Jāšanas sporta spēlēs Āhenē. Faktiski ar to 
ķēves karjera beidzās. Matine vēl veiksmīgi 
piedalījās dažos Pasaules kausa izcīņas kva-
lifi kācijas posmos, bet 2007. gadā Pasaules 
kausa fi nālsacensību laikā Lasvegasā savai-
nojās, paslīdot uz treilera trapa. Savaino-
jums izrādījās nopietns, un tā īsti ķēve tā arī 
neatlaba, tādēļ 2009. gada augustā Mollers 
paziņoja, ka turpmāk Matine būs kumeļmā-
te. Tika paredzēts to pavasarī lecināt ar Blue 
Hors Zack. Savas pēdējās dienas tā pavadīja 
kopā ar savu “draugu”, nu jau pensionāru 
Blue Hors Cavan.

ĀRZEMĒS

Trīskārtējā olimpiskās zelta medaļas ie-
guvēja Anke van Grunsvena Holandes zir-
gu žurnālam paziņojusi, ka turpinās savu 
sacensību karjeru visticamāk līdz 2012. 
gada olimpiskajām spēlēm Londonā.

Grunsvena tic, ka viņas otrais Lielās 
balvas līmeņa zirgs Painted Black ir labi at-
tīstījis savas spējas un varētu ieņemt vietu 
Holandes olimpiskajā komandā Londonas 
olimpiskajās spēlēs. 

Iepriekš Grunsvena bija paziņojusi, ka 
beigs savu sportistes karjeru 2010. gada 
Pasaules Jāšanas sporta spēlēs. Tomēr tagad 
Anke izlēmusi, ka viņai ir tik augsta līme-
ņa zirgs, lai turpinātu sacensties divus ga-
dus ilgāk. Pilnīgi iespējams, ka 2010. gada 
Pasaules kausa izcīņas fi nālā viņa nevarēs 
piedalīties, jo tikai trīs labākie sportisti no 
vienas valsts iegūst šo atļauju. Šobrīd pa-
saules kausa ranga sarakstā viņu apsteidz 
Gāls, Šellekena-Bartele un Hāzena. 

Sacenšoties vasaras sezonā, van Grunsve-
na noteiks, ar kuru zirgu piedalīties Pasau-
les Jāšanas sporta spēļu atlases sacensībās. 
Visdrīzāk tas būs Salinero. „Pasaules Jāša-
nas sporta spēles būs tā lielais atvadu šovs. 
Salinero būs sasniedzis 16 gadu vecumu un 
ar to tad arī pietiks. Es negribu izstiept viņa 
karjeru līdz 2011. gada Eiropas čempionā-
tam, bet Londonas spēles tam vienkārši jau 
būs par vēlu,” paziņoja Grunsvena. 

Pasaulslavenā sirmā ķēve Blue Hors Ma-
tine, ko mēdza saukt par dejojošo zirgu, 25. 
janvārī pēc traģiskā negadījuma uz lauka 
tika iemidzināta. Kāds garambraucējs pa-
manījis, ka ar zirgu kaut kas nav kārtībā un 
par to ziņoja Blue Hors darbiniekiem. Blue 
Hors vadītājs Esbens Mollers ar skumjām 
pastāstīja, ka Matine bija lauzusi kreiso 
priekškāju. Veterinārārsta slēdziens aplieci-
nāja, ka ķēves dzīvību glābt nav iespējams.

Grunsvena turpina 
sacensību karjeru

Dace Štrausa, pēc ārzemju preses

Anke van Grunsvena ar Salinero.

Matine negaidīti 
mirusi

Pasaulslavenā Blue Hors ķēve Matine.

Sagatavoja Diāna Štrausa

Trešajā ikgadējā FEI drošības sanāksmē 
Malmē šāgada 17. janvārī Zviedrijā tika 
aizsākta jauna starptautiska trīscīņas riska 
pārvaldības politika un pieņemts rīcības 
plāns, kas vērsts uz zirgu kritienu sama-
zināšanu krosā. Rīcības plāns, kas balstīts 
uz sešus gadus ilgušo pētījumu par sporta 
statistiku, nodrošinās funkcionālu un dro-
šu sistēmu, ko izmantos, lai pārraudzītu 
trīscīņas riska faktorus, kā arī lai apkopo-

FEI sāk trīscīņas 
riska pārvaldības 
programmu
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Ir ļoti auksta ziemas diena. Rīga slēpjas 
dūmakā, automašīnas knapi spēj noturēt 
braucēja izvēlēto trajektoriju, un katrs vidēji 
normālais pilsonis nekustas ārā no mājas. 
Bet mēs braucam uz Latvijas Etnogrāfi sko 
brīvdabas muzeju, un pēc pāris minūtēm no 
galvaspilsētas ofi ciālās robežas atrodamies 
pasakā. Līdzās piesalis Juglas ezers, sniegs, 
miers, gaisā kūp dažu cilvēku un zirgu elpa. 
Ir sagādāts lielisks piedzīvojums – brauciens 
kamanās pa Brīvdabas muzeja teritoriju, gar 
senajām sētām, kur saprotams, cik organiski 
šajā vidē iekļaujas zirgs. Pēc tam dodamies 
siltumā, lai skatītos iepriekšējo gadu fotog-
rāfi jas un runātu par to, kā šeit ieradušies 
un dzīvo zirgi, kopā ar saviem aprūpētājiem 
un saimniekiem kļūdami par neatņemamu 
muzeja pasākumu sastāvdaļu. Sarunas gal-
venie varoņi ir Anna Šidlovska un Rolands 
Šteinbergs. 

Anna un Rolands ir cilvēki, kuri uzņē-
mušies Brīvdabas muzeja staļļa apsaimnie-
košanu, un par abiem kopā te tura sešus 
zirgus. Tie ir: Dālderis, Capo, Ramona, 
Grācija, Buča un Sudrabs. Rolands muze-
jā ieradies pirms gadiem piecpadsmit, bet 
Anna – kādu brīsniņu vēlāk. Viņiem abiem 
ir kopīgs darbs, bet katram sava sadzīve un 
katram arī cits stāsts par te veicamo.

Sākums pirms gadiem piecpadsmit
Anna vairāk vizinot kāziniekus, citus 

brauktgribētājus ratos. Rolands – pieda-
loties pasākumos, tā vizuāli papildinot to 

Brauciens kamanās kā sapnis
Dace Millere

norisi. Viņš arī trenē bērnus, kuri, sastāvam 
mainoties, kopskaitā ap astoņiem te mācās 
pirmās jāšanas sporta iemaņas. Vairāk ne-
varot, jo tiek ievērota individuālā nodarbī-
bu metode, un zirgu jau arī nav tik daudz.

– Sākums bija tāds, – stāsta Rolands 
Šteinbergs, – Daina Umpane te bija nodo-
mājusi izveidot zirgu nomas grupas. Toreiz 
es trenējos jāšanas sportā pie Tatjanas Mar-
tinsones, vēlāk pie Edgara Treiberga Gar-
kalnē. Tas ir tepat tuvumā, arī pats dzīvoju 
Berģos, un domāju, ka varētu piepalīdzēt.

Stāstījums no pagātnes iegriežas tagad-
nē un steidz jau dienām pa priekšu. Ņemot 
vērā atrašanās vietu, arī zirgiem tā bijusi 
jāakceptē un jāpiedalās pasākumos. Pirms 
gadiem desmit bijis lielisks projekts – Dzī-
vās bildes, kad vienu dienu daudzos muzeja 
objektos attēlotas ainiņas no senām foto-
grāfi jām. Tā  zirgi vilkuši ugunsdzēsēju cis-
ternu, braukuši ratos un piedalījušies citos 
darbos, kur cilvēki tos vadījuši attiecīgajam 
laikam atbilstošos apģērbos vai etnogrāfi s-
kajos tērpos no muzeja krātuves, kā arī no 
Rīgas Kinostudijas. 

Top jauns, vērienīgs pasākums
Šogad aprīlī gaidāms atkal cits vērienīgs 

pasākums ar zirgiem – izstāde Zirgs pie zir-
ga, rats pie rata, kas darbosies no 30. aprīļa 
līdz 9. maijam, kas pēc Gregorija kalendāra 
bija Ūsiņa diena. Tā laikā izstāžu zālē būs vē-
rojami unikāli eksponāti: vēsturiskie Ķenča 
rati no kinofi lmas Mērnieku laiki, no koka 
darināts arkls, dažādi aizjūga veidi, ļoti seni 
dāmu segli, kā arī apjomā nelielākas vēs-
tures liecības par darbošanos ar zirgiem – 
tajā skaitā publikācijas presē, sludinājumi.  
Muzeja īpašumā esot arī kāds grezns kata-
falks, kas reizes trīs izīrēts, kad Latvijas či-

gānu augstākās hierarhijas pārstāvji bijuši 
jāaizvada mūžībā.

Pasākums noslēgsies ar Zirgu dienu, kas 
te pirmo reizi risinājās pirms desmit ga-
diem, diemžēl pārdzīvojot dažas pārtrau-
kuma sezonas. Būšot trīs konkūra maršruti 
augstumā no 80 līdz 110 cm, kā arī izklai-
des sportistu līdzbraucējiem un skatītājiem. 
Bērni varēs skatīties multenes par zirgiem, 
minēt mīklas, piedalīties ar folkloru un et-
nogrāfi ju saistītās nodarbēs. Arī šķēršļi sa-
censību maršrutos paredzēti ar atbilstošu 
elementu noformējumu. 

Dālderim krusttēvs
Rolands smaidot atceras, – nesen esot 

bijis vēl kāds interesants notikums. Muzeja 
vadība paziņojusi, ka zirdziņam Dālderim 
būšot jānosvin 21 gada pilngadība, un nu 
beidzot atrasts krusttēvs – jaunais kultūras 
ministrs Ints Dālderis. Pasākums noticis 
sirsnīgi, vienlaikus ar ātradīšanas čempio-
nātu, un jubilāram dāvanā tikušas raibas 
getras, fi lca krelles un deķis. Jubilārs gan īsti 
neesot pratis dāvanas novērtēt...

– Esmu sportojis, startējis sacensībās, 
bet, jājot ar zirgu muzejā, ir pavisam cita 
sajūta, – saka Rolands. – Te zirgs ir īstā vie-
tā un īstā laikā, un tas ir milzīgs baudījums. 
Bijis arī tā, ka, nevienam neprasot, Zie-
massvētku laikā nopērku mazas dāvaniņas, 
iejūdzu zirgu kamanās, uzvelku Ziemas-
svētku vecīša tērpu un apbraukāju tuvākās 
mājas, dāvinot kādu nieku bērniem. Tā ir 
neaprakstāma sajūta un īstas prieka asaras 
acīs... Taču jāatzīst, tagad atkal pēc apmē-
ram sešu gadu pārtraukuma domāju atsākt 
startēt mačos ar Capo, kura tēvs ir Calderon 
un māte Pamella’Ri (no Pedro). Capo rit arī 
kāda daļiņa no Radianta asinīm.  

Anna Šidlovska gatavo Grāciju braucienam.

Ziemas pasaka Pierīgā.

Rolands Šteinbergs pašu remontētāju stallī.
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Ja varam palīdzēt citiem, kāpēc ne-
darīt pašiem

Anna atzīst, ka darbošanās muzejā sāk-
ta, vēloties palīdzēt citiem, un tad radusies 
doma – kāpēc to nevaram paši? Jo te jau 
galvenokārt iegūstams sirdsprieks, bet ma-
teriāls labums – tikai tik, lai zirgus pabarotu 
un paši iztiktu nākamās dienas darbam.

Anna Šidlovska saka: – Esmu beigusi 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju ar 
maģistra grādu un varētu strādāt par tre-
neri. Bet man sports ir tikai kā sākums – 
startēju maršrutos ar līdz 110 cm augstiem 
šķēršļiem, īpašas godalgas neguvu, bet gal-
venais gandarījums bija tas, ka pati spēju 
sagatavot zirgu sacensībām. Pirms tam pa-
beidzu Apguldes lauksaimniecības skolu, 
kur zirgu zinības mācīja Kārlis Neilands, 
ieguvu zirgkopēja diplomu. Bet šīs zinā-
šanas patiesībā apguvu jau kopš bērnības, 
kad dzīvoju Rēzeknes rajona Rikavā. Iepa-
zinu zirgus, iemācījos braukt kamanās un 
ratos, strādāt lauku darbus. Pieredze ir, kā-
pēc nemācīt to citiem. Tomēr sports – ne, 
zirgs ir galvenais. Vislabāk patīk vērot, kā 
kumeliņš aug, ka ir paēdis un lēnām apve-
ļas. Mana mīļākā smarža ir zirga smarža, – 
bet autobusā jau neviens to nesaprastu... Te, 
muzejā, darbs ir ļoti interesants – braucam 
ar seniem aizjūgiem, ratiem, kuriem ir koka 
riteņi, un pašiem mugurā – tautastērpi. Gan 
Kurzemes, gan Vidzemes, tepat no muzeja 
fondiem.

Muzejā arī sacīkšu tradīcijas
Atmiņā jaukus pārdzīvojumus raisot fol-

kloras festivāla Baltica atklāšana, kad kopā 
ar grupu Vilki un zirgiem iets lāpu gājienā. 
Pagājušajā gadā liels notikums bija pajūgu 
braukšanas sacensības, kas te organizētas, 
pateicoties Latvijas Jātnieku federācijas Pa-
jūgu braukšanas sekcijas entuziastes Natā-
lijas Dreimanes jau ilglaicīgiem kontaktiem 
ar muzeja ļaudīm. Viņa vēl gadu pirms tam 
te rīkojusi poniju jāšanas sacensības. Bet 
Anna pati 2006. un 2007. gadā mēģinājusi 
iedzīvināt iejādes sacīkšu tradīciju iesācē-
jiem. Viņa atzīst, ka tas nav izdevies, lai gan 
viss bijis sagādāts – balvas, ziedi, rozetes, 
mūzika un labi iekārtots laukums, vien da-
lībnieku trūcis. Skumji tiek piebilsts, ka ar 
iejādes disciplīnu cilvēkus vismaz pagaidām 
nevar pievilināt...    

Ķēvīte Grācija, kura Annas pavadībā 
mūs izvizināja kamanās, muzejā strādā 
kopš 1997. gada. Jā, tieši strādā, saka saim-
niece. Pati zinot, ka tai jāskrien, jo pēc kat-
ra brauciena gaidot kāds kārums. To par 
labu strādnieci atzīstot arī citi staļļa zirgi, 
jo tad, kad tā nopelnījusi, arī viņiem tiek 
kāda lieka sauja auzu, burkāni vai kas cits. 
Anna lepojas, ka Grāciju kā kumeliņu iz-
audzinājusi no sešu mēnešu vecuma, kad 
kolhozu likvidēšanas laikā tā saņemta par 
vectētiņa pajām. Tad, kad saimniece ie-

kārtojusies muzeja stallī, arī viņas lutekle 
devusies turp.

Anna ir pārliecināta, ka zirgs saprot visu, 
ko tam saka, tikai nespēj ar vārdiem atbil-
dēt, vien ar savu uzvedību. Pirmoreiz, kad 
ķēvīte atnesusi kumeļu, tā atteikusies no 
barošanas, nav sapratusi, kas tas mazais ra-
dījums līdzās ir. Kad atskrējis otrs kumeļš, 
Anna nopietni runājusi, sak, – izvēlies, 
barot to vai doties tūlīt atkal darbā. Ķēvīte 
izvēlējusies pati būt par māti. Pirmoreiz, 
kad tās pienākumi daļēji bija jāpilda saim-
niecei,  krietni iztukšota kabata – tagad jau 
lielā Buča dzērusi pa astoņiem litriem piena 
dienā. Otrais kumeļš Regvento nu pārdots. 
Bet bez šiem abiem muzeja stallī dzimis vēl 
trešais – Contests.

Piesaista vide – lauki pilsētā
Anna pati nosmej, par zirgiem varot 

stāstīt stundām, bet kurš gan to izturēšot... 
Viņa atzīst: 

– Muzejā ļoti piesaista vide. Pirmkārt jau 
ģeogrāfi skā atrašanās vieta tik tuvu Rīgai. 
Arī ūdens, kas man ir ļoti svarīgs. Tā ir ne-
aprakstāma sajūta, it kā lauki pilsētā. Taču 
sākums bija grūts, bija krietni jāsaņemas iz-
turība. Vajadzēja piedalīties ikvienā muzeja 
pasākumā, lai gidi uzzinātu par mums un 
speciāli ar zirgiem saistītos pasākumos ap-
meklētājus ierosinātu doties šurp. Arī stallis 
bija jāiekārto, jo nelielā ēka sākotnēji nebi-
ja celta šādām vajadzībām. Paši ievilkām 
elektrību, ūdensvadu, lai nevajadzētu toreiz 
vienpadsmit zirgiem ūdeni nest no ezera. 
Bija un ir mums arī palīgi, ik pa brīdim at-
nāk cilvēki, kuri par iespēju kontaktēties ar 
zirgiem gatavi tos arī aprūpēt – pabarot, no-
tīrīt, izvest pastaigā. Esmu ļoti laimīga par 
to, ka varu būt kopā ar zirgiem, kas ir diženi 
dzīvnieki un arī pasaulē visskaistākie. Tas ir 
dzīvnieks, kurš tad, ja par tā saimniekiem 
vēlas kļūt vairāki, cilvēkiem liek savā starpā 
arī konfl iktēt un raisa kaislības, jo mīlestība 
pret zirgu nedrīkst būt „uz pusēm”.

Amatu diena.
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Pasākuma Dzīvās bildes laikā zirgs vilka uguns-
dzēsēju cisternu.
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Rīgas domes Kultūras departamenta direktore 
Diāna Čivle, Brīvdabas muzeja direktore Ilze 
Millersone un kultūras ministrs Ints Dālderis.
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Rolands Šteinbergs iejuties senatnes atmosfērā.
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Rolands Šteinbergs un folkloras grupa.
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Ziemas prieki 
kopā ar zirgiem

FOTOKONKURSS

Paldies šajā skaistajā ziemā, jo tās 
priekus varam izbaudīt kopā ar jums, 
mūsu konkursa dalībnieki, un jūsu 
zirgiem! Atkal pārliecinājāmies, cik 
dažādi ir pārdzīvojumi, cik bagātīga 
dzīve, kad nedzīvojam tikai ļaužu 
ieskautā vidē.

Tāpēc arī nākamā konkursa tēma no 
šīs jomas: Zirgi un citi „zvēri”. Lūdzu, 
sūtiet savas fotogrāfi jas uz elektroniskā 
pasta adresi zirgu.pasts@inbox.lv līdz 
7. martam. Labākos attēlus publicēsim 
nākamajā numurā.

1. Iveta Sarmanova. „Pilsētnieku vizināšana.”
2. Gundega Krīgere. „Skijorings.”
3. Pavlovsku ģimene. „Patiesi īsta sniegpārsliņa.”
4. Evelīna Bite. „Sniegotā, baltā mežā.”
5. Luīze Rukšāne. „Sniegots smaids.”
6. Paula Zaļaiskalna. „Mežs ziemā.”
7. Anete Martinsone. „Kopā ar Rūtiņu.”
8. Zane Stulpiņa. „Mācāmies braukt.”
9. Liena Sproģe. „Rotaļas sniegā.”
10. Laila Bergsone. „Izklaides.”
11. Inese Grinberga. „Ziemā.”
12. Alise Dīmane. „Jātrenējas arī sniegā.”
13. Luīze Rukšāne. „Jātnieku klubā Erceni.”

1.

2.
3.

4.
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FOTOKONKURSS

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 13.12.
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TRENIŅU METODES

Lozannā, Šveicē 9. februārī notika FEI 
apaļā galda konference, lai beidzot pie-
ņemtu kādu lēmumu par strīdīgo treniņ-
metodi, ko sauc par rollkūru jeb hiperfl ek-
siju. To ar nepacietību gaidīja visa iejādes 
pasaule. 

Konference neievilkās īpaši ilgi, un drīz 
pasaules presi sasniedza ofi ciālā FEI pre-
ses relīze, kurā ar lieliem, trekniem bur-
tiem tika apgalvots, ka rollkūra pretrunas 
ir atrisinātas. Vai tiešām FEI uzņēmusi 
virzienu, lai ieviestu skaidrību šajā jautā-
jumā, vai joprojām cenšas ar „vienu dibe-
nu apsēsties uz diviem krēsliem”? 

Skan pārāk optimistiski, lai varētu tam 
noticēt, ka problēmu, kas pieņēmusies 
spēkā piecus gadus, var atrisināt šādā āt-
rumā. Jau 2006. gadā līdzīga pseido darba 
grupa tika noorganizēta, uzaicinot Holan-
des un Vācijas speciālistus. Tas notika pēc 
publikācijas Iejādes perversija vācu žurnā-
lā St. Georg, kurā bija nosodīts holandietes 
Ankes van Grunsvenas nežēlīgais zirga 
jāšanas stils iesildes laukumā.  FEI 2006. 
gada sanāksmē pulcējās eksperti no da-
žādām nozarēm – iejādes treneri, biome-
hānikas pētnieki un veterinārārsti. Viņi 
uzdeva jautājumu: cik lielā mērā rollkūrs 
bojā un vai vispār ietekmē zirga veselību. 
Holandiešu veterinārārsts Renē van Vē-
rens demonstrēja Ankes van Grunsvenas 
zirga Salinero, kas tiek trenēts rollkūrā, 
it kā veselīga kakla retgenuzņēmumus. Šī 
sanāksme bija parodija, kas noveda pie šīs 
problēmas atrisinājuma vien lingvistiskā 
līmenī, nodēvējot rollkūru par hiperf-
leksiju, kas vairs nešķiet tik briesmīga kā 
rollkūrs, un cilvēki tad to spēšot „labāk 
izprast”. Kopš šīs sanāksmes kakla pār-
liekšana tika defi nēta kā „treniņa/darba 
tehnika, kas nodrošina kakla vidējās daļas 
izstiepšanu. Zirgs pats nav spējīgs uzturēt 
hiperfl eksiju ilgāku laika posmu”.

2010. gadā pēc videoieraksta ievietoša-
nas interneta portālos, kur Patriks Kitels 
trenēja savu Lielās balvas zirgu Scandic 
ilgstošā rollkūrā ar ļenganu, zilu mēli, kas 
brīdi karājās ārā no mutes, ļoti daudz cil-
vēku atkal iestājās pret šo metodi, kas ir  
agresīva un vērsta pret zirga labturību. 
FEI biroju pārpludināja milzīgs  elektro-
niskā pasta vēstuļu daudzums, kurās tika 
pieprasīta FEI aktīva rīcība. Apaļā galda 
konference bija FEI atbilde.

Un šīs konferences panākums – jau kori-
ģētā termina atkārtota maiņa, – hiperfl ek-
sijas pārpārdefi nēšana. Atkal vienīgās iz-
maiņas bija lingvistiskas. Diemžēl iejāde ir 

FEI apaļā galda konference
Dace Štrausa, 
pēc FEI un Eurodressage materiāliem

aktīvs sports, ne tikai vārdi. Turmāk to pašu 
sauksim nevis par hiperfl eksiju, bet „zems, 
dziļš un apaļš” (Low Deep and Round – 
LDR), un problēma būs atrisināta vismaz 
vēl uz dažiem gadiem. 

Apaļā galda konferencē rollkūrs jeb 
hiperfl eksija tika defi nēta kā zirga kakla 
stiepšana, ko „panāk ar agresīvu spēku”. 
Tad nu iznāk, ka ofi ciāli tiek atzīts, ka 
rollkūra jātnieki laikā no 2006. līdz 2010. 
gadam ir trenējuši savus zirgus ar agresīvu 
spēku. Acīmredzot LDR metode ir zirgiem 
maigāka un „panāk kakla saliekšanu bez 
nevajadzīga spēka”. Un FEI šajā gadījumā 
lepni paziņo, ka ir atrisinātas pretrunas, 
aizliedzot rollkūru, bet atzīst LDR par pie-
ņemamu. Vai, citiem vārdiem sakot, jātnie-
ki iesildē un treniņā var jāt ar zirgu, kura  
zods pievilkts pie krūtīm, tik ilgi, cik grib, 

līdz viņu sejās neparādās agresija? Kas tad 
ir agresīvs spēks? Vai pavadas raustīšana 
un vilkšana, vai purna siksnas savikšana, 
kad zirgs knapi elpo? Un kas tiek teikts par 
laiku, cik ilgi drīkst jāt šādā stilā, pirms tas 
kaitē zirgam? Vai pārliecīga zirga svīšana, 
astes mētāšana, siekalu pastiprināta izdalī-
šanās nenotiek stresa rezultātā, ko provocē 
agresīva jāšana? 

Nekas no tā netika paskaidrots šajā sa-
nāksmē, lai gan iesildē bieži šāda attiek-
sme pret zirgu ir redzama, taču nekad to 
nefi ksē sacensību stjuarti. To izmantoša-
nas programma noteikti ir laba un nepie-
ciešama, bet diemžēl stjuartiem nav auto-
ritātes un pilnvaru, lai iesildes laukumā 
cīnītos pret zirgu ļaunprātīgu izmantoša-
nu (vienalga, ar kādām metodēm tas tiek 
jāts). Stjuartiem nav nekādas varas, un tā 
ir vājākā vieta debatēs par rollkūru.  Labi 
zināms, ka arī starptautiskajā arēnā tre-

neri un jātnieki vārdu kabatā netur un ar 
pieklājību neizceļas. Ja agresīva jāšana tiek 
pamanīta, un stjuarts mēģina tikai pakus-
tēties trenera virzienā, viņš tieks nekavē-
joties „noriets” un vārdiski pazemots tādā 
pat līmenī, kā jātnieks ar varu piespiež 
savu zirgu paklausīt. Bieži vien stjuarti pa-
zūd no laukuma un parādās vien tad, kad 
sacensības beigušās. Aklo stjuartu zemē 
vienacains treneris ir karalis.

Protams, interesanta ir ideja izvietot vi-
deo kameras vispakārt iesildes laukumam, 
lai jātnieki nepārtraukti būtu tiesnešu re-
dzeslokā, un jātnieka agresija tiktu nofi l-
mēta.

Vairāk nekā 40 000 cilvēki bija paraks-
tījuši petīciju pret rollkūru. To doktors 
Gerds Heišmans prezentēja FEI prezi-
dentei princesei Hajai. Tā ir spēcīga balss, 
neatkarīgi no tā, vai to saka eksperti vai 
amatieri. Tāpēc jāredz kopējais viedoklis, – 
tas ir sauciens, lai izbeigtu zirgu ciešanas 
treniņos un iesildes laukumos, neatkarīgi 
no sporta veida un izmantojamās treniņ-
metodes. Lielais parakstu daudzums lieci-
na, ka pasaulē šī sporta disciplīna šobrīd 
netiek labvēlīgi vērtēta,  un pozitīva publi-
citāte pat par Totilas maz ko līdzēs.

FEI preses relīze
Pēc konstruktīvām debatēm FEI apaļā 

galda konferencēs Starptautiskās Olimpis-
kās komitejas mītnē Lozannā šodien (9. 
februārī) grupas kopējais viedoklis bija, ka 
ikviena galvas un kakla pozīcija, kas tiek 
panākta, lietojot agresīvu spēku, nav pie-
ļaujama.

Grupa pārdefi nēja hiperfl eksiju/rollkū-
ru kā zirga kakla saliekšanu, kas panākta, 
lietojot agresīvu spēku, un tādēļ nav pie-
ļaujama. Tehnika, kas pazīstama kā zems, 
dziļš un apaļš (Low, Deep and Round – 
LDR), ar kuras palīdzību sasniedz kakla 
saliekšanu bez lieka spēka, ir pieņemama.

Grupa vienbalsīgi piekrita, ka katra 
agresīva jāšanas forma ir sodāma. FEI 
izveidos darba grupu, ko vadīs Iejādes 
komitejas priekšsēdētājs Franks Kemper-
manis, lai papildinātu stjuartiem jau izdo-
to rokasgrāmatu un veicinātu šīs politikas 
ieviešanu. Grupa vienojās, ka esošajos FEI 
noteikumos nepieciešamas izmaiņas.

FEI pašlaik pēta papildu  pasākumu 
klāstu, tajā skaitā televīzijas kameru 
izvietošanu ap iesildes laukumu izlases 
sacensībās.

Grupa uzsvēra, ka galvenā atbildība par 
zirga labturību jāuzņemas jātniekam.

FEI prezidente princese Haja pieņema 
petīciju pret rollkūru, ko bija parakstījuši 
41 000 cilvēku visā pasaulē. 
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– Ja runājam par grūma atalgojumu, 
kas, tavuprāt to veido, kādas ir izredzes 
nopelnīt labu algu?

– Pirmkārt, atalgojuma apjomu veido 
pieredze. Strādājot pie dānietes, augstu 
tiek vērtēta mana iegūtā pieredze pie iejā-
des sportistes Spānijā. Otrkārt, jau manas 
konkrētās zināšanas par atsevišķām lietām. 
Varu teikt, ka Latvijā grūms to var apgūt, 
ja pamācās no pieredzējušākajiem jātnieka 
palīgiem, piemēram, Baibas Dinsbergas. 
Svarīgas ir valodu zināšanas un prasme 
sadarboties ar savu sportistu. Par noteik-
to darbu grūms saņem pamatatalgojumu. 
Manā gadījumā tas ir vairāk nekā tūkstotis 
eiro mēnesī. Saņemu bezmaksas ēdināšanu 
un tiek nodrošināta dzīvošana.

– Kad, tavuprāt, grūms var cerēt uz al-
gas pielikumu vai prēmijām?

– Tas ir atkarīgs no tā, kā tu strādā, cik 
ātri apgūsti uzticētos pienākumus, kāda ir 
iepriekšējā pieredze, prasme sastrādāties un 
attieksme pret zirgiem. Laba attieksme pret 
zirgiem tiek vērtēta ļoti, ļoti augstu. Pirmie 
divi, trīs mēneši ir pārbaudes laiks, pēc tam 
pastāv iespēja, ka atalgojums tiek paaug-
stināts. Viss atkarīgs no saimniekiem un 
sportiskajiem rezultātiem. Viens no grūma 
kvalitātes rādītājiem ir zirgu pašsajūta. 

– Tavas iespējas šajā darbā un pašas iz-
virzītie mērķi?

– Svarīga ir sportista un zirgu saimnie-
ku attieksme pret lietām un cilvēkiem. Šajā 
stallī saimnieki man ir labākie draugi. Dar-
ba attiecības man ir stabilas, vēlos palikt šeit 
uz ilgāku laiku. Man bija lieliska iespēja būt 
piecu zvaigžņu sacensības Beļģijā – Mehe-
lenas Ziemassvētku šovā. Mani mērķi ir ļoti 
augsti. Vēlos tikt uz olimpiskajām spēlēm 
un strādāt tur. Apzinos, ka man ir tāda ie-
spēja. Tie nav tikai sapņi.

LATVIEŠI ĀRZEMĒS

Dāņu izlases jātnieces Dženiferas Fogas 
palīgs ir latviešu meitene Karīna Zujeva. 
Karīnu uz Dānijas pilsētu Sindalu, kur at-
rodas Dženiferai piederošie staļļi, aizveda 
mērķtiecība, neizsakāmi liela drosme un 
uzdrīkstēšanās. Strādājot kādā citā privā-
tajā stallī, Karīnai tika izteikts piedāvājums 
doties pie Dženiferas. To viņa arī nekavē-
joties pieņēma. Par šo lielisko iespēju jāpa-
teicas Dānijas konkūra jātniekam Nilsam 
Jorgenam Jakobsenam.

Staļļu saimnieks ir pieredzējis konkūra 
jātnieks – Dženiferas vīrs Rasmuss Kristi-
ansens. Savukārt Dženiferas māte ir lieliska 
iejādniece, kura joprojām strādā ar saviem 
zirgiem, trenē jaunās paaudzes jātniekus. 
Māsa startē maršrutos līdz 140 cm, hobija 
līmenī. Pati Dženifera startē augsta līmeņa 
starptautiskās sacensībās. Viņas labākie un 
pieredzējušākie zirgi ir Pedersen, Ufo 15, 
Nocage de la Pesrelle, Vas de La Lai, Cracny 
CR.

– Kad, Karīna, tu sāki strādāt pie Dže-
niferas Fogas?

– Strādāju pie Dženiferas par palīgu 
kopš 2009. gada rudens. Man uzticēti viņas 
15 zirgi vecumā no četriem gadiem. Ar trīs 
līdz čeriem zirgiem regulāri dodamies uz 
starptautiskām sacensībām, vietējās sacen-
sībās Dženifera startē ar 14 staļļa zirgiem. 
Tad gan slodze ir liela, jo viņa vienmēr cen-
šas piedalīties ar pēc iespējas lielāku zirgu 
skaitu.

– Kā aizvadi savu darba dienu?
– Mani  ļoti apmierina darba režīms. 

Strādāt sāku septiņos rītā, darba diena bei-
dzas ap pieciem pēcpusdienā. Parasti to-
starp  ir divi pārtaukumi – stunda brokas-
tīm un viena stunda pusdienām. Strādāju 
sešas dienas nedēļā, brīvdiena atkarīga no 
sacensību grafi ka, visbiežāk tā ir pirmdie-
na. Darbs stallī ir mierīgāks, sacensībās – 
nedaudz saspringtāks.

– Kāda bijusi tava iepriekšējā saistība 
un pieredze ar zirgiem?

– Latvijā manu interesi par zirgiem at-
zina un pirmo pieredzi darbā ļāva apgūt  
sportisti Nauris Laizāns, Jānis Kalita un 
Egīls Broks. Sevi kā grūmu sāku apzināties 
2002., 2003. gadā, kad atsevišķiem spor-
tistiem palīdzēju vietējās un starptautiskās 
sacensībās. Lielu pieredzi ieguvu, strādājot 
kopā ar Igaunijas sportistu Konstantīnu 
Prohorovu un Lietuvas sportistu Kostu 
Gaigalu. 2008. gada februārī un martā strā-
dāju Spānijā. Tas bija darbs pie Austrālijas 
iejādes jātnieces Annas Serao viņas sacensī-
bu turnejas laikā. Atsauksmes par šo darba 
pieredzi man palīdzējušas virzīties augšup 

Starptautiska līmeņa grūms Karīna
Jolanta Lapiņa

par karjeras kāpnēm. Savukārt 2009. gada 
aprīlī un maijā bija lieliska iespēja strādāt 
Īrijā pie sportista Briana Drufa.

– Cik lielas ir pašas prasmes jāšanā?
– Ar jāšanu nodarbojos kopš astoņu 

gadu vecuma, iegūta pieredze sacensībās 
konkūrā maršrutos ar augstumu līdz 125 
cm. Startēju ar zirgiem Lego, Kavasaki, La-
viņš un Rovers. Maršrutu ar 125 cm augs-
tiem šķēršliem lecu Igaunijā ar zirgu Lisa. 
Apgūta pieredze arī iejādē. Ar zirgiem Lisa 
un Monte startēju I grupas shēmās.

Uzskatu, ka ikvienam grūmam jāmāk 
jāt, jāzina iejādes pamatelementi. Jāprot 
izvērtēt dažādas situācijas, dažkārt pat jā-
palīdz sportistam ar padomu. Grūmam jā-
zina, kā izkārtot šķēršļus treniņu laukumā, 
jāiemācās novietot kārtiņas pirms un aiz 
šķēršļiem.

– Kāpēc devies prom no Latvijas?
– Latvijā jātnieka palīga darba apmaksa 

lielākoties balstās uz „paldies” vai šokolādes 
tāfelīti. Zināms, ka darbs tiek apmaksāts 
grūmiem, kas saskaitāmi uz vienas rokas 
pirkstiem.
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Karīna Zujeva
20 gadu veca  rīdziniece.
Ar zirgiem saistīta kopš 
13 gadu vecuma. 
Par jātnieka palīgu dar-
bojas no 2002. gada. 
Strādājusi  kaimiņvalstīs 

Lietuvā, Igaunijā. Izmantojusi lielisku 
iespēju apgūt pieredzi Spānijā, pavi-
sam neilgi strādājusi Īrijā, šobrīd – Dā-
nijā.

Tuvākais mērķis – doties uz sacen-
sībām Dubaijā, tālākais – strādāt par 
jātnieka palīgu olimpiskajās spēlēs.
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LOPKOPĒJIEM

Aktualitātes Latvijas piena lopkopībā

Maija Brunovska, 
LŠDzAS valdes priekšsēdētāja

Saimniecība Izsl. 
lakt.

Bezgrūsnības 
periods

z/s Gala Tuņķi 7947 116
z/s Mondas 5007 119
z/s Liberi 5927 88
D. Akmentiņas p.s. 7569 115
A. Kisieles p.m. 6707 116
SIA Ezermaļi 6261 88
z/s Ziediņi-3 6174 112
SIA Brīvzemnieki 7105 99
k/s Dubezers 5202 87
z/s Lapsas 9838 109
z/s Ozoli 6611 117
z/s Zemzari 7511 109
z/s Bērzlejas 7056 104
z/s Jāņu Mājas 5325 103
A. Bogota p.m.s. 6205 96
z/s Pumpuri 5073 104
z/s Purvi 6286 100
SIA Griezes Lejnieki 5485 111
z/s Kalni 6792 100
z/s Sudrabiņi 5138 102
z/s Kalmes 5579 102
z/s Ceriņi 7456 118
z/s Ievas 5747 105
SIA Jāņlejas 9052 119
z/s Viesturi 6134 81
z/s Lizetiņas 6051 111

Dzīvojot fi nansiālo līdzekļu taupības 
režīmā, jāsakoncentrējas uz maksimāla 
efekta sasniegšanu ar minimālu līdzekļu 
un laika izlietojumu. 

Produktīvi un fi nansiāli efektīvi govs 
sevi atražo tad, ja izdodas panākt grūsnī-
bas iestāšanos pirmajās simts dienās pēc 
atnešanās ar vienu sēklošanas reizi. 

Latvijā šajā ziņā ir daudz labu piemēru 
(analizētas tikai Latvijas Šķirnes dzīvnie-
ku audzētāju savienības – LŠDzAS klientu 
saimniecības), un ir vērts no tām mācīties. 

Panākumi atnāk ar sistemātisku darbu, 
kvalitatīvu saimnieciskās un materiālās 
bāzes nodrošinājumu, darbu veicēju apzi-
nīgumu un augstu profesionalitāti.

Ganāmpulki, kuros 2009. gadā govju 
apsēklošanai izlietota vidēji tikai viena 
spermas deva

Galvenie faktori, kas nosaka konkurences līmeni piena tirgū, ir augsti izslaukumi. 
Izdzīvo tie, kuriem piena ražošana ir bizness, nevis vaļasprieks vai dzīvesveids.  Nevar 
noliegt, ka piena ražošana ir sarežģīts process, kas mūsdienās nepiedod kļūdas un ne-
veiksmes ne ciltsdarbā, ne govju ēdināšanā, ne organizatoriskajā darbā.  Savu prasmi un 
varēšanu augstražīgu ganāmpulku izveidošanā ir apliecinājušas daudzas Latvijas Šķirnes 
dzīvnieku audzētāju savienības klientu saimniecības. 

Ražīgākie ganāmpulki
Maija Brunovska, LŠDzAS valdes priekšsēdētāja

Saimniecība Saimniecības pārstāvis 1 2 3 4
z/s Kalndunduri Viesturs Liepiņš 58 37 64 11 299
z/s Zemturi Imanta Višņevska 118 40 34 10 133
z/s Lejas Palsāni Aivars Broks 172 19 11 10 039
z/s Rudeņi Pēteris Knope 120 4 3 9838
z/s Lapsas Guntis Kalniņš 82 49 60 9820
SIA Jāņlejas Antra Kuģeniece 310 113 36 9052
z/s Laņģi Inga Kukīte 95 0 0 9013
z/s Tomiņi Aivars Stiebris 74 39 53 8971
z/s Jaunveltiņi Gvido Krūmkalns 106 0 0 8898
z/s Kalnadambrāni Iveta Tīrumniece 407 332 82 8868
Gierkena z/s Juris Gierkens 527 284 54 8761
z/s Kočas Silvija Stiebra 66 25 38 8635
z/s Zvaigznītes Jānis Rūtiņš 341 195 57 8274
z/s Pilsāti Anda Švāģere 45 19 42 8178
z/s Dravnieki Gatis Bērziņš 64 54 84 8165
z/s Griezes Dzintari Valentīna Kalniņa 171 110 64 8118
z/s Gala Tuņķi Dace Atslena 88 59 67 8114
a/s Agrofi rma Tērvete Modris Goba 699 265 38 8098
z/s Ūdri Ēriks Kreitūzis 227 94 41 8094
z/s Augstkalni Inese Berga 141 84 60 8086
z/s Viesuļi Anna Salmane 101 0 0 8052
SIA Sabiedrība Mārupe Modris Spuģis 541 116 21 7930
z/s Pauguri Uldis Innis 182 85 47 7897
z/s Vecsiljāņi Juris Sprukulis 297 150 51 7809
z/s Vismaņi Ziedonis Vismanis 28 17 61 7788
SIA Sprūževa Pāvels Melnis 635 54 85 7726
z/s Pavāri Uldis Akmentiņš 127 42 33 7714
z/s Silmalas Anita Veinberga 107 49 46 7687
SIA Ugāle Agro Erlings Matiasens 68 31 46 7634
z/s Jāņmuižnieki Edgars Antāns 70 30 43 7495
z/s Zemzari Rūdolfs Jēkabsons 29 12 41 7493
z/s Ceriņi Pēteris Neicenieks 21 12 57 7491
D. Akmentiņas p.s. Daina Akmentiņa 14 1 0.7 7486
z/s Lejas Krastiņi Glorija Zaļaiskalna 43 19 44 7419
z/s Striki Ārie Gerard Posch 81 15 18 7358
z/s Gribolva Jāzeps Sermais 36 20 55 7304
z/s Birzītes-1 Andrejs Silenieks 117 68 58 7279
z/s Ogre Laura Ķigule 221 113 51 7196
SIA Brīvzemnieki Gunta Biteniece 307 142 46 7171
z/s Dziras Valdis Leimanis 54 36 65 7064
z/s Laimrotas Arvīds Mičulis 9 7 78 7076
z/s Skaldi Ivita Zaķe 20 13 65 7005

Paskaidrojumi: 1. – govju skaits, 2. – no tām ierakstītas VCG, 3. – % no  kopējā govju skaita, 
4. – vidējais izslaukums no govs pēdējā noslēgtajā laktācijā. 

www.ciltsdarbs.lv
Tālrunis/fakss 67298723

Saimniecības, no kurām 
vērts mācīties

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības klientu ražīgākie ganāmpulki pēc 
stāvokļa uz 2010. gada februāri
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Selekcijas darba sekmes lielā mērā ir at-
karīgas no izcilu vaislinieku izmantošanas. 
Jo vairāk govju apsēklo ar vienu vaislinie-
ku, jo aktuālāka kļūst to kvalitātes novērtē-
šana. Amerikā un dažviet Eiropā ir uzsākta 
vaislinieku novērtēšana pēc gēnu kvalitā-
tes, bet vēl ir jāpaiet zināmam laikam, lai 
to sāktu plaši pielietot. Šobrīd drošākais 
vaislas buļļu kvalitātes novērtēšanas paņē-
miens ir to novērtēšana pēc meitu labuma 
(izslaukuma palielinājuma, augsta olbaltu-
ma satura un laba eksterjera iedzimstamī-

Labākie vaislas buļļi Latvijā
Māris Līdaks, LŠDzAS ciltsdarba scepiālists

VCG  nr. Buļļa vārds Palielina izslaukumu kg Atrodas CMAS
Holšteinas melnraibā šķirne
740 Union Luke 1399 Kurzemes
698 Pako Mandels 1252 Kurzemes
789 Bernadets Leandman 1201 Kurzemes
699 Tori Mandels 1195 Kurzemes
741 Franks Stormatic 1138 Kurzemes
739 Ingo Inquire 1117 Kurzemes
697 Juko Mandels 1061 Kurzemes
747 Leidens 951 Siguldas
811 Titāniks 976 Siguldas
744 Elias 802 Latgales
Sarkanās šķirnes
31635 Fils Moments 1220 Kurzemes
31661 Kollers 1211 Siguldas
31665 Tilburgs 1148 Siguldas
31643 Tulivers 995 Latgales
31593 Dailis Moments 917 Kurzemes
31702 Vinstons Tradition 913 Kurzemes
31551 Tenors Moments 884 Siguldas 
31413 Lords Kvarnakra 882 Kurzemes
31569 Sāgens Fredvangs 871 Kurzemes
31646 Zidans 818 Siguldas

Ikmēneša piena pārraudzības rezultāti 
ļauj secināt, ka vielu maiņas problēmas pir-
majās simts laktācijas dienās novērojamas 
katrai otrajai govij. Sevišķi krasi tas izteikts 
pirmpienēm, jo: a) turpinās ķermeņa aug-
šana, b) nomainās „piena” zobi, c) mainās 
izmantošanas grupa, tas ir, sākas piena  ra-
žošana.

Viens no veidiem, kā samazināt spermas 
devu izlietojumu, saīsināt bezgrūsnības pe-
riodu un paaugstināt piena ražošanas eko-
nomisko efektivitāti, ir surfagona (GnRH) 
injekcijas, ko izdara 8.–12. dienā pēc govs 
atnešanās dzimumsistēmas darbības nor-
malizēšanai. (Profi lakses grupā iekļautas 
11,4 % no kopējā govju skaita no 1.– 4. lak-
tācijai) 

Secinājumi: 
1. GnRH līdzekļu injekcijas atvieglo or-

ganisma pēcatnešanās krīzes perioda  pār-
varēšanu, īpaši iedarbīgs tas ir pirmpienēm, 
jo dzīvnieka organisms vēl ir jauns un rela-
tīvi vesels.

Surfagona injekcijas
Ināra Kanska, LŠDzAS ciltsdarba speciāliste

Desmit labākie vaislas buļļi Latvijā 2010. gadā (melnraibo un sarkano šķirņu grupā)

Rādītāji 1 2 3
Servis perioda dienas 
(vidēji visas govis)

165 140 – 25

Servis perioda dienas 
(pirmpienes)

220 120 – 100

Grūsnība iestājusies % 
no 1. apsēklošanas      32 42 + 10
Sēklošanas reizes
(vidēji visas govis)

2,4 1,7 – 0,7

Sēklošanas reizes
(pirmpienes)

2,7 1,6 -1,1

2. Tiek kavēts tāds nevēlams process kā 
olnīcu cistu veidošanās.

3. Pirms uzsākt medikamentozo prepa-
rātu lietošanu, jāsaprot, ka tie nenovērsīs 
visus sarežģījumus, kas radušies saistībā 
ar govju nepietiekamu un nesabalansētu 
ēdināšanu vai kļūdām to izaudzēšanā un 
labturībā.

Izmēģinājumu rezultāti 2009. gada 
janvārī–oktobrī

Paskaidrojumi: 1. Vidēji  saimniecībā, 2. 
Surfagona profi lakses grupa, 3. (+) vai (–) 
pret s-bas vidējo

bas nodrošinājuma).
Latvijā govju apsēklošanai galvenokārt 

tiek piedāvāti vaislas buļļi, kas importēti 
no ārzemēm. Šiem dzīvniekiem ģenētiskā 
vērtība neatšķiras no tās, kādu izmanto 
ārzemju fermeri. Iepirkto buļļu māšu pro-
duktivitāte pārsniedz 10000 kg laktācijā ar 
olbaltuma saturu virs 3,50%.  Arī šajā gadā, 
nosakot labākos vaisliniekus konstatējām, 
ka pirmajā desmitniekā iekļuvis tikai viens 
Latvijā dzimis bullis, tas 31551 Tenors Mo-
ments, pārējie ir ievestie no Dānijas, Vāci-
jas, Zviedrijas, ASV un Kanādas.

Vaislinieku apraksts ar aug-
stāko ciltsvērības novērtējumu 
uz 1.01.2010. g.

• LB 31661 Kollers (šķirne – Dāni-
jas sarkanā) – asinība:  DS 37,50%; HS 
37,50%; ZS 18,75%; NS 6,25% izslau-
kums: +1211 kg,  SI – 121, RI – 124, VI – 
116, EI – 107 (Siguldas CMAS)

• LB 31643 Tulivers (šķirne – Dāni-
jas sarkanā) – asinība:  DS 37,50%; HS 
62,50%; izslaukums: +995 kg, SI – 119, 
RI – 126, VI – 103, EI – 104  (Latgales 
CMAS)

• LM 740 Union Luke  (šķirne – 
Holšteinfrīzu melnraibā) – asinība:  
HM 100%; izslaukums: +1399 kg,  SI – 
110, RI – 111, VI – 1106, EI – 109  
(Kurzemes CMAS) 

• LB 31593 Dailis Moments (sar-
kano šķirņu grupas bullis) – asinība:  
HS 50,0%; ŠV 19,0%; AN 12,5%;  LB 
10,5%; DS 8,0%; izslaukums: +917 kg,  
SI – 114, RI – 117, VI – 107, EI – 103  
(Kurzemes CMAS)

Indeksi: SI – selekcijas, RI – ražības, 
VI – veselības, EI –eksterjera. 

Māra Millera foto
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Bet gadījās arī daži kārdinoši kavēk-
ļi, kas ierosināja Fatimu apmest kādu lī-
kumu. Tā viņa apmeklēja dažus uz ielas 
stāvošus zirgus. Arī mēslu čupas aiz ka-
zarmēm saistīja viņas uzmanību. Reiz Fa-
tima mainīja savu virzienu divu ganošos 
vēršu dēļ. 300 metru attālumā viņa devās 
taisni uz tiem, domādama vēršus zirgus 
esam. Bet 80 metru attālumā tai šķita, ka 
viņi nav zirgi, un tamdēļ sāka iet garām. 
Tomēr 15 metru attālumā viņa gribēja 
ganīties zālē, vēršiem pakaļdarot. Pēc mu-
dināšanas doties uz priekšu tā paklausīja, 
kaut arī vēl reiz apstājās zāli ēst.

Tā kā Fatima pastāvīgi slēdz kompro-
misus starp savām dažādām tieksmēm un 
pieejamiem vilinājumiem.

Vēlāk Madajs izdara līdzīgus mēģināju-
mus ar citiem zirgiem kādā citā garnizonā. 
Rezultāti ir līdzīgi. Protams, neizslēdzot 
individuēlas dabas gadījumus. Piemēram, 
kāds zirgs pirmajā mēģinājumā tūliņ atra-
da ceļu uz māju; kamēr citiem tas izdevās 
tikai pēc vairākām reizēm. Pie pēdējiem 
pieskaitām, ungāru asiņu krustotā ķēve – 
Incifi nci, kura pirmajās 3-4 dienās – kat-
rā ziņā labajā pusē – regulāri apmaldījās 
kazarmju pagalmā, meklējot savu vietu. 
Viņa pat gāja to meklēt kaimiņu sādžā, pie 
kam vienmēr labajā pusē. Ļoti iespējams, 
ka Incifi nci maldināja kazarmju pagalma 
piecas dažādās izejas; kaut gan tas netrau-
cēja nevienu no pārējiem zirgiem. Tomēr 
Incifi nci nenogriezās no ceļa mazu ka-
vēkļu dēļ. To veikumu, kādu Fatima pie-
savinājās ielu uzmeklēšanā, Madajs vairs 
nesastop pie pārējiem zirgiem.

Lai izskaidrotu vēl līdz šim neizprota-
mās spējas, kādas piemīt daudzām kusto-
ņu sugām un arī daudziem cilvēkiem, tad 
pētnieki šajā zinātnes nozarē ir izdomā-
juši daudz un dažādas teorijas (parādības 
izskaidrošana pamatota galvenām kārtām 
uz prāta secinājumiem, bet ne uz novē-
rojumiem praktiskā dzīvē). Klapareds 
apvienojis šās teorijas sekojošās deviņās 
grupās:

1) Prāts-sajūta uztver zemes magnētis-
kās strāvas.

2) Īpatnējs prāts-sajūta degunā.
3) Prāts-sajūta vadīties no gaismas.
4) Īpatnējs, gluži refl ektori (neapzinīgi) 

ietekmējošs pievilkšanas spēks.
5) Noieto virzienu reģistrēšana.
6) Atsevišķu punktu atkalpazīšana. 

Vietas atmiņa.
7) Ceļa mērķa tiešā nojauta. Telepātija 

Zirga orientēšanās spējas
Dr. Stefans Madajs, atstāstījis P. D.; 
no žurnāla Latvijas Zirgkopis, nr. 5-9, 1935

(Nobeigums, sākums iepriekšējā numurā)

(domu vai jūtu iedvesme tālumā).
8) Sakopota, uz inteliģenci (prāta izglī-

tība) pamatota psihiska darbība.
9) Iedzimta vietas atmiņa.
Tomēr visas šās teorijas prasa rūpīgu 

pārbaudi praktiskā dzīvē. Vai orientē-
šanās darbība ir apzinīga, patvaļīga jeb 
neapzinīga vai piespiesta? Dr. St. Madajs 
domā, ka kustoņiem-zīdītājiem orientēša-
nās ir augstākā mērā salikta darbība, kurā 
piedalās kā apzinīgais, tā arī neapzinīgais.

Nav šaubu par to, ka zirgs neapzinātos 
savas ilgas pēc dzimtenes vai mājas, saistī-
tas ar viņa apzinīgo gribu. Un ja zirgs kaut 
ko grib – tāpat kā cilvēks – tas izlieto vi-
sus savus spēkus sava mērķa sasniegšanai. 
Tāds izcils no visiem pārējiem spēkiem ir 
prāts. Zirgs – tāpat kā cilvēks – apzinīgi 
meklē ceļu. Pie kam viņš ņem palīgā da-
žādas zināšanas un, galvenām kārtām, tās, 
kuras viņš kādreiz jau izmantojis. Proti: 
savu vietas atmiņu. 

Šī zināšana par telpas attiecībām, t. i. 
vietas atmiņa, galvenām kārtām uz ne-
apzinātiem iespaidiem, kurus vajadzības 
gadījumā ievada apziņā pa daļai griba, un 
kuri pa daļai neapzināti atbalstās uz gri-
bu. Tā apzinīgais valda pār neapzinīgo.

Mūsu problēmas – orientēšanās spējas – 
atrisinājums meklējams neapzinīgā psi-
hiskā darbībā. Iekams viņai pieskaramies, 
aplūkosim vēl jautājumu par prātiem jeb 
sajūtām.

Prāti jeb sajūtas
Dvēsele – psihe uzņem iespaidus no 

ārpasaules ar sajūtu, t. i. redzes, dzirdes, 
ožas, garšas un taustes palīdzību. Tātad 
sajūtas ir tas starpnieks, kas psihei pie-

gādā materiālu, kuru viņa tad apstrādā. 
Tā veidojas kustoņa psihiskais priekšstats 
par ārpasauli. Jājautā: kuras sajūtas tad 
īsti sniedz vajadzīgo materiālu orientēša-
nās darbībai?

Pirmais fakts, kas šeit jāievēro, ir tas, 
ka katra dzīvnieku suga orientējas savā 
īpatnējā veidā. Tā aklās skudras orientējas 
citādi, nekā redzīgās, pēdējās atkal citādi 
nekā bites. Gāju putni atkal citādi orien-
tējas nekā vēstuļu baloži, suņi u. c. dzīv-
nieki. Protams, arī zirgam ir sava īpatnēja 
orientēšanās metode.

Tāpēc neievērosim tās daudzās hipo-
tēzes, kuras pieņem noteiktas sajūtas, 
piemērojamas katram dzīvniekam viņa 
orientēšanās darbības izskaidrošanai. Nav 
tādas sajūtas, kura zināmā mērā nekalpo-
tu orientēšanās darbībā.

Stāvokļa sajūtas
Stāvokļa sajūtas piemīt ķermenim kā 

mierā esošam, tā kustošamies. Mierā 
esošam ķermenim par tā stāvokli ziņo: 
redze, tauste (spiediena – sprieguma un 
ādas temperatūras sajūta), tāpat locekļu 
sensibilitāte (jutīgums). Šās ir tikai kā pa-
līgsajūtas stāvokļa sajūtas galvenajam or-
gānam, kurš atrodas auss labirintā. Kus-
tošamies dzīvnieka ķermenim par viņa 
stāvokļa pārmaiņām tāpat ziņo: redze, kā 
arī locekļu, muskuļu un cīpslu sensibili-
tāte. 

Vai auss labirintā esošais orgāns tomēr 
būtu jāsaprot kā noteicošais pie kustību 
sajūtām? – J. Millers un Vundts domā, ka 
smadzenēs atrodas kāda noteikta vieta, 
kurai piemīt liela loma pie orientēšanās. 
Līdzīgi domā arī Darvins. 
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Telpas priekšstats
Atgriezīsimies pie materiāla, ko sniedz 

sajūtas. Šeit ir jautājums par priekšstata 
izcelšanos. Par to ir dažādi uzskati. Vis-
drošākais ir tas, ka bez redzes, taustes un 
locekļu kustības sajūtām telpas priekšsta-
ta veidošanā piekrīt arī sava loma arī acs 
muskuļu nervu dažādām sajūtām.

Šterns atrada, izdarot mēģinājumus ar 
bērniem, ka priekšstati par telpu stāvok-
li attiecībā uz redzētiem priekšmetiem 
iegūstami individuālas pazīšanas ceļā. 
Kamēr priekšstati par telpas formām ir 
gluži optiska (gaismas) parādība. Piemē-
ram, priekšstats par apaļu, stūrainu, gaišu, 
tumšu, zilu un sarkanu veidojas fi ziolo-
ģiski – galvenām kārtām ar redzes palī-
dzību, turpretim priekšstati par: pa labi, 
pa kreisi, augšā, apakšā, tālumā, tuvumā 
veidojas psiholoģiskas darbības ceļā – pa-
matojoties uz optiskiem iespaidiem, sais-
tītiem ar paša ķermeņa kustībām. 

Lai gan dažiem kustoņiem, un jo seviš-
ķi zirgiem, telpas priekšstats ir iedzimts 
un ne individuāli iegūts, tomēr uzskats 
par tā izelšanos nemainās.

Ievērības vērts ir arī Kaijona spriedums, 
ka auss labirints (viņā esošais stāvokļa sa-
jūtas orgāns) kustoņiem noder tikai pie 
orientēšanās telpā, bet pie orientēšanās 
tālumā tas ir vienīgi palīgorgāns.

Tātad visas sajūtas uzskatīsim kā pa-
līgorgānus un orientēšanos kā psihiskas 
dabas funkciju (darbību) smadzenēs.

Virziena nojauta
Atšķirsim no telpas priekšstatu kom-

pleksa (sakopojums) virziena nojautu. 
Šo priekšstatu, t. i. virziena nojautu, no-
briedušu apziņā, nevaram citādi nosaukt: 
„Tur ir virziens!” Šam priekšstatam ir ļoti 
sarežģīta izcelšanās gaita. Hovits stāsta, ka 
viņš izmēģinājis vairākus zirgus, iejātus 
meža biezoknī; tie ne mirkli nezaudējuši 
pareizo virzienu uz māju.

Romanes piezīmē, ka arī virziena no-
jautu var papildināt, līdzigi citām garīgām 
spējām, vingrinājot. Nelietojot viņa paliek 
latenta, t. i. apslēpta. Gadās arī tas, ja kā-
dam orientēšanās nojauta attīstīta augstā-
kā mērā, tad viņš var to arī pazaudēt. Ir 
ziņas par periodiskiem (kas zināmā laikā 
atkārtojas) un ilgstošiem virziena nojau-
tas traucējumiem. 

Romanes stāsta par gadījumiem, kad 
orientēšanās spēja uz zināmiem laika 
sprīžiem kļūst neskaidra, aptumšojas, ne-
uzrādot iemeslus, vēlāk pārvēršoties ļoti 
neskaidrā sajūtā. Tā kāds mednieks, bū-
dams augstākā mērā nervozs, pazaudējis 
savu izcilus orientēšanās spēju.

Forde apraksta savos ceļojumos gadīju-
mus, kad paši piedzīvojumiem bagātākie 
mednieki pazaudē galvu viņiem pazīs-
tamos apvidos – viņi dodās gluži pretējā 

virzienā. Nedz prāts, nedz saules stāvoklis 
(ja viņa redzama) tādās reizēs nevar palī-
dzēt. Dažreiz šāds stāvoklis ātri pāriet, bet 
viņš var tikpat labi atkārtoties.

Eksners ar ļoti izcilus orientēšanās no-
jautu atstāsta gadījumu no saviem piedzī-
vojumiem orientēšanās nojautas traucēju-
mos. Viņš, braukdams no Gmundenas uz 
Vīni, nejauši pārskatās dzelzceļa līkumu 
pie Lambahas. Sakarā ar to viņš ir spiests 
iedomāties visu apkārtni apgrieztu par 
180 grādiem horizontālā virzienā. Kad 
Eksners nonāk Vīnē, tas vairs nepazīst 
daudz staigātās ielas.

Šādi traucējumi nav reti. Tomēr viņi 
pieskaitāmi psiholoģiskiem orientēšanās 
nojautas traucējumiem. Piks domā, ka 
viņi sakņojas pa daļai auss labirintā, pa 
daļai lielajās smadzenēs.

Bez pataloģiskiem (slimīgiem) ir arī 
normāli (pretēji slimajiem) virziena no-
jautas traucējumi. Viņi pamatojas uz to, 
ka grūti iet ilgstoši taisnā virzienā, pie 
kam nemaz nemana līkumu, bet gan ir 
pārliecināts par iešanas taisno virzienu.

Katlins saka, ka cilvēki, tikpat labi kā 
zirgi un citi kustoņi gandrīz bez izņēmu-
ma stepēs taisot lielu līkumu pa kreisi. Tā 
kā pēc vairāku stundu klejošanas viņi at-
griežoties savā izejas punktā. Georgs Dar-
vins mēģināja šo faktu izskaidrot šādi: 
lielākai daļai cilvēku labā ķermeņa daļa 
ir spēcīgāka nekā kreisā, un tāpēc katrs ar 
labo kāju spertais solis iznāk garāks nekā 
ar kreiso. No šā izrietot arī novirzīšanās 
pa kreisi.

Kaut gan patlaban šis ir vienīgais šķie-
tami pareizais izskaidrojums, tomēr viņu 
vajadzētu pārbaudīt arī pie dzīvniekiem. 
Bet mēdz būt arī gadījumi, nesaskanoši 
ar tikko minēto uzskatu. Tā, piemēram, 
ir cilvēki, kuri apmaldās pa labi. Arī ķēve 
Incifi nci gandrīz bez izņēmuma vienmēr 

nogriezās pa labi, kamēr lielākā daļa zirgu 
nogriežas pa kreisi.

Atgriezīsimies tagad pie jautājuma: kā 
orientēšanās nojauta iegūst noteiktu vir-
zienu konkrētā gadījumā? Darvins, kā jau 
iepriekš minēts, to pamato uz neapzinīgo. 
Merils un Hovits – uz apzinīgo. Hovits 
saka, ka virziena nojautu pastiprina aktī-
va uzmanība, vērsta uz apkārtni, iešanas 
laikā.

Kopsavilkums
Problēmas par orientēšanās spējām 

atrisinajumu apvienosim sekojošās tēzēs 
(sacerējuma pamatdomas, ietvertas īsos 
teikumos):

1. Meža zirgiem piemīt tieksme klejot, 
mājas zirgiem – tieksme pēc dzimtenes 
vai mājas. Šos abus tieksmju veidus var 
uzlūkot arī kā sociālas (sabiedriskas) jū-
tas.

2. Orientēšanās spēja ir psihiskas da-
bas norise.

3. Visas sajūtas (izņemot garšu) pieda-
lās kā dvēseles palīgi orientēšanās darbī-
bā, ko apstiprina izdarītie mēģinājumi.

4. Pie visaugstāki attīstītiem kustoņiem 
orientēšanās ir ļoti sarežģīta norise, kurā 
piedalās kā apzinīgais, tā neapzinīgais.

5. Neapzinīgais orientēšanās darbībā 
izpaužas galvenām kārtām kā virziena 
nojauta.

6. Virziena nojauta pamatojas uz sajū-
tām un galvenām kārtām uz auss labirin-
tu. Minētie faktori ir palīgi dvēselei telpas 
priekšstata veidošanā.

7. Orientēšanās nojauta iegūst noteiktu 
virzienu konkrētā (skaidri redzamā) gadī-
jumā – pamatojoties uz pētnieku domām – 
kā no apzinīgā, tā no neapzinīgā.

Tomēr attiecībā uz abām pēdējām tē-
zēm jāsaka, ka tajās izteiktās domas vaja-
dzētu vispirms pārbaudīt pie cilvēkiem, 
iekams viņas studē pie kustoņiem. 
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PADOMI

Jauna  braucamzirga sagatavošana dar-
bam sākotnēji ir tāda pati kā jājamzirgam. 
Darbā  ar braucamzirgu gan nepieciešams 
risināt vēl vairākus citus uzdevumus – t. i., 
darbs dubultkordā un ar ratiem pirms zir-
ga iejūgšanas, vilkšanas prasmes attīstīšana 
u. c. Paplašinoties cilvēka zināšanām par 
zirga dabisko uzvedību, tiek izvēlētas un 
izmantotas drošākas un precīzākas apmā-
cības metodes, kas pamatojas uz dzīvnieka 
iedzimtajām īpašībām un uzvedības stan-
dartiem. 

Svarīgi panākt uzticēšanos

Panākumus darbā ar zirgu var nodroši-
nāt tikai uzticēšanās starp zirgu un cilvēku. 
Nozīmīga loma tāpēc ir kumeļa apmācībai, 
kas veicama pirmajās jaunā zirga dzīves 
stundās. Praksē pārbaudīts, ka sākumā ie-
guldītais darbs attaisnojas ar uzviju. Veicot 
kumeļa apmācību, jātur prātā galvenais – 
kumeļam jāmāca nebaidīties no tā, ko tam 
līdzās dara cilvēks. Pirmkārt, jāizdara pie-
skārieni it visur uz kumeļa ķermeņa. Otr-
kārt, jāiepazīstina ar bīstamiem priekšme-
tiem – plastmasas maisiņiem, grabošiem, 
čaukstošiem, plīvojošiem priekšmetiem 
u.t.t. Treškārt, jāpanāk bezierunu pakļau-
šanās cilvēkam, kad kumeļš tiek vests pie 
pavadas. 

Cilvēks dažkārt šo darbu paveic neapzi-
nāti, piemēram, kumeļš agrīnā vecumā ir 
guvis traumu, un, ja ārstēšanas process ir 
ilgstošs, tā laikā nepieciešama papildu uz-
manība, piespiedu pastaigas pie pavadas u. 
c. Darbā ar jaunzirgu jāatceras, ka vienmēr 
ir jāsaglabā miers, pacietība, apmācības re-
gularitāte, un nodarbībām jāvelta pietieka-
mi daudz laika.

Vēlams sākt divarpus gados 

Zirga apmācību braukšanai speciālisti 
iesaka sākt 2,5 gadu vecumā. Pirmais darba 
posms veicams līdz ganību perioda sāku-
mam – pavasarim, un turpināms pēc tā – 
rudenī. Šāda apmācības modeļa izmantoša-
nā ir divi būtiski ieguvumi: pirmais – laika 
ieguvums vēlākajā apmācības periodā, kura 
sākumā jau agrāk iegūtās zināšanas ir tikai 
jāatsvaidzina, nevis jāsāk apgūt no jauna, 
un otrais – tas labvēlīgi iedarbojas uz zirga 
nervu sistēmu. Izpaliek bieži vērojamā cīņa 
starp treneri un spēka lielgabalu trīsgadnie-
ku, jo zirgs savu uzdevumu jau zina. 

Nodarbību sākumā zirgu iepazīstina ar 
aizjūgu, segliem, iemauktiem, kā arī piera-
dina pie iešanas kordā, kad tam mugurā ir 
segli vai uzlikts aizjūgs. Zināms, ka labam 
braucamzirgam jāļauj sevi iejūgt kā saku 

Jaunzirga iebraukšana
Sagatavoja www.pajugubrauksana.com (loka aizjūgā), tā arī krūšu siksnas (bez 

loka) aizjūgā. Izmantojot otro, rodas nepie-
ciešamība lietot astes siksnu. Iespējams, ka 
nāksies veltīt īpašu uzmanību, lai zirgu pie 
tās pieradinātu. Sajūta, ka zem astes atrodas 
kaut kas līdz šim nebijis, var radīt uztrau-
kumu un pretreakciju – speršanu, griešanos 
apkārt u. c. Treniņus vēlams veikt ne ilgāk 
kā pusstundu. Tie nedrīkst būt nogurdi-

noši, apnicīgi, vairāk tiem būtu jāatgādina 
spēle ar cilvēku. 

Par labu darbu jauzslavē

Par labi padarītu darbu zirgs vienmēr jā-
uzslavē – jārunā ar to uzmundrinošā balss 
tonī, ar plaukstu draudzīgi jānoglāsta galva 
vai kakls, jāpasniedz kārumi. 

Sākuma apmācības beigās jaunzirgam 
būtu jāprot nest aizjūgs, jāļauj uzlikt ie-
maukti (arī tādi, kas aprīkoti ar klapēm), 
jāpierod pie aizjūga pieskārieniem kājām, 
mugurai, zem astes (arī tad, kad uz acīm ir 
klapes). Jāatceras, ka katrs zirgs ir individu-
āls, un viena un tā pati apmācība dažādiem 
zirgiem var aizņemt atšķirīgu laiku.

Zirga godprātīgi apgūtās zināšanas ša-
jā vecumā nav izmantojamas, to neatbilsto-
ši nodarbinot (jūgšana, lielu attālumu veik-
šana, piedalīšanās sacensībās u. c.) Zirgam 
nedrīkst likt veikt tādu darbu, kam tas nav 
gatavs! Darbs ar trīsgadnieku veicams tikai 
tad, kad apgūtas pamata zināšanas.  

• Iemaukti. Zirgam jāļauj mierīgi tos 
stallī uzlikt un noņemt. Arī tīrot zirgu pie 
slitas staļļa ārpusē, tam jāļauj noņemt ap-
auši un uzlikt iemauktus. Apmācībā vēlams 
izmantot gumijas vai plastmasas trenzi vai 
pēc iespējas mīkstākas iedarbības metāla 
trenzi. 

• Trenzes darbība. Mierīgi jāapmāca 
pakļauties trenzes darbībai (pagriezties, 
mainīt virzienu, apstāties). Šīs komandas, ja 

nepieciešams, jāpastiprina ar braucēja balss 
palīdzību.

• Aizjūga uzlikšana. Pareizi apmācītam 
jaunzirgam sedulkas vai saku uzlikšana ne-
drīkstētu radīt satraukumu. Zirgs jāpieradi-
na pie loka pacelšanas virs galvas un nolai-
šanas gar sāniem. 

• Darbs kordā. Ar uzliktu aizjūgu jāveic 
vingrinājumi kordā dažādās gaitās. Jāizvai-

rās no mazu korda apļu izmantošanas – 
šādi tiek nepareizi noslogota zirga mugura 
un kājas. 

• Groži. Apmācībai izmantojami gari 
groži (apmēram 20 m). Tā zirgs ērti var 
kustēties pa apli un apgūt grožu iedarbību 
no aizmugures.

• Pātaga. Izmantojama zirga gaitas re-
gulēšanai un korekcijai. Tas nav soda ins-
truments. 

• Darbs pirms zirga jūgšanas ratos vai 
ragavās. Ja zirgs iepriekš minētos vingri-
nājumus veic teicami, tikai tad drīkst spert 
nākamo soli – iejūgt. Šim nolūkam izman-
tojams gan sakas, gan krūšu siksnas aizjūgs 
un riepa vai baļķis, kuru piestiprina ratu 
vietā. Šāda konstrukcija rada pretestību un 
liek zirgam vilkt. To jūdz atbilstoši aizjūga 
veidam, un tas jāveic pieredzējušam brau-
cējam, kurš spēj ātri reaģēt uz notiekošo, 
laikus zirgu iejūdzot un izjūdzot. Pirmajās 
jūgšanas reizēs velkamais smagums nedrīk-
stētu būt lielāks par 30 kg. Smaguma vilk-
šanas iemaņas jānostiprina pakāpeniski, 
vingrinājumi jāveic uz atšķirīga seguma – 
zāle, smilts, grants ceļi, asfalts u. c. 

Nav vienota plāna, pēc kura varētu veikt 
zirga iebraukšanu, un noteikts laiks, kurā tas 
veicams. Katram braucējam jājūt sava zirga 
gatavība nākamajam apmācības solim – 
iejūgšanai ratos vai kamanās.

(Izmantoti E. Oeses grāmatas Zweispän-
nig Fahren materiāli)

Divus gadus veca jaunzirga iebraukšana.
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IZSTĀDE

Lasītāji, iespējams, pamanījuši, ka kādu 
laiku Zirgu Pastā mazāk redzamas mūsu 
kolēģes – Nadīnas Zavadilikas bildes. Ie-
mesls tam ir Nadīnas pārcelšanās uz dzīvi 
Īrijā, par ko viņa stāsta tā: „Neesmu nekur 
pazudusi, esmu tepat – siltā, lietainā Īrijā. 
Nevācu es šampinjonus un gliemežus, ne-
strādāju rutīnas darbu rūpnīcā, turpinu 
savu bohēmisko dzīvesveidu, kā to darīju 
Latvijā. Tikai šeit, lai varētu to atļauties, ir 
daudz vairāk jāgrozās, lai tevi vispār ievē-
rotu. Uz vietas gluži nesēžu, bet arī pārgu-
rusi neesmu, visam savs laiks, ir lieli plāni, 
daudz ideju un uzdevumu.” 

Pie jaunās vides Nadīna jau pieradusi, 
neaizmirstot arī par savu sirdslietu – fo-
tografēšanu un gleznošanu. Patlaban viņa 
fotografē vietējai latviešu avīzei, kura no-
pērkama gan Irijā, gan  Lielbritānijā. Veido 
arī ilustrācijas bērnu lappusei, kuras gal-
venais varonis būs Latvijā palikušais mīļ-
zirdziņš PePe. Šad tad arī top rakstiņi par 
pasākumiem, ko Nadīna apmeklē gan kā 
fotogrāfs, gan reizēm ir arī to organizētāja. 
Aktīvi darbojas vietējā Latviešu biedrībā 
Īrijā (LBI), kurai fotografē un palīdz rīkot 
pasākumus.  

Iepriekš minētās nodarbes vairāk gan ir 
kā labdarības pasākums. Profesionālās kar-
jeras veidošanai Īrijā nepieciešams ieguldīt 
daudz darba: „Tagad arī aktīvi piedalos sa-
viesīgajā dzīvē fotogrāfu vidē. Šogad plāno-
ju ofi ciāli iestāties Īrijas fotogrāfu asociācijā. 
Pašlaik aktīvāka darbība ir vērsta uz krie-
viski runājošo fotogrāfu klubu Smena. De-
cembra vidū piedalījos kluba prezentācijas 

Neesmu es nekur pazudusi
Inese Ruskule

fotoizstādē Multikulturālajā centrā Lantern 
House, kas atrodas Dublinas centrā. Kopā 
klubā ir ap 40 dalībnieku, bet izstādē pieda-
lījās labākie. Izstādījām 26 fotogrāfi jas. Lai 
arī izstādē varēja izlikt vairākus darbus, pir-
majai reizei nolēmu izvēlēties vienu, kurš 
beigās tika atzīts par vienu no spēcīgāka-
jiem. Arī Latvijas fotogrāfe Irina Vasilevica, 
kurai Dublinā ir sava fotostudija, atzinusi, 
ka mans un mana audzēkņa Laura darbs ir 
izcēlies uz vispārējā darbu fona. 

Pašlaik gatavojos nākamajai izstādei, kas 
notiks februārī ar Krievijas vēstniecības 
iniciatīvu. Tur izstādīšu trīs, četras fotog-
rāfi jas par tēmu Dublina un tās iedzīvotāji. 
Neesmu gan pilsētu fotogrāfs, bet šis tas to-
mēr būs atrodams arhīvos un jau ir atlasīts 
stingras žūrijas vadībā. Martā, iespējams, 
piedalīšos arī krievu mākslinieku gleznu 
izstādē, kur mani ielūdzis Krievijas vēstnie-
cības pirmais sekretārs. Lai cik tas arī nebū-
tu dīvaini, bet šeit labprātāk komunicēju ar 
krieviem, esmu atradinājusies no tās men-
talitātes, kurā esmu audzināta, un te arvien 
vairāk lepojos, ka man ir slāvu saknes, šeit 
krievi neraud, viņi dara! 

Manu darbu fani uzradušies arī Holan-
dē, Anglijā un Vācijā. Viena glezna nesen 
aizceļojusi uz Vāciju, lai papildinātu in-
terjeru viesistabā, bet Nīderlandes jaunā 
jātnieka Vincenta Vorna kolekcijā atrodas 
vairākas manas fotogrāfi jas. Pašlaik notiek 
pārrunas ar Londonas kolēģi – dizaineri, 
kura izteikusi vēlmi pārdot manas fotogrā-
fi jas saviem klientiem, kuriem viņa izstrādā 
interjeru dizainus.” 

Salīdzinot ar Nadīnas ikdienu te – Latvi-
jā, zirgu viņas dzīvē pagaidām nav, iestājies 
pārtraukums. Pavasarī ieplānotas vairākas 

privātas fotosesijas, palēnām rodas klienti, 
kuri vēlas gleznas, saņemts arī ielūgumus 
uz Ziemeļīriju – fotografēt auļotāju tre-
niņus pludmalē. Jāt pašlaik izdodas reti, 
piedāvāts darbs par jaunzirgu treneri, bet 
Nadīnas draugs tam ir pateicis – nē! Zir-
gu radīto traumu ārstēšana izmaksā pārāk 
dārgi. Pagaidām pietiek ar retām izjādēm 
pie draugiem.

Lai gan drīz sāksies jauna sezona jāšanas 
sportā, būs jāizvēlas starp simtiem sacensī-
bu, tomēr galvenā sacensība Nadīnai šobrīd 
ir bakalaura darba rakstīšana un aizstāvē-
šana. Tas jāpabeidz līdz aprīļa beigām, kad 
viņa brauks uz Latviju mācību atvaļināju-
mā.  

Nadīna ar draugu Lauri fotoizstādes atklāšanā.

Fotogrāfi ja Mirjama, ar kuru Nadīna piedalījās 
izstādē.

Nadīnas glezna, kuru aizveda sev līdzi pircēja 
no Vācijas.
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ATPŪTAS BRĪDIM

Krievu mākslinieks Vasilijs Kandins-
kis (1866-1944) dzimis Maskavā, vēlāk 
pārcēlies dzīvot uz Vāciju, atkal pirms 
revolūcijas 1914. gadā atgriezies dzimte-
nē, tad devies atpakaļ uz Vāciju, bet miris 
Francijā, jo aizbrauca turp 1933. gadā, kad 
Vācijā varu sāk pārņemt nacisti. Viņš bijis 
gan gleznotājs, gan grafi ķis, gan tēlotājas 
mākslas teorētiķis. Nav viņa daiļradē tādu 
darbu, kas sākotnēji pārsteigtu pasauli, 
bet Kandinskis savu vietu mākslas vēsturē, 
šķiet, visspilgtāk iezīmējis ar 1909. gadā 
Minhenē nodibināto Jauno mākslinieku 
grupu, ko 1911. gadā nosauca  par Zilo 
jātnieku.

Mākslinieks raksta savās piezīmēs: „Šo 
nosaukumu izgudrojām pie kafi jas galda. 
Mēs abi mīlējām zilo. Marks – zirgus, es – 
jātniekus.” Viņš ne tikai gleznoja paša 
1910. gadā radītā abstraktajā akvareļa sti-
lā, bet spēra pirmos soļus šī stila koncep-
tuālā iedibināšanā. Darbojās grupā Zilais 
jātnieks, izdeva tās almanahu un bija tā 
vāka autors. 

Jauno mākslinieku grupa patiesībā ra-
dās kā protests pret Vasilija Kandinska 
gleznas Pastarā tiesa izslēgšanu no kā-
das izstādes. Grupas nozīmīgākie biedri 
bija Kandinskis un viņa minētais Francs 
Marks. 

Kandinskis uzskatīja, ka zilais ir ga-
rīguma krāsa: jo tumšāka, jo vairāk mu-
dina cilvēka tieksmi uz mūžīgo. Viņš jau 
1903. gadā bija radījis darbu ar nosau-
kumu Zilais jātnieks. Bet viņa toreizējais 
domubiedrs Francs Marks ļoti aizrāvies ar 
zirgiem. Arī Kandinska darbos rādīti zir-
gi. Jau minētais Zilais jātnieks, kā arī glez-
nojumi uz stikla un abstarkcionisma stilā 
veidotie akvareļi. 

Jau atgriežamies pie iepriekš sacītā, ka 
zirga zīmēšana ir viens no mākslinieka 
meistarības apliecinājums. Šķiet, Kand-
inskis ar šīm dzīvnieku fi gūrām visdažā-
dākajos atveidos centās apliecināt, ka ir 
labs mākslinieks, vienalga – glezno zirgus 
eļļas krāsās vai akvarelī pēc jaunlaiku mo-
des. Ilgi saglabājušies viņa gleznojumi ar 
zirgiem uz stikla, kas savu mūžu dzīvo kā 
vitrāžas.  

Jāpiebilst, ka pēc vecāku izvēles Kand-
inskis studēja jurisprudenci un salīdzinoši 
vēlu – trīsdesmit gadu vecumā – kļuva par 
mākslinieku. Taču tas netraucēja viņam 
iekarot savu īpašu vietu mākslas pasaulē. 
Izšķirošais taču ir talants un darbaspējas, 
tāpat kā jāšanas sportā.

Zilā jātnieka klubs, mūžības krāsa
Dace Millere

Zilais jātnieks. 1903.

Almanaha vāks Zilais jātnieks. 1911.

Pāris, kas jāj uz zirga. 1906-1907. Amazone kalnos. 1917-1918.

Improvizācija – jātnieks. 1910.
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ATPŪTAS BRĪDIM

PĒC DESMIT GADIEM
Rainis

Pirms desmit gadiem tas gan bija,
Es jautāju: „Vai Latvija jau brīva?”
Man toreiz katris priecīgs atsacīja:
„Jā, Latvija ir brīva, brīva, brīva!”
Es teicu: „Skaisti! Bet lai ir vēl spīva,
Jo tauta brīva nevar būt nekad par daudz!”
Un tagad ko es dzirdu? „Ir par daudz!
Par daudz jau brīva ir tā Latvija!
Un tagad viena tikai vajaga:
Kā brīvai kājai pinekļus lai mauc!
Kā brīvo kaklu sakas drusku žņaudz!”
„Bet mazākais, ka brīves cīnītājus šmauc!”
Tā apkārt man cits sauc, cits jauc, cits kauc, 
Teic: brīvē sākuši mēs izlaisties,
Jo pārāk labi mums še klājoties.
Tās balsis man liekas kā zināmas,
Pirms desmit gadiem dzirdētas.

Mazliet ne par zirgiem
It kā ne par zirgiem, izņemot vārdus, 

„ka brīvās sakas drusku žņaudz”... Taču 
mēs, visi zirdzinieki, – vai tas būtu spor-
tists, zirgaudzētājs, vai līdzjutējs, esam 
Latvijas valsts. Vai varējāt iedomāties, ka 
tik skaudri precīzi kā zirga sviedru smārds 
visos gadsimtos, par Latviju rakstīja Rainis 
mūsu pirmās brīvvalsts desmitajā jubile-
jā? It kā ne, un tomēr arī par zirgiem. Par 
to, kā to saimnieki te jūtas, par to, ka mēs 

nedrīkstam pārdoties siltai labsajūtai kaut 
kur citur pasaulē. Jo tur mūsu ļaudis nav 
un nekad nebūs tie, kādi ir te ar lepnumu 
par piederību šai valstij un valodai. Mūsu 
Latvijai, kas šobrīd atgādina stalli, kur iz-
mēsts tikai „kungu gals”. Un varbūt tie cil-
vēki, kuri ir vistuvāk  cilvēciskai sapratnei 
ar visgudrāko dzīvnieku, tikpat gudri sāks 
domāt arī par savu valsti. Tas tā, – gandrīz 
nemaz par zirgiem. D. M.
Es brīnos: vai mēs tiešām pārāk brīvi?
Vai tiešām vedam pārāk zaļu dzīvi?
Vai tiešām tauta ēd par daudz tās maizes?
Vai tiešām katram ir par maz jau raizes?
„Jā! Jā! – jā! jā!” man pretī kliedz
Un sajūsmības diskantā tik spiedz:
„Mums šogad jubileja, gaviļgads!”
Tik kaut kur lejā dobji atskanēja: „bads!”
Kad mājup gāju,
Es klusi sevī nodomāju:
Ak, Latvija,
Ko brīve tevim atnesa? –
Kā savu dzīvi izveidot tu prati,
Kad dzīvi vadīt sāki pati?
Tu nebiji spīva, – 
Bet manim galvā vēl atmiņa klaudz:
Nekad par daudz nau tauta brīva,
Nekad par daudz. 

Vecs večuks skatās televīzijas 
kanālu Animal Planet un saka sa-
vam sunim: – Paskat, kā tas muļ-
ķa kovbojs runā ar savu zirgu, it 
kā tas kaut ko saprastu.

☺ ☺ ☺
Kāpēc ar čigāniem nav iespē-

jams spēlēt šahu? Tāpēc, ka viņi 
uzreiz nozog zirgus.

☺ ☺ ☺
Amerikānis un krievs no-

slēdz derības, kurš mēneša lai-
kā iemācīs zirgu runāt. Katrs 
paņem noteiktu daudzumu ba-
rības, zirgu un notinas mežā.
Pēc mēneša komisija iet visus 
apraudzīt. Amerikānis izkāmē-
jis, zirgam spalva spīd un laistās, 
bet zirgs nerunā ne sitams. Aiz-
iet pie krieva. Tas pats pierijies, 
vaigi platāki par pleciem, zirgs 
izkāmējis kā diedziņš, ribas vien 
spīd. Komisija sašutusi:

– Kāpēc, maita, zirgu nebaro-
ji? – Kā nebaroju?! Visu mēnesi 
kārtīgi baroju!

Zirgs nogroza galvu:
– Ak, kā mēs melojam, kā mēs 

melojam...
☺ ☺ ☺

Briesmīgs karstums. Vīrelis 
brauc pajūgā un sten: 

– Uhh, kāds karstums, prātā 
var sajukt!!

– Jā, var gan… – atbild zirgs.
– Ak dievs, nekad neesmu re-

dzējis, ka zirgi runātu?!?!
– Es arī ne… – saka rati.

☺ ☺ ☺
Uz psihiatrisko slimnīcu zva-

na kāds kungs un saka:
– Dakter, mana sieva zaudēju-

si prātu! Pilnīgi neko vairs nesa-
prot!

– Ko lūdzu?!
– Pa mūsu dzīvokli auļo bal-

ti zirgi, bet viņa tos neredz! Re, 
viens atkal viņu gandrīz notrie-
ca!

Daudzu tautu karaspēkos dažādos 
laika posmos izmantoti zirgi. Kavalēri-
jas vēsture ir daudzas simtgades gara. 
12. gs. p.m.ē. midiānieši pieradināja ka-
mieļus, bet apmēram 800 g. p.m.ē. asī-
rieši iemācījās karot ar šķēpiem, sēžot 
zirga mugurā. Tā sākās kavalērijas uz-
varas gājiens, kas beidzās tikai pēc otrā 
pasaules kara. Slaveni bija drosminieki – 
poļu dragūni. Kavalērija bija gan pa-
domju armijai, gan arī trešajam reiham.

Tagad kavalēristus var ieraudzīt ti-
kai goda eskortos vai parādēs. Pasaulē 
slavenākie ir Francijas prezidenta es-
korta eskadrons, kas tērpts Napoleona 
kirasieru formā, un Lielbritānijas Ka-
raliskā gvarde, kurā ir divi pulki: lei-
bgvardes kavalērijas pulks (sarkanais) 

Kavalērija – daudzu armiju tradīcija

ASV armijas kavalērists 19 gs. beigās.

un apvienotais dragūnu un gvardes jātnieku 
pulks (zilais).

No Vladimira Agafoničeva grāmatas Dzīv-
niekterapija. Mūsu zāles – ūsas, ķepas un aste, 
izdota izdevniecībā Tapals
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FINANSĒJUMS

Abonēt ir lētāk nekā pirkt!
Abonē internetā www.pasts.lv 

sadaļā e-abonēšana, abonementa noformēšana – 
bez maksas!

Zirgu Pastu APRĪLIM abonē pasta interneta vidē 
līdz 15. martam.

Pasta nodaļās, pie pastnieka, pa tālruni 67008001 
līdz 11. martam.

Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, 
mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus dzīv-
niekus, kā arī saglabājot un uzlabojot eso-
šo genotipu.

Atbalsts paredzēts ciltsdarba izdevumu 
(zirgu vērtēšanas izdevumu) kompensēša-
nai.

Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un dar-
ba spēju noteikšanai un novērtēšanai pēc 
pēcnācējiem pārraudzības ganāmpulkā 
piešķir:

1. Kā vienreizēju maksājumu 199 latu 
apmērā par tāda augstvērtīga sertifi cēta 
šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēc-
nācējiem:

1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 pun-
kti un vairāk;

1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir 
vismaz 10 pēcnācēji, no kuriem vismaz 
viens ir sertifi cēts vai kā vaislas ķēve ie-
kļauta šķirnes ciltskodolā;

2. Kā vienreizēju maksājumu 77 latu 
apmērā par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvali-
tātes noteikšanu un sertifi cēšanu;

3. Kā vienreizēju maksājumu 79 latu 
apmērā par jaunzirgu sagatavošanu darb-
spēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, 
ja jaunzirga tēvs ir sertifi cēts ērzelis;

4. Kā vienreizēju maksājumu 79 latu 
apmērā par kumeļa sagatavošanu vērtēša-
nai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēša-
nu, ja kumeļa tēvs ir sertifi cēts ērzelis;

5. Kā vienreizēju maksājumu 44 latu 
apmērā par ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķir-
nes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes no-
teikšanu, kurai vismaz viens pēcnācējs ir 
sertifi cēts ērzelis.

Kopš subsīdiju nolikuma publicēšanas 
zirgaudzētājiem radušies vairāki jautājumi 
par jauno nolikumu. Uz tiem lūdzām atbil-
dēt zirgkopības speciālisti Daci Štrausu, 
kura piedalījās nolikuma izstrādē. 

Jauns subsīdiju nolikums zirgkopības nozarē
Inese Ruskule

– Kāpēc subsīdiju izmaksājamās sum-
ma ir samazinātas, salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem? 

D. Š.: – Tādēļ, ka valstī ir „dižķibele”... 
Subsīdiju summa ir samazinājusies visās 
lauksaimniecības nozarēs. Daļa no subsī-
dijām tika novirzīta kredītprocentu daļējai 
dzēšanai. Šogad atbalsts ciltsdarbam un 
dzīvnieku audzēšanai zirgkopības nozarē 
(tajā skaitā ciltsgrāmatai 4500 latu) ir vien 
90 000 latu. Tas ir samazinājums par vairāk 
nekā uz pusi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 
kad atbalsts zirgkopības nozarē (tajā skaitā 
ciltsgrāmatai 6700 latu) bija 249 390 latu.

– Ar kādu mērķi dokumentos tika 
ieviests punkts nr. 1, kā arī tā apakš-
punkti? 

– Tā kā subsīdiju kopējā summa ir sa-
līdzinoši maza, tika nolemts, ka subsīdijas 
izmaksās aktīvākajiem un labākajiem ēr-
zeļiem, tā stimulējot ērzeļu īpašniekus pa-
domāt par ērzeļu turēšanas lietderību un 
samazināt pārāk lielo ērzeļu skaitu šķirnē. 
Jaunums 2010. gada subsīdiju nolikumā ir 

labāko vaislas ķēvju subsidēšana.
– Ja subsīdiju summas tika ievērojami 

samazinātas, vai  tiek prognozēts, ka arī  
zirgu skaits Latvijā turpmāko gadu laikā 
samazināsies? 

– Iespējams, ka nedaudz samazināsies, 
bet es nedomāju, ka subsīdiju dēļ, bet gan 
tāpēc, ka ne jau visi prot atrast citu izeju 
no nepatīkamās ekonomiskās situācijas, 
kā vien samazinot zirgu skaitu, tas ir, ne-
iegūstot kumeļus un izpārdodot zirgus 
par zemām cenām. Pēc valsts aģentūras 
Lauksaimniecības Datu centrs datiem gada 
laikā zirgu skaits ir samazinājies par 360 
zirgiem, un šā gada 1. janvārī tas ir tikai 
12 659 zirgi. 

– Vai tika mainīts arī ērzeļu sertifi cē-
šanas nolikums? 

– Ērzeļu sertifi kācijas nolikums neattie-
cas uz subsīdijām. Ērzeļu sertifi kācijas no-
likums veidots, pamatojoties uz Ciltsdarba 
likumu un Latvijas šķirnes zirgu audzēša-
nas programmu. 

Vēl viens subsīdiju veids, ko varētu ie-
teikt izmantot zirgu īpašniekiem ir atbalsts 
apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu 
segšanai, kas kopā paredzēts 162 000 latu 
apjomā.  Atbalstu piešķir 50 procentu ap-
mērā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem 
starp apdrošināšanas sabiedrībām un ap-
drošināšanas ņēmējiem, bet ne vairāk kā 
25 latus par vienu vienību (hektāru vai liel-
lopu vienību). Lai saņemtu atbalstu, pre-
tendents līdz 2010. gada 30. decembrim ie-
sniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā 
lauksaimniecības pārvaldē: 1. iesniegumu; 
2. apdrošināšanas polises kopiju; 3. to do-
kumentu kopijas, kas apliecina apdroši-
nāšanas prēmijas; 4. samaksu apliecinošo 
dokumentu kopijas. Zirgs, ķēve vai ērzelis 
atbilst 1,08 vienībām.
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REKLĀMA/SLUDINĀJUMI

Zirgu fotogrāfi jas 
un individuālas fotosesijas

Dace Štrausa – tālr.: 26258326
Māris Millers – tālr.: 29209802
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Latvijas Jātnieku 
federācija 

uzņem jaunus 
audzēkņus mācību un 

sporta nodarbību grupās 
jāšanas sportā.

Piedāvājām arī izjādes 
apvidū un treniņu 

laukumā.

Sporta centrs Kleisti 
iznomā boksus 
personīgo zirgu 

turēšanai.

Sīkāka informācija – 
Tatjana Sadovina 

(mob. tālr. 26569349).
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LIETUVĀ, IGAUNIJĀ

Lietuvā, Seduvā notika zirgu rikšošanas 
sacensības, kurās piedalījās arī braucēji no 
Latvijas. Seduva atrodas Radvilišķu rajonā. 
Interesanti bija atklāt, ka šī rajona ģerbonī 
attēlots zirgs, kas simbolizē komunikāciju, 
sadarbību, pilsētas attīstību un izaugsmi. 
Laikrakstam Zirgu Pasts rikšotāju brau-

Rikšošanas sacensības Lietuvā
Inese Ruskule

Seduva, 13. februāris, rikšošana
cēja no Garkalnes novada Tatjana Šnura 
pastāstīja, ka sacensības noritēja ļoti jau-
kā un patīkamā gaisotnē. Tās bija labi or-
ganizētas, komentētājs bija ļoti zinošs un 
daudz ko skatītajiem pastāstīja arī par Lat-
vijas braucējiem. Labvēlīgie laika apstāk-
ļi  papildināja lielisko sacensību gaisotni. 
Seduvā izveidots skrejceļš, kura garums 
ir 1200 m, savukārt sacensību distances 
garums bija 1800 m. Pēc katra brauciena 

skrejceļš tika nolīdzināts ar tehnikas palī-
dzību. 

Latvijas braucēji guva godalgotās vie-
tas. Māris Ežmalis ar Zeja Star vecāko zir-
gu grupā ierindojās trešajā vietā, savukārt 
Tatjana Šnura ar Suvorov ieguva sudraba 
medaļu trīsgadīgo zirgu grupā. Braucē-
jiem patika piedalīšanās Seduvā rīkotajās 
sacensībās, un viņi noteikti vēlas tajās 
startēt arī turpmāk. 
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Tatjana Šnura ar Suvorov (otrā) trasē. Māris Ežmalis ar Zeja Star (no kreisās pirmais). 

Vānas jāšanas sporta kompleksā risinā-
jās sacensības šķēršļu pārvarēšanā. Dažā-
das grūtības maršrutos augstumā no 100 
līdz 130 cm piedalījās Igaunijas un Somijas 
jātnieki. Latvijas sportisti šajās sacensībās 
nestartēja. Par maršruta sastādītāju tika 
aicināts Ivo Miķelsons, viņa dzīvesbiedre 
Inga Miķelsone pildīja tiesneša pienāku-
mus.

Pirmās sacensību dienas galvenajā, 125 
cm augstajā maršrutā, 16 dalībnieku kon-
kurencē uzvaru izcīnīja Igaunijas sportiste 
Ebe Līsa Sinejalga ar zirgu Parn. Par otrās 
dienas galvenā, 130 cm maršruta uzvarētā-
ju kļuva igaunis Andress Udekulls ar Cal-
cyl. Interesanta izvērtās cīņa, kad no star-
tējošiem 17 dalībnieku pāriem pārlekšanai 
kvalifi cējās 11. Vai Ivo sastadītais maršruts 
igauņiem šķita par vieglu? Mājinieki saka, 
ka ne. 

Inga Miķelsone uzskata, ka maršruts 
tika sastādīts, atbilstoši līmenim: -Neno-
liedzami, igauņu jātnieku līmenis ir augsts. 
Viņiem izdodas maršrutus veikt tīri. Nav 
tā, ka visi sportisti ir nodrošināti ar ziemas 
jāšanas manēžām, bet sacensībās startē 
daudzi, turklāt ar labiem rezultātiem.

Uzmanību piesaistīja maršrutu uzvarē-

Lietuvas ziemas čempionāta pirmais 
posms risinājās Mariampolē, JSK Sudavi-
ja, kas atrodas pie pašas Polijas robežas. 
Neviens no Latvijas sportistiem nebija 
mērojis gandrīz 350 km lielo attālumu līdz 
sacensību norises vietai.

Sacensību galvenajā, 130 cm augstajā 
maršrutā 18 dalībnieku konkurencē uz-
varu izcīnīja Lietuvas sportists Andriuss 
Petrovs ar zirgu Uhorn. Viņam arī augstā 
trešā un sestā vieta ar zirgiem Valentijn un  
Rico Dono. 

Lietuvas ziemas čempionāta nolikums 
jau vairākus gadus paredz, ka juniori, jau-
nie jātnieki, kā arī jaunie zirgi (4 un 5 g. v.) 
100 līdz 115 cm augstos maršrutus lec uz 
atzīmi, kad vērtē jātnieka vai zirga darbī-
bas stilu. Sportisti atzīst, ka tas pāris gadu 
laikā cēlis jāšanas kvalitāti un labāk tiek sa-
gatavoti jaunie zirgi. Šī pieeja atzīstama un 
izmantojama visos čempionāta posmos, iz-
ņemot fi nāla sacensības, kad tiek piešķirti 
soda punkti un vērtēta laika norma. Lietu-
vas ziemas čempionātā paredzēti astoņi sa-
censību posmi ar fi nālu jāšanas kompleksā 
Vaizgakiemis, Prienu rajonā.

Ar sacensību nolikumiem var iepazīties  
www.equestrian.lt.

Igaunijas ziemas čempionāta pirmais 
posms, ERL kauss  aizvadīts jāšanas klubā 
Nitvāljā. Sportisti cīnījās par uzvarām trīs 
maršrutos – atklātās klases un jaunzirgu 
maršrutā ar 105/115 cm augstiem šķēr-
šļiem, 120 cm un 130 cm augstajos marš-
rutos. Atklātās klases maršrutā uzvara tika 
gūta ar Latvijā dzimušo ķēvi Romance. 
Sportists Katlins Vatsels ar šo zirgu 29 da-
lībnieku konkurencē abas maršruta fāzes 
veica bez soda punktiem, uzrādot visātrāko 
laiku. Jaunzirgu konkurencē uzvaru izcīnīja 
Heiki Vatsels ar piecgadīgo Credo. Maršru-
tā ar 120 cm augstiem šķēršļiem dalību bija 
pieteikuši 25 sportiskie pāri, sešpadsmit no 
tiem maršrutu veica bez soda punktiem. 
Visātrākais laiks un līdz ar to uzvara tika 
igaunim Paulam Argusam ar Arseen. Par 
sacensību galvenā maršruta uzvarētaju kļu-
va Andress Udekulls ar zirgu Calcyl.

Jolanta Lapiņa

Igaunija, 30.-31. janvāris

tāju prēmēšanas kārtība Igaunijas sacensī-
bās. Ne pirmo reizi maršrutā tiek apbalvoti 
25% startējošo jātnieku, tas nozīmē, ka 
maršrutā ar 25 dalībnieku pāriem apbalvoti 
septiņi. Balvu fonds, atbilstoši nolikumam, 
tiek dalīts starp premētajiem dalībniekiem, 
nevis, kā ierasts, ka apbalvo pirmos piecus 
vai sešus. Mazāka dalībnieku skaita gadī-
jumā maršrutā igauņi prēmē tikai pirmās 
piecas vietas.

Nitvālja, 16. janvāris

Mariampole, 30. janvāris

Konkūra turnīri kaimiņos
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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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Tēlnieka Krista Zariņa darbs Atslēgas uz brīvību 
XII Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā Jelgavā. 
Skulptūras devīze: Zirgs vienmēr ir bijis brīvības 
simbols, to sapratuši Ferrari un Mustang...
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