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World Cup CSI2*-W
Grand Prix Rīga
17.-19.07.2009
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Šajā numurāZvaigznes par mūsu prasmi

Laikraksts Zirgu Pasts, izdevējs Equus partneri. Iespiests Dardedze hologrāfija.
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 +371 29872679, Maija Gailiša – maketētāja.
Elektroniskā pasta adrese: info@zirgupasts.lv.
Adrese pasta sūtījumiem:
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, avīzei Zirgu Pasts, Republikas laukumā 2, Rīga, LV–1010.

Pasaules kausa Rīgas 
posms
Sacensību programma, 
organizācijas komitejas 
sastāvs un cita aktuāla 
informācija 2.-1�. lpp.

L AT VIJĀAgris Blaus, Latvijas Jātnieku federācijas 
prezidents:

– Pasaules kausa posma sacen-
sības Rīgā risinās jau kopš 1992. 
gada, un pateicību pelnījuši visi, 
kas piedalās to atbalstīšanā un 
praktiskajā sarīkošanā.

Federācijas vadība gandarīta 
par to, ka ar katru gadu aug mūsu 
sportistu rezultāti, un tiek iegūtas 
ne tikai godalgotas vietas Rīgas 
sacīkstēs, bet arī posmos citās 
valstīs un dažādos starptautiskos turnīros. Novēlu labus 
rezultātus sportistiem arī šogad mūsu sacīkstēs, kā arī se-
zonas turpinājumā!

Esam priecīgi par to, ka daudzi mūsu jaunie jātnieki 
sasnieguši tādu meistarības līmeni, ka ar labiem panāku-
miem var startēt starptautiskās sacensībās. Cerams, daži 
no viņiem kļūs par profesionāliem augstas klases jātnie-
kiem, jo tik daudz ārzemju startu kā pēdējos gados, nav 
bijis vēl nekad. Tomēr ne visiem ir tāds talants, lai gūtu 
visaugstākos panākumus, bet mums svarīgs ir ikviens jāt-
nieku saimes pārstāvis, kurš tagad trenējas, cenšas, piln-
veido savu prasmi un zināšanas, lai vēlāk, ja arī nekļūs par 
izcilu jātnieku, iespējams, darbosies kādā ar jāšanas sportu 
vai zirgkopību saistītā jomā. Šobrīd runājam par finansu 
krīzi, bet ne jau vienmēr izšķirošā ir nauda, lai strādātu 
un kaut ko sasniegtu. Tāpēc ļoti atzīstams ir tas darbs, ko 
veic sporta klubi un privātās saimniecības, lai dotu iespēju 
bērniem nodarboties ar šo skaisto un unikālo olimpisko 
sporta veidu. Varam izteikt vislielāko cieņu cilvēkiem, kuri 
nodrošina bērniem un pieaugušajiem treniņu procesus, ie-
guldot savu darbu un zināšanas, negaidot no tā kādu peļ-
ņu. Gribu vēlēt visiem – profesionāļiem un amatieriem – 
saglabāt arī šajos laikos mīlestību pret mūsu sporta veidu!

Man ir patiess gandarījums par to, ka pēdējos gados 
kopā ar sponsoriem paveikts tāds darbs, ka, pilnveidojot 
sacīkšu organizatorisko līmeni, tām otro gadu pēc kārtas 
piešķirts divu zvaigžņu statuss. Jā, mums vēl ir krietni jā-
aug, bet daudz kas ir arī sasniegts, – tas ir gan lielāks balvu 
fonds, kuplāks dalībnieku skaits, gan – arī lielāka atbildī-
ba.

Stāstām par konkūra sacensībām, bet mūsu jāšanas 
sporta potenciālu kopumā apliecina arī tas, ka Airisa Pe-
nele ar Ravelu kvalificējusies līdzdalībai Eiropas čempio-
nātā iejādē, kas augustā notiks Anglijā.

Tas viss gan ikdienā, gan tādu svētku laikā, kādas mums 
ir Pasaules kausa posma sacīkstes, nebūtu iedomājams bez 
sponsoriem, atbalstītājiem un cilvēkiem, kuri veic organi-
zatorisko darbu. Viņiem visiem lielākā atzinība ir tā, ka 
Starptautiskā Jātnieku federācija atzinīgi novērtē mūsu 
darbu, sniedzot labas atsauksmes par kārtējām sacensī-
bām. 

Vēlos atzīmēt, ka jau otro gadu sacensības rīkojam ar 
pasaules standartiem atbilstošu šķēršļu komplektu. Izvei-
dojusies lieliska sadarbība ar valsts aģentūru Kleisti. Šī ir 
vienīgā sporta bāze Latvijā, kur šobrīd varam sarīkot tik 
augsta līmeņa sacīkstes, bet tas paveicams tikai tad, ja ir 
personāls, kurš spēj darboties starptautisko standartu lī-
menī, kā tas ir šobrīd.

Vēlu sportistiem veiksmīgus startus, skatītājiem – aiz-
raujošas sacīkstes, organizētājiem un atbalstītājiem – gan-
darījuma sajūtu pēc turnīra par pašu paveikto!  

Mūsu sportistu starti
Latvijas jātnieki 
veiksmīgi piedalījušies 
sacensībās Igaunijā un 
Krievijā 18.-19. lpp.

ĀRZEMĒS

Edgars Treibergs
Pasaules kausa Rīgas posma 
sacensību prezidents, 
kādreiz vispusīgs jātnieks 
un tagad veiksmīgs 
organizators 26.-27. lpp.

NUMUR A SARUNA

Ūdens skaloj’ kumeliņu
Lieliskas mūsu lasītāju 
fotogrāfijas un jaunā 
konkursa tēma �2.-��. lpp.

FOTOKONKURSS

Imants Puriņš
Fotogrāfijas ar zirgiem 
Latvijas Fotogrāfijas 
muzejā, pieminot izcilo 
meistaru 46. lpp.

IZSTĀDE

Fernando Botero
Zirgus var redzēt arī tādus – 
slavenā Kolumbijas 
mākslinieka darbi ar 
zirgiem 42. lpp.

ATPŪTAS BRĪDIM
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17. jūlijs
10.00
Maršruts nr. 1 (120/125 cm)
Art. 274.5.3. Ar handikapu. Sacensības divās fāzēs. Piedalās 6/7 
g. v. zirgi. Balvu fonds: EUR 2500,– (700; 600; 500; 350; 250; pē-
dējā, mazākā balva 20)
Maršruts nr. 2 (130 cm)
Art. 274.5.3. Sacensības divās fāzēs. Balvu fonds: EUR 2500,– 
(700; 600; 500; 350; 250; pēdējā, mazākā balva 20)
Maršruts nr. 3 (140 cm)
Sacensības uz laiku, bet pie vienāda soda punktu skaita un laika 
pretendentiem uz pirmo vietu notiek pārlekšana. Balvu fonds: 
EUR 3000,– (800; 650; 550; 400; 300; pēdējā, mazākā balva 20)
LJF sacensības (110 cm)
Art. 274.5.3. Sacensības divās fāzēs. Startē jātnieki līdz 16 g. v. 
Balvu fonds: LVL 400,– (120; 100; 70; 50; 35; 25)
LJF sacensības jaunzirgiem (115 cm)
Art. 274.5.3. Sacensības divās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 5 g. v. vai 
tie, kas startē pirmo sezonu. Balvu fonds: LVL 630,– (150; 120; 
100; 80; 60; 50; 40; 30) 

18. jūlijs
10.00
Sacensību atklāšanas ceremonija
Maršruts nr. 4 (125/135 cm)
Art. 263. Tabula C, Art. 239. Sacensības ar handikapu. Piedalās 
6/7 g. v. zirgi. Balvu fonds: EUR 2500,– (700; 600; 500; 350; 250; 
pēdējā, mazākā balva 20)
Maršruts nr. 5 (150 cm)
Art. 269.5. Akumulācijas sacensības uz laiku ar džokeri. Balvu 
fonds: EUR 3000,– (800; 650; 550; 400; 300; pēdējā, mazākā bal-
va 20)
Maršruts nr. 6 (140 cm)
Art. 238.2.2. Viena pārlekšana uz laiku. Balvu fonds: EUR 3000,– 
(800; 650; 550; 400; 300; pēdējā, mazākā balva 20)

PASAULES KAUSS

Sacensību programma

Kristaps Neretnieks ar Carpaccio II galvenajā maršrutā izcīnīja 
trīspadsmito vietu.

Pagājušā gada Grand Prix Rīga uzvarētāja balvu saņem Krievijas spor-
tists Arsēnijs Špakovskis ar Campino 51.

Startē Aleksandrs Šakurovs ar Lavandu.
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19. jūlijs
10.00
Maršruts nr. 7 (130/135 cm) 
JOHNNIE WALKER balva
Art. 238.2.2. Pretendentiem uz pirmo vietu 
notiek pārlekšana uz laiku. Sacensības ar 
handikapu. Piedalās 6/7 g. v. zirgi. Balvu 
fonds: EUR 3000,– (800; 700; 600; 500; 
400; pēdējā, mazākā balva 20)
Maršruts nr. 8 (135 cm) 
CASE balva 
Art. 238.2.2. Pretendentiem uz pirmo vie-
tu notiek pārlekšana uz laiku. Balvu fonds: 
EUR 3500,– (900; 800; 700; 600; 500; pē-
dējā, mazākā balva 20)
Maršruts nr. 9 (150 cm) 
 VOLKSWAGEN balva
Art. 238.2.2. Pasaules kausa posms 
CSI2*-W.  Pretendentiem uz pirmo vietu 
notiek pārlekšana uz laiku. Balvu fonds: 
EUR 10 000,– (2400; 2000; 1600;  1200; 
1000; 800; 600; 400) 
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PASAULES KAUSS

17. july
10.00
Competition Nr. 1 (120/125 cm)
Art. 274.5.3. Competition in two phases. 6/7 years old horses. Prize 
money: EUR 2500,– (700; 600; 500; 350; 250; last prize min. 20)
Competition Nr. 2 (130 cm)
Art. 274.5.3. Competition in two phases. Prize money: EUR 
2500,– (700; 600; 500; 350; 250; last prize min. 20) 
Competition Nr. 3 (140 cm)
Art. 238.2.1. Competition against the clock.  Prize money: EUR 
3000,– (800; 650; 550; 400; 300; last prize min. 20,) 
LJF competition for Juniors (16 years old) Latvia (110 cm)
Art. 274.5.3. Competition in two phases. Prize money: LVL 400,– 
(120; 100; 70; 50; 35; 25)
LJF competition (115/120 cm)
Art. 274.5.3. Competition in two phases. 5/6 years old horses. Pri-
ze money: LVL 630,– (150; 120; 100; 80; 60; 50; 40; 30)

18. july
10.00
Competition opening ceremony
Competition Nr. 4 (125/135 cm)
Art. 263. Table C, Art. 239. Speed and Handiness competition. 6/7 
years old horses. Prize money: EUR 2500,– (700; 600; 500; 350; 
250; last prize min. 20)
Competition Nr. 5 (150 cm)
Art. 269.5. Accumulator competition against the clock with Jocker. 
Prize money: EUR 3000,– (800; 650; 550; 400; 300; last prize min. 
20) 
Competition Nr. 6 (140 cm)
Art. 238.2.2. Accuracy competition with one jump off. Prize mo-
ney: EUR 3000,– (800; 650; 550; 400; 300; last prize min. 20)

Daily programme

Andis Vārna pērn bija labākais no Latvijas sportistiem un izcīnīja ceturto 
vietu galvenajā maršrutā.

Polis Jaceks Zagors ar Tyrone uzvarēja maršrutā ar džokeri.
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19. july
10.00
Competition Nr. 7 (130/135 cm) 
JOHNNIE WALKER Cup
Art. 238.2.2. Accuracy competition with 
one jump off. 6/7 years old horses. Prize 
money: EUR 3000,– (800; 700; 600; 500; 
400; last prize min. 20)
Competition Nr. 8 (135 cm) 
CASEI Cup
Art. 238.2.2. Accuracy competition with 
one jump off.  Prize money: EUR 3500,– 
(900; 800; 700; 600; 500; last prize min. 20)
Competition Nr. 9 (150 cm) 
VOLKSWAGEN Cup
Art. 238.2.2. FEI World Cup qualify 
competition. Accuracy competition with 
one jump off.  Prize money: EUR 10 000,– 
(2400; 2000; 1600; 1200; 1000; 800; 600; 
400; last prize min. 20)



~6~ jūlijs-augusts, 2009

PASAULES KAUSS

World Cup CSI2*-W Grand Prix Rīga
Sacensību statuss/Statuss
CSI2*-W
Norises laiks/Date
17.07.09.–19.07.09.
Norises vieta/Place
Valsts aģentūra Lietišķo sporta veidu centrs Kleisti/National Ri-
ding Center Kleisti
Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067

Organizatori/Organizer
Latvijas Jātnieku federācija/Latvian Equestrian Federation
Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067
Tālr./fakss +371 67427135
E-pasts: leflatvia@leflatvia.lv; www.leflatvia.lv 

Valsts aģentūra Lietišķo sporta veidu centrs Kleisti/National Ri-
ding Center Kleisti
Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067
Tālr./fakss +371 67426727

Rīcības komiteja/Organizing Committee
Goda prezidents/Honorary President: Agris Blaus (LAT)
Sacensību prezidents/President of the Event: Edgars Treibergs 
(LAT)
Sacensību sekretāre/Show Secretary: Natālija Šakurova (LAT)

Sacensību direktors/Event Director: Kristīne Lisovska (LAT), 
Liesma Kalve (LAT)
Preses sekretāre/Press Officer: Dace Millere (LAT)
Tiesnešu kolēģija/Ground Jury
Prezidents/President: Kari Jalassola (FIN)
Tiesnešu kolēģija/Member: Dainis Līvmanis (LAT), Hillars Talts 
(EST) 
Ārzemju tiesnesis/Foreign Judge: Zdravka Poljakovics (CRO)
Maršrutu sastādītājs/Course Designer: Kenets Vrede (FIN) 
Asistents/Assistant: Sergejs Šakurovs (LAT)
Galvenais rīkotājs/Chief Steward: Indra Gabaliņa (LAT)
FEI veterinārais delegāts/FEI Veterinary Delegate: Andress Tuvi 
(EST)
Sacensību veterinārārsts/Show Veterinarian: Valdis Mangalis 
(LAT)

Vispārējā informācija
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Apbalvošanas ceremonijai gatavojas toreizējais Latvijas zemkopības mi-
nistrs Mārtiņš Roze, LJF prezidija loceklis Ojārs Petrēvics un LJF prezidents 
Agris Blaus.

Andim Vārnam balvas pasniedz sacensību ārzemju tiesnesis Žans Pjērs 
Kuiskvaters no Beļģijas un sacensību prezidents Edgars Treibergs.

Pirms sacensību galvenā maršruta apbalvošanai – sponsori un rīcības komitejas pārstāvji.
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PASAULES KAUSS

1992. gads
1. Vladimirs Žukauskis Štrom Lietuva
5.-11. Sergejs Šakurovs Fināls Latvija
           Reinis Jurašs Filipīna Latvija
           Edijs Buls Featra Latvija
1993. gads
1. Vitālijs Mutulis Balzamīns Latvija
1994. gads – nenotika
1995. gads
1. Vincs Civinskis Rajonas Lietuva
5. Sintija Orlova Hamlets Latvija
1996. gads
1. Reins Pills Bambuk Igaunija
4. Olga Sniedze Disko Latvija
1997. gads
1. Vincs Civinskis Grandas Lietuva
2. Guntars Siliņš Radiants Latvija
1998. gads
1. Rims Rimkuss Losjonas Lietuva
2. Guntars Siliņš Radiants Latvija
1999. gads
1. Reins Pills Mitjutland Igaunija
7. Guntars Siliņš Salana-Radiants Latvija
2000. gads
1. Gžegožs Kubiaks Orkisz Polija
2.-6. Sintija Orlova Guido Latvija
2001. gads
1. Guntars Siliņš Salana-Radiants Latvija
2002. gads
1. Roberts Šelbergs Aktiv ASV
5.-11. Guntars Siliņš Salana-Radiants Latvija
2003. gads
1. Gunārs Kletenbergs Palladium Igaunija
8.-13. Dainis Ozols Gvidons Latvija
2004. gads
1. Pernila Krusa Madsena Marco’s Delight Dānija
2. Ģirts Bricis Liberato H Latvija
2005. gads
1. Gžegožs Kubiaks Turbud Tempo Polija
3. Dainis Ozols Gvidons Latvija
2006. gads
1. Hanno Ellermanis Poncorde Igaunija
5. Andis Vārna Grand Libero Latvija
2007. gads
1. Reins Pills Ritual Igaunija
3. Andis Vārna Grand Libero Latvija
2008. gads
1. Arsēnijs Špakovskis Campino 51 Krievija
4. Andis Vārna Grand Libero Latvija

Centrāleiropas līga
PK Rīgas posma Grand Prix maršruta visi 
uzvarētāji un Latvijas labākie sportisti
World Cup CSI-W Rīga qualify competition

Vladimirs Žukauskis ar Štrom 
no Lietuvas uzvarēja 1992. gada 
sacensībās.

Guntars Siliņš ar Radiantu no Lat-
vijas guva uzvaru 2001. gadā.

Reins Pills ar Mitjutland no 
Igaunijas uzvarēja 1999. gada 
sacensībās. Viņš to spēja arī 1996. 
un 2007. gadā.

Sintija Orlova ar Guido bija labākā 
no Latvijas jātniekiem 2000. gadā, 
kad dalīja otro līdz sesto vietu.

Rims Rimkuss ar Losjonas no 
Lietuvas uzvarēja 1998. gadā.

Gunārs Kletenbergs ar Palladium 
no Igaunijas galveno balvu saņēma 
2003. gadā.
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Olga Sniedze ar Disko bija labākā no Latvijas jātniekiem 1996. gadā, kad 
izcīnīja ceturto vietu.
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PASAULES KAUSS

CSI2*-W Cup Rīga 2009 sacensību prog-
rammā ir iekļauti maršruti, kurus tiesā pēc 
FEI (Starptautiskās Jāšanas sporta federā-
cijas) apstiprinātiem noteikumiem saskaņā 
ar katra maršruta noteikto artikulu. Mēģi-
nāsim īsi un saprotami paskaidrot skatītā-
jam, par ko jātnieki sacensību laikā saņem 
soda punktus, un ko nozīmē šo sacensību 
maršrutiem piešķirtie artikuli. 

Pirms sacensībām konkūra laukumā 
dalībnieki kājām drīkst ierasties tikai vie-
nu reizi, ieskaitot arī pārlekšanu. Apskates 
laikā sportista apģērbam jābūt tīram un 
kārtīgam. Jābūt zābakos, baltās jājambik-
sēs, baltā vai gaiši tonētā virskreklā ar bal-
tu kaklasaiti. Pēc apskates dalībnieki dodas 
iesildīt savus zirgus un tikai pēc tiesnešu 
uzaicinājuma drīkst ierasties sacensību 
laukumā. Atskanot zvanam, dalībniekam 
45 sekunžu laikā jāšķērso starta līnija, 
kura, līdzīgi kā šķēršļi, tiek atzīmēta ar 
sarkanu karodziņu labajā pusē un baltu – 
kreisajā. Tiesa, ir daži sacensību veidi, 
kuros šķēršļus, starta un finiša līniju var 
šķērsot jebkurā virzienā. Par sacensību 
uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš, atkarībā 
no sacensību veida, saņem vismazāk soda 
punktu, beidz maršrutu visātrāk vai saņem 
visvairāk gratifikācijas punktu.

• Par katru gāztu šķērsli sods ir 4 soda 
punkti.

• Pirmā zirga nepaklausība – 4 soda 
punkti, pirmā zirga nepaklausība ar gāztu 
šķērsli – 4 soda punkti plus laika korekcija 
par 6 sekundēm, otrā zirga nepaklausība 
nozīmē dalībnieka izslēgšanu.

• Laika normas pārsniegšana tiek sodīta 
ar 1 soda punktu par katrām 4 sekundēm 
(vai frakciju no 4 s) ar vai bez laika ievē-
rošanas.

• Jātnieka vai jātnieka un zirga kritiens 
nozīmē dalībnieka izslēgšanu.

Artikuls 238.2.1. Sacensības uz laiku 
nozīmē, ka, nosakot rezultātu, izšķirošais 
būs laiks, un par uzvarētāju kļūs sportists, 
kurš maršrutu būs veicis ar vismazāk soda 
punktiem vai vispār bez soda, visātrākajā 
laikā. Atkarībā no nolikuma, šajā maršru-
tā var notikt pārlekšana, taču tad preten-
dentiem jāuzrāda vienādi rezultāti (ievē-
rojot sekundes simtdaļas). Pasaules kausa 
posma galvenais maršruts Grand Prix no-
tiek saskaņā ar artikulu 238.2.2. Arī tās ir 
sacensības uz laiku, bet dalībniekiem ar 
vienādiem rezultātiem pēc viena vai vairā-
kiem hitiem, kas pretendē uz pirmo vietu, 
ir tiesības piedalīties pārlekšanā. Tā notiek 
pēc tiem pašiem noteikumiem un sodu ta-
bulas kā pamatsacensībās, ievērojot šāda 
veida sacensību pārlekšanas noteikumus. 
Pārējie dalībnieki ierindojami vietās at-

Sacensību noteikumi

karībā no soda punktiem un uzrādītā hita 
laika.

Artikuls 274.5.3. Sacensības divās fā-
zēs pielieto bieži, it īpaši, ja paredzams, 
ka piedalīsies daudz sportistu. Šīs sacen-
sības ietver divas fāzes, kuras jāveic bez 
pārtraukuma ar identisku vai atšķirīgu 
kustības ātrumu. Pirmās fāzes finiša līnija 
ir starta līnija otrajai fāzei. Maršruta pir-
mā fāze sastāv no astoņiem vai deviņiem 
šķēršļiem, bet otrā fāze – no četriem līdz 
sešiem. Dalībnieki, kuri saņēmuši sodus 
pirmajā fāzē, tiek apturēti ar zvana sig-
nālu, kad viņi pārlec pēdējo šķērsli vai 
pārsniedz laika normu, kad ir šķērsota 
finiša līnija. Viņiem jāapstājas pēc pirmās 
finiša līnijas šķērsošanas. Dalībnieki, kuri 
nav saņēmuši sodus pirmajā fāzē, turpina 
maršrutu, kas beidzas pēc otrās finiša lī-
nijas šķērsošanas. Uzvar dalībnieks, kurš 
otro fāzi veic bez soda punktiem (vai ar 
mazāko soda punktu skaitu, ja tīri neizlec 
neviens) un visātrāk.

Artikuls 269. Akumulācijas sacen-
sības, kurās dalībnieks cenšas iegūt pēc 
iespējas vairāk pozitīvo jeb gratifikācijas 
punktu. Šīs sacensības notiek ar sešiem, 
astoņiem vai desmit šķēršļiem, kuriem 
pakāpeniski pieaug pārvarēšanas grūtības 
pakāpe. Grūtības pakāpi panāk ne tikai ar 
šķēršļu augstuma un platuma palielinā-
šanu, bet arī ar trajektorijas sarežģīšanu. 
Gratifikācijas punktus piešķir sekojoši: 
1 punkts par pirmo pārvarēto šķērsli, 2 
punkti par otro šķērsli, 3 punkti par trešo 
u.t.t. Punktus nepiešķir par gāztu šķērsli. 
Parasti šīs sacensības ir ar džokeri, kas da-
lībniekam dod divas reizes vairāk punktu 
nekā pēdējais šķērslis veiksmīga lēciena 
gadījumā. Neveiksmes gadījumā no kopē-
jās jau iegūto punktu summas tiek atņemts 
skaitlis, kurš ir divreiz lielāks par pēdējā 

šķēršļa numuru. Citas kļūdas tiek sodītas 
pēc tabulas A.

Artikuls 239. Tas nozīmē, ka par katru 
gāztu šķērsli jātnieks tiek sodīts ar 4 (da-
žos sacensību veidos ar 3) soda sekundēm, 
kuras pieskaita hita laikam. Pirmā zirga 
nepaklausība netiek sodīta, pirmā zirga 
nepaklausība ar šķēršļa sagāšanu – laika 
korekcija par 6 sekundēm, otrā zirga ne-
paklausība nozīmē dalībnieka izslēgšanu. 
Laika normu nenosaka, bet laika limits ir 
divas minūtes, ja distance ir īsāka par 600 
m, un trīs minūtes, ja distance ir garāka 
par 600 m. Ja laika limits tiek pārsniegts, 
dalībnieks tiek izslēgts.   

Starptautisko sacensību 
statusa apzīmējumi
CH – sacensības, kurās iekļauta vairāk 
nekā viena disciplīna.
CS – tikai šķēršļu pārvarēšana.
CD – tikai iejāde.
CC – tikai trīscīņa.
CA – tikai pajūgu braukšana.
CV – tikai voltizēšana.
CN – nacionālās sac. (piem. CSN).
CI – starptautiskās sacensības (CSI).
W – sac., kurās notiek Pasaules kausa 
izcīņas sacīkstes (piem., CSI-W).
CIO – oficiālās starptautiskās sacensī-
bas (piem., CSIO).
Y – sacensības jaunajiem jātniekiem 
līdz 21g. v. (piem., CSIOY).
J – sacensības junioriem līdz 18 g. v. 
(piem., CDIJ).
P – sac. ponijiem (piem., CDNP).
Ch – sac. bērniem (piem., CSICh).
2* – zvaigžņu skaits norāda balvu fon-
da lielumu (piem., CSI5* – balvu fon-
dam jābūt CHF 500 000 un vairāk). 
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1. Visos jāšanas pasākumos zirgs vērtē-
jams visaugstāk.

2. Nacionālajai federācijai jākontrolē tās 
jurisdikcijā esošo personu un organizāciju 
rūpes par viņu zirgu labsajūtu.

3. Pret zirgu jāizturas ar pelnītu saprat-
ni.

4. Vispārējai attieksmei un veterinārajai 
apkalpošanai jāgarantē zirga labsajūta un 
veselība.

5. Jāievēro visaugstākās prasības zirgu 
ēdināšanā, to veselības aizsardzībā, apkop-
šanā un drošībā.

6. Zirgu transportlīdzekļos jānodrošina 
nepieciešamā ventilācija, ēdināšana, dzir-
dināšana un veselīga vide.

7. Jāpaaugstina treneru un sportistu zi-
nāšanu līmenis zirgu treniņa metodikā un 
rīcībā ar zirgu, jāvecina zinātniskie pētīju-
mi hipoloģijā.

8. Jebkuras treniņu vai jāšanas metodes 
jāpakļauj zirga labsajūtas nodrošināšanai, 
un tās nedrīkst balstīties uz FEI (Starptau-
tiskā Jāšanas sporta federācija) nosodītās 
tehnikas izmantošanu.

9. Zirga labsajūtas nodrošināšanas pasā-
kumiem jādominē pār audzētāju, treneru, 
jātnieku, īpašnieku, organizatoru vai citu 
oficiālu personu interesēm.

10. Starptautiskie un nacionālie likumi 
un reglamenti, kas attiecas uz jāšanas spor-
tu un zirgu labsajūtu, jāievēro kā sacensī-
bās, tā treniņos. Visi likumi, kas skar jāša-
nu, pastāvīgi jāaktualizē un jāpilnveido.

Šis Kodekss tiek publicēts, sākot ar 
1992. gada 1. janvāri, saskaņā ar FEI Ētikas 
komisijas lēmumu, lai nodrošinātu zirgu 
labsajūtu, kā arī vislielāko labvēlību jāša-
nas sportam. 

Rīcības kodekss zirga aizsardzībai

Pasaules kausa Rīgas posma sacensību starplaikos vienmēr bagātīgi sagatavoti priekšnesumi. Pagā-
jušogad tie notika figurālajā jāšanā, iejādē, voltizēšanā un vismazāko dalībnieku izpildījumā – ar 
ponijiem. 

M
ār

a 
M

ill
er

a 
fo

to
M

ār
a 

M
ill

er
a 

fo
to

M
ār

a 
M

ill
er

a 
fo

to

M
ār

a 
M

ill
er

a 
fo

to

M
ār

a 
M

ill
er

a 
fo

to



~10~ jūlijs-augusts, 2009

PASAULES KAUSS

Pasaules kausa izcīņas seriālu sāka organizēt 1978. gadā, pa-
kāpeniski sacensības sarīkojot četrpadsmit līgās vairākos posmos 
ar prestižo finālu vienreiz gadā. Līdz 1998. gadam sacensību ģe-
nerālsponsors bija zviedru automobiļu ražotājs koncerns Volvo, 
kas pēc divdesmit gadiem šo sadarbību ar godu beidza, un tagad 
galveno sacīkšu patronāžu veic pati FEI – Starptautiskā Jāšanas 
sporta federācija.

Latvijas konkūristi Pasaules kausā pirmo reizi startēja 1990. 
gadā – Centrāleiropas līgas sacīkstēs Vācijas pilsētā Gērā.

Pēc tam, kad toreizējais PK direktors un šo sacensību idejas 
autors šveicietis Makss Ammans ieradās vizītē Latvijā, ar viņa vēr-
tējumu tika nolemts, ka sporta bāze Kleistos ir piemērota vieta 
līgas posma sacensību sarīkošanai. Pirmās sacīkstes Rīgā notika 
1992. gadā. 

Līdz šim augstākais Latvijas jātnieku panākums ir izcīnītā otrā 
vieta PK Centrāleiropas līgas kopvērtējumā. 1999. gadā to spēja 
Guntars Siliņš ar Radiantu.

Pēc iepriekšējiem pieteikumiem paredzams, ka Rīgas posma 
sacīkstēs šogad startēs aptuveni 60 sportistu ar 80 zirgiem no se-
kojošām valstīm: Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Īrijas, Baltkrievi-
jas, Polijas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas.

Audzis turnīra balvu fonds, – šogad tas ir 33 000 eiro un 1030 
lati (pēdējie tikai Latvijas jaunzirgiem paredzētajos maršrutos). 

Pasaules kausa izcīņa Latvijā

Startē Jānis Kalita ar Patriku.

Latvijas Jātnieku federācijas viceprezidente Gita Skoka un tiesnešu kolēģi-
jas prezidents Kari Jalassola.

Balvu saņem Kristaps Neretnieks.
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Šogad Pasaules kausa Rīgas posma 
maršrutu sastādītājs būs speciālists no So-
mijas – Kenets Vrede, bet viņa asistents – 
Sergejs Šakurovs. Viņš šādā amatā bijis jau 
iepriekš, kā arī pats apliecinājis savu meis-
tarību šajā jomā, veidojot distances dau-
dzās sacīkstēs. Īpaši speciālisti uzteica Ser-
geja sastādītos maršrutus šogad Inčukalnā 
notikušajā Latvijas čempionātā.

Sergejs pats bijis izcils sportists un jo-
projām startē, tajā skaitā bez konkūra Lat-
vijas mērogā gūdams labus panākumus arī 
iejādē. Viņš zināms kā lielisks treneris un 
pēdējā laikā ļoti iecienīto kvalifikācijas sa-
censību organizētājs Kleistos. Varbūt nav 
lieki atgādināt, ka Sergejs ir vienīgais no 
Latvijas visu laiku sportistiem, kurš startē-
jis olimpiskajās spēlēs – 1988. gadā Seulā. 
Viņš atzīst, ka šāda ranga sacīkstēs būt par 
viesu speciālista asistentu ir pagodinoši, 
tomēr īsti komfortabli šajā postenī nevar 
justies:

– Jārēķinās ar galvenā maršruta sastā-
dītāja domu, jārīkojas pēc viņa izstrādātas 
shēmas, – saka Sergejs Šakurovs. – Bet 
katrs maršruta sastādītājs pieradis strādāt, 
vadoties pēc savas koncepcijas, un bieži 
vien, realizējot iepriekš labi pārdomātu 
maršrutu, tomēr pamana kaut nelielas 
nianses, kas būtu izlabojamas darba gaitā 
laukumā, tādējādi atvieglojot sportistiem 
maršruta veikšanu. Asistenta amatā tāda 
iespēja ir liegta.

– Esat Rīgas posma sacensību izaugs-
mi vērojis kopš pašiem pirmsākumiem. 
Kā to vērtējat?

– Lielākā atšķirība ir tā, ka gadu gaitā 
izdevies piesaistīt plašu sponsoru loku, kas 

Tā tam bija jānotiek

ļauj organizēt sacensības arvien augstākā 
līmenī. Droši varu teikt, ka šobrīd jau sa-
sniegts standarts, kādā Vācijā notiek lielās 
apgabalu sacīkstes. Būtiski arī tas, ka pa-
lielinājies maršrutu skaits, prēmiju naudas 
tajos, kas par līdzdalību sacensībās ieinte-
resē vairāk ārzemju sportistu. Savukārt tas 
ievērojami palielina konkurenci, un ļauj 
Latvijas sportistiem savā māju atmosfērā 
sacensties augsta ranga sacensībās.

– Pieminējāt Vāciju, kur nostrādājāt 
un startējāt sacensībās daudzus gadus. 
Tagad jau vairākas sezonas esat atgrie-
zies Latvijā, un visi varam vērtēt jūsu pa-
veikto. Vai pats esat apmierināts ar šādu 
izvēli?

– Jā, esmu priecīgs, ka atgriezos Latvijā, 
varbūt to pat vajadzēja izdarīt dažus gadus 
ātrāk. Tomēr jāatzīst arī tas, ka bez Vācijas 
posma man nebūtu tās pieredzes un zinā-
šanu, kas ir šobrīd. Arī sapratnes, ka vajag 
un gribu mācīties tālāk, tieši maršrutu 
sastādīšanas jomā. Tāpēc esmu ļoti patei-
cīgs, ka Latvijas Jātnieku federācija man 
palīdzēja aizbraukt 2006. gadā uz Eiropas 
čempionātu konkūrā un šopavasar – uz 
kursiem Spānijā, lai es varētu mācīties.

– Nopelnu dalīšana nav pateicīga lieta, 
tomēr, gribas apgalvot, ka tieši jūsu star-
ti un labie kontakti starptautiskā arēnā 
par kādu gadu tuvināja Pasaules kausa 
ienākšanu Latvijā.

– Man prieks, ka pirms daudziem ga-
diem sacensībās Prāgā iepazinos ar to-
reizējo Pasaules kausa direktoru Maksu 
Ammanu. Tā pakāpeniski veidojās viņa 
kontakti ar Latvijas Jātnieku federāciju, un, 
iespējams, tāpēc, ka bijām personīgi pazīs-
tami, viņš kādu brīdi ātrāk iedrošinājās at-
braukt uz Latviju, objektīvāk spēja izvērtēt 
patieso situāciju mūsu valstī un tās jāšanas 
sportā, rezultātā izlemjot, ka te ir iespē-
jams sarīkot šāda ranga sacīkstes. Nekādus 
īpašus savus nopelnus gan nesaskatu, – ja 
nebūtu es, būtu kāds cits cilvēks. Tam tā 
bija arī likumsakarīgi jānotiek, Latvijai at-
gūstot savu neatkarību. Biju priecīgs, kad 
2007. gadā sacensībās Manheimā Ammana 
kungs mani atpazina, un, būdams tobrīd 
ļoti aizņemts citās sarunās, tomēr atvēlēja 
brītiņu, lai ar mani sasveicinātos un pain-
teresētos, kā mums tagad klājas.

Dace Millere

Sergejs Šakurovs ar Ikaru startē 1999. gada Pasaules kausa posma Rīgas sacensībās.

Konkūra laukuma kopskats pagājušā gada Pasaules kausa Rīgas posma sacensībās, kad maršrutu 
sastādītājs bija Krievijas pārstāvis Vladimirs Platovs, bet viņa asistents – Sergejs Šakurovs.
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Izstāžu komplekss Rāmava
Valdlauči, Rīgas raj., LV-1076
Tālr.: 67 860 621, Fakss: 67 804 813

Ivans Ivanovs, mob. tālr.: 29 452 321
Ģirts Peirāgs, mob. tālr.: 29 127 208 
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Saglabā sacensību organizēšanas tradīciju
Jolanta Lapiņa

Dienā, kad Latvijā daudz-
viet lija stiprs lietus, Lielvār-
dē, Lāčplēša stadionā, kā tādā 
dieva labvēlības nostūrī, saules 
apspīdēti, sacentās sportisti 
no visiem Latvijas novadiem. 
Sacensībās tika piedāvāti četri 
dažādas grūtības maršruti. 

Jau vairākus gadus pēc kār-
tas sportists Dainis Ozols ar 
ģimeni un saviem atbalstītā-
jiem organizē sacensības Lēd-
manē un Lielvārdē. Šogad tika 
mainīta ierastā tradīcija, kad, 
sezonai sākoties, sacensības 
notiek Beku līcī, bet augusta 
beigās – Lāčplēša stadionā. 

Jātniekiem vecumā līdz 16 
gadiem maršrutā ar 100 cm 
augstiem šķēršļiem uzvaru 
izcīnīja Anna Beļska ar zirgu 
Geita, distanci veicot bez soda 
punktiem. Šajā maršrutā atse-
višķā konkurencē startēja zirgi 
līdz piecu gadu vecumam vai 
zirgi, kas startē pirmo sezonu. 
Labāko rezultātu 37 zirgu kon-
kurencē saniedza Raimonda 
Indrāna jaunais talants – zirgs 
Liedags ar pieredzējušo spor-
tisti Mairu Leju, maršruta abas 
fāzes veicot bez soda punk-

LPJSK sacensības
Konkūrs
Maršruts nr. 1 a (šķēršļu augstums līdz 100 cm, divās fāzēs, piedalās 
jātnieki līdz 16 g. v.)
1. Anna Beļska Geita  0 s.p./26,42 s
2. Linda Viša Rigo Liepenes 0 s.p./27,14 s
3. Elīna Raščevska Flamenko Burtnieki 0 s.p./28,18 s

Maršruts nr. 1 b (šķēršļu augstums līdz 100 cm, divās fāzēs, piedalās 
zirgi līdz 5 g. v. vai tie, kas sacensībās piedalās pirmo sezonu)
1. Maira Leja Liedags Raimonds Indrāns 0 s.p./26,35 s
2. Linda Viša Rigo Liepenes 0 s.p./27,35 s
3. Elza Muižniece Kuskuss Tīraines staļļi 0 s.p./28,75 s

Maršruts nr. 2 (šķēršļu augstums līdz 115 cm, ar pieaugošu grūtības 
pakāpi un džokeri, bez līdzdalības ierobežojumiem)
1. Dainis Ozols Limoža Lielvārde, LPJSK 65 p./48,34 s
2. Ģirts Bricis Esmeralda Sport de Lux 65 p./49,27 s
3. Edīte Vāgnere Lēdija Vecāķi 65 p./50,30 s

Maršruts nr. 3 (šķēršļu augstums līdz 130 cm, ar pārlekšanu, bez 
līdzdalības ierobežojumiem)
1. Dainis Ozols Goldrings Lielvārde, LPJSK 0 s.p./85,02 s
2. Sarmīte Pētersone Vando TJK 4 s.p./89,65
3. Guntars Siliņš Maclesias Bajāri 8 s.p./76,5 s

Maršruts nr. 4 (šķēršļu augstums līdz 80 cm, hobija jātniekiem, 
piedalās 18 g. v. un vecāki jātnieki, kuri pēdējos piecus gadus nav pie-
dalījušies sacensībās maršrutos ar 120 cm un augstākiem šķēršļiem)
1. Sintija Grundule Atēna Baldone 0 s.p./54,33 s
2. Ieva Eglīte Callacado Strigi 0 s.p./58,73 s
3. Ilona Zaula Grand Cru Jaunbrīnumi 0 s.p./61,61 s

Lielvārde, 14. jūnijs, konkūrs
tiem. Maršrutā ar pieaugošu 
grūtības pakāpi un džokeri, 
un šķēršļu augstumu līdz 115 
cm 44 dalībnieku konkurencē 
uzvaru izcīnīja Dainis Ozols 
ar zirgu Limoža. Maksimālo 
punktu skaitu maršrutā ieguva 
tikai astoņi dalībnieki. Arī kla-
siskajā maršrutā ar šķēršļu aug-
stumu līdz 130 cm uzvara tika 
Dainim, šoreiz ar lieliskā zirga 
Gvidona dēlu Goldringu. Dai-
nim vienīgajam izdevās veikt 
maršrutu bez soda punktiem. 
Četrus soda punktus saņēma 
Sarmīte Pētersone ar Vando, 
ierindojoties otrajā vietā, tre-
šā vieta Guntaram Siliņam ar 
Maclesias. Savukārt maršrutā 
hobija jātniekiem labāko re-
zultātu 80 cm augstajā mar-
šrutā uzrādīja Sintija Grun-
dule ar Atēnu, otrā vieta Ievai 
Eglītei ar Callacado, trešā - 
Ilonai Zaulai ar Grand Cru.

Ceram, ka Latvijas Profe-
sionālo jātnieku sporta klubs 
(LPJSK) turpinās iesākto tra-
dīciju, un atkal tiksimies sa-
censībās Lielvārdē rudens 
pusē.

Dainis Ozols ar Limožu un zirga saimnieci Elīnu Raščevsku.
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Eikaži, 20. jūnijs, konkūrs
Līgo svētku noskaņās Eikažos risinājās 

jātnieku kluba Viktorija organizētās jau-
no jātnieku un amatieru sacensības Eikažu 
kauss 2009. Tika pārvarēti maršruti augstu-
mā no 30 līdz 110 cm, pašiem mazākajiem 
jātnieciņiem bija jāveic vadības maršruts. Uz 

sacensībām bija ieradušies dalībnieki no Madonas, Ogres, 
Cēsu rajona, no Ropažiem, Smiltenes, Baldones, Saulkras-
tiem un tuvākajiem staļļiem. 

Vadības maršrutā ar 30 līdz 50 cm augstiem šķēršļiem 
par uzvaru tika apbalvota Aigas Ozoliņas audzēkne Mar-
garita Prokofjeva ar poniju Kamene no Baldones. 50 līdz 
70 cm augstajā maršrutā  21 dalībnieka konkurencē pirmā 
vieta tika JSK Ventas pārstāvei Nikolai Morozovai ar Turai-
du. Jaunā jātniece Ieva Apalupa ar Baziliku uzvarēja 80 cm 
augstajā maršrutā, kurā no 19 dalībniekiem maršrutu bez 
soda punktiem veica 12 dalībnieki. Savukārt 100 cm augsta-
jā maršrutā 23 dalībnieku konkurencē uzvara tika zemnieku 
saimniecības Rieksti pārstāvei Anitai Skujai ar Pilāru. Kā jau 
šāda mēroga sacensībās ierasts, augstāko maršrutu konku-
rencē dalībnieku ir mazāk, un tā 110 cm augstajā maršrutā 
no deviņiem dalībniekiem uzvara tika Ievai Peckai ar Rogu.

Sacensības jaunajiem jātniekiem
Jolanta Lapiņa
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Iejāde
Pieaugušie 
1. Airisa  Penele – 631 
      (bez rez. Polijā– CDI3*)
2. Agnese Liepiņa – 621
3. Terēze Rozenberga – 612
4. Agnese Kukaine – 464
5. Inga Bistrova – 336
6. Terēze Pētersone – 330
7. Gundega Krīgere – 312
8. Jūlija Stepanova – 242
9. Kristīne Lisovska – 234
10. Jūlija Tkačova – 196

Jaunie jātnieki
1. Anita Lapina – 30
2. Jūlija Stepanova – 24

LJF kausa izcīņa
III posms
Iejāde
Lielā balva
1. Airisa Penele Ravels z/s Lielceri 67,09%
2. Terēze Rozenberga Zalve LSVC Kleisti 58,94%
Vidējā balva I
1. Agnese Liepiņa Linza LSVC Kleisti 66,58%
2. Terēze Pētersone Kivi Mežstrazdiņi 65,86%
3. Inga Bistrova Traum-Furst JSK Amber 65,23%
III grupas shēma
1. Agnese Liepiņa Doctor Wayne SIA Wilde Transport 67,25%
2. Agnese Kukaine Lambordžini II JSK Temperaments 65,69%
3. Olga Šakurova Regtaims LSVC Kleisti 65,10%
II grupas shēma
1. Gundega Krīgere Donnerwelle JSK Temperaments 67,40%
2. Agnese Kukaine Londy Light JSK Temperaments 66,29%
3. Guna Vasiļjeva Holda SIA ZA Kocēni 65,00%
Open Class (līdz 14 g. v.)
1. Kristīne Tverdohleba Donnerwelle JSK Temperaments 66,03%
2. Aiga Silavniece Dogatka LSVC Kleisti 63,96%
3. Sindija Galviņa Danko LSVC Kleisti 54,13%
Open Class (15-17 g. v.)
1. Agnese Rituma Lavelass z/s Reiteri 65,51%
2. Monta Kļaviņa Kameja z/s Reiteri 64,65%
3. Laima Jansone Gesta LSVC Kleisti 58,27%
Open Class (18 g. v.)
1. Anda Zvirgzdiņa Ronda LSVC Kleisti 65,86%
2. Gunta Baumane Rodeira z/s Reiteri 65,51%
3. Jana Veide Ideals z/s Reiteri 63,10%
Open Class (jaunzirgi)
1. Agnese Rituma Indejec z/s Reiteri 60,51%
2. Mārīte Dāvidsone Le Carerra Unguri 58,62%
3. Aiga Silavniece Loretta LSVC Kleisti 57,41%

Konkursa Latvijas Republikas labākais 
jātnieks 2009 rezultāti 
(uz 1.07.2009.)

Juniori
1. Ance Kozulāne – 30
2. Marija Dubrovska – 24
3. Enni Žuka – 18
4. Mārīte Dāvidsone – 15
5. Jelizaveta Želtova – 12

Bērni
1. Aiga Silavniece – 72
2. Sindija Galviņa – 42
3. Everita Daubure – 30
4. Kristīne Tverdohleba – 30
5. Ksenija Petrova – 24
6. Paula Grīnberga – 18
7. Sanita Vārenberga – 15
8. Sandra Mālere – 15

Sagatavoja Latvijas Jātnieku 
federācijaJautājums: – Kad, jūsuprāt, sacensībās jāpieņem 

lēmums, ka sportisti var startēt bez žaketēm?

Atbild: Zirgu Pasta padomniece
Indra Gabaliņa, konkūra trenere

– Domāju, ka tikai tad, kad ir ļoti karsts laiks. 
Mūsu apstākļos, – aptuveni ap grādiem 30. Turklāt 
viedokļi ir atšķirīgi, un es pievienojos tam, ka citos 
sacīkšu maršrutos to var atļaut, bet turnīra galve-
najā konkūrā, kāds, piemēram, Pasaules kausā būs 
ar 150 cm augstiem šķēršļiem, to nevajadzētu darīt. 
Latvijā nav šajā jomā pieņemtas reglamentējošas 

normas, un situāciju izvērtē galvenais tiesnesis.
Manuprāt, nelielās sacensībās šādu lēmumu var pieņemt elastī-

gāk, jo sportistiem nav jāmokās. Bet pastāv arī cita nianse – tagad 
žaketes tiek ražotas no daudz vieglākiem materiāliem nekā agrāk. 
Arī krekli, kuros tādos gadījumos var doties uz starta, mēdz būt 
dažādi – pilnīgi balti vai tonēti, svītraini un ar baltu apkaklīti.  
Katrs jātnieks to var izvēlēties, tomēr domāju, ka baltā krāsa vis-
labāk piestāv šim svētku brīdim, kāds katram sportistam ir sacen-
sības. 

Jau minēju, ka galvenais tiesnesis ir kompetents pieņemt lēmu-
mu – startēt ar žaketēm vai bez. Taču, ja tas nav izskanējis sacensī-
bu sākumā skaļruņos, katram jātniekam ir pienākums noskaidrot, 
kādā tērpā ierasties uz startu. 

Atcerēsimies gan to, ka iejādē arī 30 grādu karstumā jāstartē 
pilnā ekipējumā – frakā un ar cilindru galvā. Turklāt tad prog-
rammas izpilde prasa piecas, sešas minūtes, un atlaides netiek do-
tas nekur un nekad. Tāpēc, kālab gan konkūristi to vienu minūti 
nevarētu paciest nelielas neērtības?

Kad novilkt žaketi?

Jautājiet mūsu 
padomniekiem! 

Zirgu Pasts izraudzījies savus šāgada padomniekus, kuri ir 
speciālisti ar jāšanas sportu un zirgaudzēšanu saistītos jautāju-
mos un ir piekrituši atbildēt ik numurā uz mūsu lasītāju jautā-
jumiem. Rakstiet savus jautājumus redakcijai uz elektroniskā 
pasta adresi info@zirgupasts.lv, un sagatavosim speciālistu at-
bildes laikraksta slejās. 
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Vairāk nekā desmit gadu 
ilga tradīcija

Vasarīgajā un saulainajā 28. 
jūnija rītā Mārupes novada Tī-
rainē visiem interesentiem bija 
iespēja vērot ikgadējo Mārupes 
kausa izcīņu jāšanas sportā. Pa-
šiem sacensību organizētājiem 
necerot, dalībnieku skaits bija 
ļoti kupls. Šosezon konkūra 
sacensības notiek krietni re-
tāk nekā iepriekšējos gados, jo 
pašreizējā ekonomiskā situācija 
krietni mazina finansiālo atbal-
stītāju skaitu šādu pasākumu 
sarīkošanā. Taču z/s Tīraines 
staļļi īpašnieki Anna Stafecka 
un Zigmunds Alsiņš turpināja 
sākto tradīciju, jau vienpad-
smito gadu pēc kārtas sarīkojot 
tradicionālo Mārupes kausa 
izcīņu ar Latvijas Jātnieku fe-
derācijas atbalstu. Sacensību 
galvenais tiesnesis bija Inga 
Miķelsone, bet maršrutu sastā-
dītājs – Ivo Miķelsons. 

Sacensību norise
Sacensību programmā bija 

pieci maršruti, dodot iespēju 
startēt gan jaunajiem, gan arī 
pieredzējušajiem dalībniekiem. 

Veiksmīgas sacensības Mārupē
Inese Ruskule Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 

šogad līdztekus Latvijas jātnie-
kiem savu prasmi demonstrēja 
Lietuvas sportisti. Jāatzīst, ka 
lietuviešiem starti bija veik-
smīgi, un arī galvenajā, ce-
turtajā maršrutā, pirmo vietu 
izcīnīja Valds Urbons ar zirgu 
Anna. Savukārt no Latvijas 
jātniekiem veiksmīga šī diena 
bija Mairai Lejai, kura izcīnīja 
vairākas godalgotās vietas. Vi-
ņas vadībā nepārspēts pirmajā 
un otrajā maršrutā jaunzirgu 
konkurencē palika Raimonda 
Indrāna zirgs Liedags. Zirgam 
patiešām ir liels potenciāls, ko 
atzina tiesneši. Liedags arī pa-
gājušajā gadā Mārupes kausā 
guva pirmo vietu, un gada laikā 
tam nav radušies konkuren-
ti. Par prieku Tīraines staļļiem 
pirmo vietu pirmajā maršrutā 
jaunajiem jātniekiem guva vie-
tējā sportiste Krista Kristiāna 
Alksne ar zirgu Likums. Savu-
kārt otrajā maršrutā pirmajās 
divās vietās ierindojās Kristīne 
Egle, attiecīgi ar Concorde un 
Glāstu. Sacensību beigās arī 
hobija jātnieki varēja sacensties 
maršrutā ar 80 cm augstiem 
šķēršļiem, un labāko rezultātu 

sasniedza jātniece no JSK Kriķi – 
Dita Guste ar Vēlmi. 

Anna Stafecka atzīst: „Šo-
gad sacensības bija ļoti veiks-
mīgas. Lai gan sagatavošanās 
posmā šķita, ka dalībnieku 
nebūs daudz, tomēr sacensību 
dienā ieradās liels skaits spor-

1. Maira Leja Liedags Raimonds Indrāns 8,5 b./62,43 s
2. Ģirts Bricis Esmeralda Sport de Lux 7,6 b./58,40 s
3. Maira Leja Arhimeds Lautas 7,6 b./63,78 s
4. Ģirts Bricis For Fredy Sport de Lux 7,6 b./66,90 s
5. Anna Stafecka Virma z/s Tīraines staļļi 7,3 b./59,68 s

Maršruts nr. 1 b (līdz 100 cm, uz atzīmēm, piedalās jaunieši 
līdz 16 g. v.)
1. Krista Kristiāna Alksne Likums z/s Tīraines staļļi 7,2 b./55,65 s
2. Goda Desceraite Big Star Lietuva 7,0 b./61,13 s
3. Mārīte Medvecka Roze Muitnieki 6,7 b./59,79 s
4. Laura Penele Rafaello z/s Lielceri 6,6 b./50,39 s
5. Patrīcija Kokina Wimbldons z/s Lielceri 6,6 b./56,54 s

Maršruts nr. 2 a (līdz 110 cm, uz atzīmēm, piedalās  zirgi līdz 6 
g. v. , kas startē pirmo sezonu)
1. Maira Leja Liedags Raimonds Indrāns 8,2 b./59,45 s
2. Maira Leja Kingstona Raimonds Indrāns 8,0 b./59,55 s
3. Sarmīte Pētersone Amadeo TJK 7,8 b./61,43 s
4. Valds Urbons Quidams-Virgin Lietuva 7,7 b./69,68 s
5. Marija Ose Roleks z/s Tīraines staļļi 7,4 b./55,39 s

Maršruts nr. 2 b (līdz 110 cm, uz atzīmēm, piedalās jaunieši 
līdz 21 g. v.)
1. Kristīne Egle Concorde  Egļu ģimene 7,7 b./57,15 s
2. Kristīne Egle Glāsts Egļu ģimene 7,1 b./58,91 s
3. Santa Caune  Lingo Quattro 7,0 b./59,14 s
4. Zane Josta Arko Boleno Sport de Lux 6,9 b./58,08 s
5. Sindija Svipsta Lafero Jura staļļi 6,9 b./63,39 s

Maršruts nr. 3 (100/110 cm, 2 fāzēs)
1. Kristīne Egle Glāsts Egļu ģimene 0 s.p./25,11 s
2. Madara Frēliha Liedags Kentaura staļļi 0 s.p./25,21 s
3. Jolanta Lapiņa   Glazūra  SIA Ērgļu ligzda  0 s.p./25,28 s
4. Tija Alīse Jurjāne Jasmin Temperaments 0 s.p./26,29 s
5. Ģirts Bricis Esmeralda z/s Tīraines staļļi 0 s.p./26,34 s

Maršruts nr. 4 (līdz 120 cm, akumulācijas sacensības ar džok-
eri)
1. Valds Urbons Anna  Lietuva 65 p./53,58 s
2. Tija Alīse Jurjāne Jasmin Temperaments  65 p./59,11 s
3. Zane Josta   Arko Baleno   Sport de Lux   65 p./61,06 s
4. Maira Leja Kingstona Raimonds Indrāns 65 p./61,12 s
5. Ģirts Bricis EG Transit 

force Gyu
Sport de Lux 65 p./61,28 s

Maršruts nr. 5 (līdz 80 cm, hobija jātniekiem)
1. Dita Guste Vēlme   JSK Kriķi  0 s.p./54,77 s
2. Jānis Mateuss Rabīns  Liepājas r.  0 s.p./59,01 s
3. Gundega Eglīte    Rafets    z/s Tīraines staļļi    0 s.p./59,77 s
4. Ilona Zaula Grand Cru Jaunbrīnumi 0 s.p./60,47 s
5. Nellija Nulle Sarma Kleisti 0 s.p./65,69 s

tistu. Par to liecina arī tas, ka 
sacensības ilga vairāk nekā 
desmit stundu. Esam pateicīgi 
visiem mūsu atbalstītājiem, jo 
kas gan mūsdienās var notikt 
bez atbalsta.” 

Arī pati Anna Stafecka aktīvi 

Mārupes kausa izcīņa
Maršruts nr. 1 a (šķēršļu augstums līdz 100 cm, uz atzīmēm, 
piedalās  zirgi līdz 5 g. v., vai kas startē pirmo sezonu) 

Godalgoto vietu ieguvēja Kristīne Egle ar Concorde.
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piedalījās sacensībās, jo startēja 
gandrīz visos maršrutos, izcī-
not godalgotās vietas. 

Noteikumu pārkāpumi 
Protams, kā jau sportā, – 

bija arī daudzu jātnieku kritie-
ni, taču neviens no sportistiem 
traumas neguva. Diemžēl daži 
no dalībniekiem bija aizmirsu-
ši jāšanas sporta noteikumus. 
Galvenajai tiesnesei nācās aiz-
rādīt vienai no dalībniecēm, 
kad viņa uz startu ieradās bez 
žaketes. Vēlamies atgādināt, 
ka bez žaketes sacensībās var 
startēt tikai tajā gadījumā, ja to 
ir paziņojis galvenais tiesnesis. 
Nevar paļauties uz versiju, ka 
kāds ko sacījis, bet labāk aiziet 
pie tiesnešiem un pajautāt, – 
drīkst startēt bez žaketes vai ne. 
Jo īpaši gadījumā, ja piedalāties 
maršrutā uz atzīmi, vērtējot sti-
lu, kur nozīmīgs ir kopiespaids 
par sniegumu (apģērbs, izpil-
dījums, zirga izskats). Jāpiemin 
tas, ka Mārupes kausā tradicio-
nāli notiek jauno jātnieku un 
jaunzirgu vērtēšana uz atzīmi, 
tādējādi liekot mācīties veikt 
maršrutu ne tikai ātri, bet teh-
niski pareizi.

Vēl viens no sacensību no-
teikumu pārkāpumiem bija 
zirga pāraudzināšana – sišana 

ar steku sacensību laukumā. 
Sacensību galvenais tiesnesis 
vairākkārt atgādināja iekarsu-
šajiem jātniekiem, ka zirgs jā-
audzina mājās, nevis atbraucot 
uz sacensībām. Arī uz iesildes 
laukuma to nedrīkst darīt. 

Atbalstītāji 
Sacīkšu starplaikos katram 

interesentam bija iespēja ap-
meklēt zirglietu tirdziņu, kas 
jau arī kļuvis par tradīciju. Sa-
censību organizatori pateicīgi 
atbalstītājiem: Latvijas Jātnieku 
federācijai, Elittesport (zirgu 
segas maršrutu uzvarētājiem), 
Solsel (speciālais sāls zirgiem), 
Ziedu balss (puķu pušķi godal-
goto vietu ieguvējiem), Eggers-
mann (zirgu barība), zirglietu 
veikalam Zirgu stallis, Tahitian 
Noni, Muhldorfer zirgu barības 
izplatītājiem, Vērsis&Ro un Sil-
ja. Staļļu īpašnieki saka paldies 
arī visai komandai, kas pieda-
lījās sacensību sagatavošanas 
procesā, krāsojot šķēršļus un 
organizējot „mazos mačus”, lai 
nopelnītu naudu Mārupes kau-
sa balvām. Z/s Tīraines staļļi 
paredz, ka šogad vēl tiks orga-
nizētas vairākas jāšanas sporta 
treniņsacensības, kurās aicināti 
piedalīties visi interesenti.  

LATVIJĀ

Ceturtā maršruta uzvarētājs Valds Urbons.
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Nenokavē abonēšanu 
SEPTEMBRIM!

Latvijas Pasts 2009. gadā izdevumiem, kuri 
iznāk reizi mēnesī vai retāk, noteicis citādus 

abonēšanas termiņus nekā dienas laikrakstiem un 
nedēļas žurnāliem.

Abonē Latvijas Pastā līdz 
16. augustam, modernizētajās  

pasta nodaļās  – līdz 12. augustam.
Abonēšanas indekss 1238.

1 mēnesim Ls 1,80
3 mēnešiem Ls 5,40 

4 mēnešiem
(līdz gada beigām) Ls 7,20

Avīzi Zirgu Pasts var iegādāties 
sekojošās Narvesen preses 
tirdzniecības vietās:

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 ielas, Sakta, Rīga
Raiņa iela 3, autoosta, Sigulda
Rīgas iela 4, Valmiera
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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Maskavas apgabalā, 
Otradā risinājās starp-
tautiskas sacensības šķēr-
šļu pārvarēšanā CSI2* –  
Gubernatora kauss. Ne-
skatoties uz to, ka šogad 
sacensību statuss paze-

minājies par vienu zvaigznīti, dalībnie-
ku skaits pārsniedza visas organizatoru 
prognozes. Jau pirmajā konkūra maršrutā 
startēja gandrīz deviņdesmit dalībnieku no 
Krievijas, Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Moldovas, Anglijas un Francijas. 
Latviju šajās sacensībās pārstāvēja mūsu va-
došie sportisti Andis Vārna, Dainis Ozols, 
Kristaps Neretnieks ar vairākiem zirgiem, 
kā arī Mairis Penelis un Santa Šteinberga –  
katrs ar vienu zirgu. 

Sacensības risinajās trīs dienas. Lielais 
dalībnieku skaits maršrutos radīja sīvu 
konkurenci. Par galvenā maršruta uzvarē-
tāju kļuva Igaunijas sportists Tills Kivisilds 
ar zirgu Cinnamon, pamatmaršrutu un 
pārlekšanu veicot bez kļūdam, nenogāžot 
nevienu šķērsli. Andis Vārna ar Grand 
Libero un Dainis Ozols ar Gvidonu katrs 
pieļāva pa vienai kļūdai maršrutā, līdz ar 
to ierindojās attiecīgi augstajā ceturtajā un 
astotajā vietā. Labus rezultātus un godal-
gotās vietas citos maršrutos Andis izcīnīja 
ar zirgiem Marmors, Arabika un Dainis ar 
zirgu Kardinals-LV. Mazāk veiksmīgas šīs 
sacensības bija Mairim Penelim un Santai 
Šteinbergai.

Latvijas sportistu rezultāti
Datums Maršruts Vieta Vārds, uzvārds Zirga vārds Rezultāts
19.06. Nr. 1, 130 cm (83 dal.) 27. Kristaps Neretnieks Lora 4 s.p./48,29 s

28. Andis Vārna Marmors 4 s.p./48,51 s
45. Dainis Ozols Landors-LV 4 s.p./63,51 s
59. Kristaps Neretnieks Lacapo 12 s.p./50,62 s
66. Andis Vārna Arabika 15 s.p./73,08 s
67. Dainis Ozols Kardinals-LV 15 s.p./75,47 s

Nr. 2, 135 cm (69 dal.) 22. Dainis Ozols Gvidons 1 s.p./50,17 s
30. Andis Vārna Grand Libero 4 s.p./46,29 s
34. Kristaps Neretnieks Rolex Miro 4 s.p./46,89 s
36. Dainis Ozols Kardinals-LV 4 s.p./47,39 s
60. Mairis Penelis Welt Duran II 8 s.p./46,16 s

20.06. Nr. 3, 135 cm (80 dal.) 3. Andis Vārna Marmors  0;0 s.p./30,75 s
4. Dainis Ozols Kardinals-LV 0;0 s/p./31,42 s
8. Andis Vārna Arabika 0;0 s.p./32,34 s
37. Kristaps Neretnieks Lora 4 s.p./44,58 s
60. Dainis Ozols Landors-LV 8 s.p./48,01 s
75. Santa Šteinberga Conchevallier 20 s.p./67,02 s

Nr. 4, 140 cm (55 dal.) 13. Dainis Ozols Gvidons 0 s.p./pārl.nestartēja
17. Kristaps Neretnieks Lacapo 4 s.p./72,69 s
33. Mairis Penelis Welt Duran II 8 s.p./75,35 s
35. Kristaps Neretnieks Rolex Miro 8 s.p./75,62 s
39. Dainis Ozols Landors-LV 8 s.p./79,55 s

21.06. Nr. 5, 135 cm (86 dal.) 7. Andis Vārna Marmors 0;4 s.p./33,81 s
9. Kristaps Neretnieks Lora 0;4 s.p./37,08 s
13. Dainis Ozols Kardinals-LV 0;8 s.p./35,90 s
29. Andis Vārna Arabika 4 s.p./71,41 s
44. Kristaps Neretnieks Rolex Miro 8 s.p./67,87 s
56. Dainis Ozols Landors-LV 8 s.p./75,97 s

Nr. 6, 145 cm (40 dal.) 4. Andis Vārna Grand Libero 4 s.p./76,55 s
8. Dainis Ozols Gvidons 4 s.p./81,64 s
15. Kristaps Neretnieks Lacapo 8 s.p./78,52 s
39. Mairis Penelis Welt Duran II 38 s.p./86,82 s

Latvijas sportisti Krievijā
Jolanta Lapiņa

Otrada, 19.-21. jūnijs, konkūrs
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Andis Vārna ar Marmoru.

Anke van Grunsvena uzvarēja Lielās 
balvas izcīņā Pasaules iejādes meistaru 
sacensībās Kannās, Francijas dienvidos. 
Tikai iepriekšējā svētdienā šis pāris bija 
piedalījies Holandes čempionātā, kur 
izcīnīja sudraba medaļu, bet jau nāka-
majā dienā devās 1200 km tālajā ceļoju-
mā uz dienvidiem, lai iegūtu sacensību 
rūdījumu pirms Eiropas čempionāta 
un, protams, pretendētu uz 100 000 eiro 
lielo naudas balvu.

Šajās sacensībās Grunsvenai īpaši 
liela konkurence nedraudēja. Pāris ie-
radās arēnā, labi veica pirmo apstāša-
nos un sveicināšanu, taču to pašu nevar 
teikt par nobeiguma apstāšanos, – zirgs 
stāvēja izstiepies un bija nemierīgs. At-
zīmes bija augstas, jo gaitu pārejas tika 
izpildītas līdzeni. Uzmanības centrā, 
kā vienmēr, - piafē un pasāža, kas tika 
izpildītas ritmiski, un zirga kājas cēlās 

Pasaules meistaru sacensības
Sagatavoja Dace Štrausa

Kannas, 11.-1�. jūnijs, iejāde
augstu no zemes. Paplašinātās gaitas sa-
gādāja vilšanos, zirgs vispār nepārkāpa 
priekškāju nospiedumus ar pakaļkājām, 
vien augstu vicināja priekškājas, nemaz 
neizstiepjot ķermeni. Atlika vien nobrī-
nīties, ka tiesneši par šī elementa izpildi 
bija pamanījušies ielikt astoņus punktus. 
Piruetes un kāju maiņas vienā tempā, 
kas Salinero dažkārt sagādā problēmas, 
šoreiz tika labi izpildītas un saņemti 
77,021%. 

Iedzinējas lomā bija Kira Kirklunda 
ar Max, kuri arī saņēma ļoti augstas at-
zīmes, taču tika smagi sodīti par kļūdu 
lēkšu piruetē, kad Max pārgāja rikšos. 
Lielbritānijā dzīvojošās somu sportistes 
sacensību sarakstā nākamās ir Pasaules 
iejādes meistaru sacensības Hikstedā. 
Beļģijas sportists Jerons Devro ar de-
viņus gadus veco ērzeli Apollo van het 
Vijverhof finišēja trešais. Viņam bija pa-
visam neliela punktu starpība ar dāņu 
princesi Natalī Zu Sajnu Vitgenšteinu, 
kura jāja ar pašaudzēto Rigoletto.
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Aizvadīts Igaunijas sacen-
sību sērijas – Palladium kausa 
otrais posms. Sacensības risi-
najās Igaunijas pilsētā Ruilā, 
jāšanas sporta kompleksā, kurā 
šogad rīko Pasaules kausa Igau-
nijas posmu. Sacensības risinā-
jās trīs dienas. 

Pirmās  dienas programmā 
bija seši dažādas grūtības pa-
kāpes un konkurences marš-
ruti augstumā no 85 līdz 125 

Palladium kausā godalgas
Jolanta Lapiņa

Ruila, 19.-21. jūnijs, konkūrs
cm. Palladium kausa ieskaites 
punktus izcīnīja 125 cm augsta-
jā maršrutā, kurā mūsu spor-
tiste Linda Viša ar zirgu Arons 
ierindojās 11. vietā. Godalgoto 
pirmo vietu Linda ar  Bendiju 
izcīnīja 100 cm augstajā mar-
šrutā. 

Otrajā dienā sacensības noti-
ka  piecos maršrutos augstumā 
no 95 līdz 130 cm. Veiksmīgs 
starts izdevās Lindai ar Aronu 
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Palladium kausa kopvērtējums punktos pēc diviem posmiem
Konkurencē bez vecuma ierobežojuma

Vieta Vārds, uzvārds Pārstāv 1. posms 2. posms Kopā
1. Margita Magi Igaunija, RK Kuldne Kabi 18 20 38
11. Santa Šteinberga Latvija, RVA 12 - 12
12. Ģirts Bricis Latvija, Sport De Lux 11 - 11
16. Dainis Ozols Latvija, LPJSK 5 - 5

Jaunieši
1. Kullo Kenders Igaunija, RSK Tartuma 20 18 38
5. Linda Viša Latvija, Liepenes 9 10 19
9. Lauris Vilde Latvija, Burtnieki 14 - 14
11. Santa Šteinberga Latvija, RVA 13 - 13

Bērni līdz 16 g. v.
1. Doris Akere Igaunija, RSK Viljandimaa 18 18 36
5. Linda Viša Latvija, Liepenes 20 7 27
12. Anna Raita Vjaksa Latvija 11 - 11

110 cm augstajā maršrutā, kur 
47 dalībnieku konkurencē viņa 
izcīnīja otro vietu. Augstā ses-
tā vieta tika Līgai Pētersonei ar 
Kauguru 125 cm maršrutā. 

Trešās dienas sacensībās, 
maršrutos, kuros šķēršļu augs-
tums bija no 125 līdz 135 cm, 
mūsu sportistes nepiedalījās. 
Pēc veiksmīgi aizvadītām di-
vām sacensību dienām un jau-
ka banketa viņas bija devušas 
mājās. Līga un Lindas tēvs Ai-
gars atzina, ka sacensību marš-
ruti nebija augsti, bet sastādīti 

tehniski grūtāki nekā iepriek-
šējā posmā, daudzi „uzgājieni” 
uz šķēršļiem bija jāveic pēc 
asiem līkumiem. Jāpiemin, 
ka šajās sacensībās atbilsto-
šus maršrutus savām vēlmēm 
un spējām varēja izvēlēties 
arī amatieru līmeņa jātnieki. 
Šādu iespēju izmantoja Evita 
Baradovska ar SIA Princis pie-
derošo zirgu Charly, izcīnot 
astoto vietu 100 cm augstajā 
maršrutā.

Linda Viša ar Bendiju abalvošanas 
goda aplī.

HSBC FEI Classics sacensības trīscīņā
Sagatavoja Dace Štrausa

Lūmūlena, 11.-14. jūnijs, trīscīņa
Vācietis Maikls Jungs ar La 

Biosthetique–Sam FBW  uzva-
rēja Luhmuhlen CCI4*, ko pre-
zentēja E.ON Avacon Vertrieb, 
un tās ir trešās HSBC FEI Clas-
sics sērijas sacensības trīscīņā. 
Tā ir 26 gadus vecā sportista 
pirmā uzvara četru zvaigžņu 
statusa sacensībās pirmajā mē-
ģinājumā līmenī. Pēc iejādes 
testa Maikls bija 14. pozīcijā, 

bet pēc krosa kļuva par vienu no 
diviem dalībniekiem, kuri spēja 
veikt distanci optimālā laikā. 

Pēc trīs dienu rezultāta visas 
trīs pirmās vietas ieņēma vācu 
sportisti. Divu dienu līderis –  
olimpisko spēļu zelta medaļas 
ieguvējs Andreass Dibovskis ie-
rindojās otrajā vietā pēc nogāz-
tā šķēršļa konkūra trasē. Dirks 

Rezultāti
1. Maikls Jungs/La Biosthetique – Sam FBW (Vācija) 47,0 + 0 + 0 = 47,0 
2. Andreass Dibovskis/Euroridings Butts Leon (Vācija) 45,30 + 0 + 4 = 49,30 
3. Dirks Šrāde/Gadget de la Cere AA (Vācija) 41,70 + 9,20 + 0 = 50,90 
4. Mērija Kinga/Kings Temptress (Lielbritānija) 46,50 + 3,20 + 4 = 53,70 
5. Viljams Kolemanis/Twizzel (ASV) 47,80 + 6,80 + 0 = 54,60 
6. Kristina Kuka/Miners Frolic (Lielbritānija) 43,0 + 6,80 + 12 = 61,80 
7. Pols Tepners/Inonothing (Lielbritānija) 48,30 + 8,80 + 12 = 70,10 
8. Franks Ostholts/Air Jordan 2 (Vācija) 33,50 + 36,80 + 0 = 70,30 
9. Ostins O’Konors/Pocket Rocket (Īrija) 61,50 + 7,60 + 9 = 78,10 
10. Saša Pemble/I’ve been dun (Lielbritānija) 66,70 + 12,80 + 4 = 83,50

Šrāde ar Gadget de la Cere AA 
bija trešais, veicot izcili konkū-
ru un pārvietojoties uz augšu 
par divām vietām. Ceturto vietu 
ieņēma Lielbritānijas pārstāve 
Mērija Kinga ar pašaudzēto ķēvi 
Kings Temptress. Pēc divu dienu 
sacensībām pāris bija trešajā 
vietā, tomēr, konkūrā nogāžot 
kārtiņu, palika vien ceturtajā 

vietā. Tā kā šīs ķēvei bija pir-
mās četru zvaigžņu sacensī-
bas, Mērija ar rezultātu bija 
ļoti apmierināta.

Lūmūlenas sacensības jau 
ierasti bija aizraujošas no sā-
kuma līdz pat beigām. Tiek 
plānots, ka 2011. gadā Lūmū-
lenā notiks Eiropas čempio-
nāts.

Sacensību uzvarētājs Maikls Jungs ar La Biosthetique – Sam FBW.
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Jau ceturto reizi šīs sezonas 
laikā, lai noteiktu uzvarētāju, 
notika pārlekšana. Šoreiz, kad 
pēc diviem raundiem Francijas 
un ASV komandām bija vie-
nāds soda punktu skaits, par 
uzvaru cīnījās fancūziete Pene-
lope Leprevosta un amerikānis 
Maklīns Vords. 28 gadus vecā 
jātniece no Normandijas bez-
bailīgi un lielā ātrumā pārspēja 
amerikāni par dažām sekundes 
desmitdaļām, abi gan veica pār-
lekšanas maršrutu bez kļūdām.

Pēc pirmā raunda arī Īrijas 
komanda dalīja pirmo vietu 
ar frančiem un amerikāņiem. 
Džesika Kurtēna ar Quibel 
bija vienīgie, kas abus sacensī-
bu raundus veica tīri, taču tas 
nelīdzēja komandai kopumā, 
pārējie komandas biedri otrajā 
raundā kļūdījās vairākkārt, un 
komanda kopumā ierindojās 
tikai piektajā vietā. Pēc otrā 
raunda, kad gan ASV komanda, 
gan Francijas komanda ieguva 
vienādu soda punktu skaitu – 
13, kļuva skaidrs, ka notiks 

Meydan FEI nāciju kauss
Sagatavoja Dace Štrausa

Roterdama, 18.-21. jūnijs, konkūrs
pārlekšana. ASV komandu tajā 
pārstāvēja Vards ar Sapphire. 
Kā vienmēr lieliskā ķēve arī šo-
reiz bija uzdevumu augstumos 
un veica maršrutu bez kļūdām 
32,93 sekundēs, ļaujot ameri-
kāņiem cerēt uz uzvaru. Fran-
ču komandas šefs Lorēns Eliass 
pārlekšanai izvēlējās mazāk 
pieredzējušo Penelopi Leprev-
ostu, paskaidrojot, ka Penelope 
ir izcila jātniece, kura nepazīst 
baiļu. Leprevosta ar viņas 12 
gadus veco franču šķirnes ķēvi 
Jubilee D’Quilly maršrutu veica 
pat ātrāk nekā Vards – 32,59 
sekundēs, tādējādi nodrošinot 
Francijas komandai goda vietu 
uz pjedestāla. 

„Manam zirgam patīk āt-
rums,” Penelope vēlāk teica. 
„Dažkārt gan to ir grūti kon-
trolēt – tā ir ļoti karstasinīga, 
taču, jo vairāk ķēve lec, jo par 
labāku sporta zirgu tā kļūst”, 
paskaidroja jātniece, kura 
starptautiskās sacensībās sāku-
si piedalīties tikai pirms diviem 
gadiem.

Rezultāti
1. Francija – 13 s.p. – P. Leprevosta ar Jubilee D’Quilly 0/4/0, O. 
Žiljons ar Lord De Theize 0/4, N. Delmote ar Luccianno 8/8, K. 
Stauts ar Kraque Boom Bois Margot 4/1,
2. ASV -13 s.p. –  L. Hogs ar Quick Study 4/0,  T. Minikuss ar 
Pavarotti 4/1, L. Krauts ar Cedric 4/4, M. Vards ar Sapphire 4/0/0
3. Nīderlande – 16 s.p. – A. Horna ar Blauwendraad’s O’Brien 
8/4, M. Houtzagers ar Opium VX 0/4, Alberts Zoers ar Oki Doki 
4/0, J. Dubeldams ar BMC Van Grunsven Whisper 4/12,
4. Beļģija -19 s.p. – F. Ležūns ar Vigo D’Arsouilles 0/4, L. Filiperts 
ar Sherry Mury Marais Z 8/4, R. Hameriks ar Quarco De Keram-
bars 7/13, J. Lansinks ar Valentina Van’T Heike 0/4,
5. Īrija – 20 s.p. – Džesika Kurtēna ar Quibel 0/0, D. O’Braiens ar 
Mo Chroi  4/12, K. Henlijs ar SIEC Livello 0/8, D. Linčs ar Nabab’s 
Son 4/8,
6. Zviedrija – 23 s.p. – L. Šulce ar Calibra nestartēja, S. Johansons 
ar Saint Amour 5/8, P. Fredriksons ar H&M Arctic Aurora Borealis 
0/8, H. Ekermanis ar Montender 1/1,
7. Vācija – 24 s.p. – M. Maikla-Bērbauma ar Checkmate 0/4, K. 
Mullere ar Caretello 4/16, G. Bokmanis ar No Father’s Girl 4/8, M, 
Ēnings ar Leconte izst./4,
8. Lielbritānija – 25. s.p. – M. Vitekers ar Insul Tech Wonami Van 
Den Aard 5/4, G. Bilingtons ar Rosinus  12/4, N. Skeltons ar Nemo 
8/4, R. Smits ar Vangelis S 0/8,
9. Šveice – 20 s. p. pirmajā raundā – K. Lībhere ar LB No Mercy 
8/, P. Švicers ar Carlina 8/, V. Mufs ar Campione Ch 16/, S. Gerdats 
ar Tresor V 4/,
10.  Itālija – 21 s.p. pirmajā raundā – Dž. D’Onofrio ar Landzeu 2 
9/, P. A. Zuvadelli ar Iouri du Moulin 5/, P. Buči ar Da Zara Kanebo 
8/, N. Čaudani ar SNAI Seldana 8/.

Uzvarētāji – Francijas komanda: Olivjē Žiljons, Nikolass Delmote, Pe-
nelope Leprevosta un Kevins Stauts.
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Mongolijā 22. augustā 
sāksies pārjājiena sacensības, 
kurās piedalīsies 26 jātnieki. 
Tās ir zirgu sacīkstes, kurās 
jātniekam jāveic visgarākā 
distance pasaulē – 1000 jū-
dzes. Pieteikušies dalībnieki 
no Lielbritānijas, Austrālijas, 
Jaunzēlandes, Dienvidāfrikas, 
Kanādas, Dānijas, Amerikas 
un Spānijas. Kopā gan bija 
reģistrējies daudz vairāk spor-
tistu – 100, taču visi neatbilda 
sacensību noteikumiem un 
konkursa veida atlasei.  Visi 
sacensību dalībnieki ir piere-
dzējuši jātnieki. Divas dienas 
pirms sacensībām jātniekiem 
paredzētas arī speciāli šim pa-
sākumam organizētas apmācī-
bas. 1000 jūdžu garajā distan-
cē būs 25 apstāšanās punkti, 
kuros nomainīs arī zirgus. 
Tas nozīmē, ka visu sacensību 
laikā dalībniekiem distance 
būs jāveic ar 25 nezināmiem 
zirgiem. Kopā sacensībās tiks 
izmantoti 700 mongoļu zirgi. 
Sacensības notiks tikai dienas 

Mongolijas plašumos
Inese Ruskule, pēc Horse&Hound

laikā, naktis tiks pavadītas 
teltīs, bet ēdienreizēs spor-
tisti baudīs tradicionālos 
mongoļu ēdienus un mal-
kos ķēves piena dzērienu – 
kumisu.  Ideja par šī pārjā-
jiena sarīkošanu radās pirms 
četriem gadiem Mongolijas 
rallija organizētājiem. Viņi 
saprata, ka zirgam šajā zemē 
ir ļoti liela nozīme, un līdz 
ar to dzelzs rumaku vietā 
nolēma pielietot zirgus, pa-
matojoties uz senām tradīci-
jām. Sacensību organizatori 
apgalvo, ka sacensības ne-
būs pārbaudījums zirgiem, 
bet gan jātnieku prasmei, 
izturībai un drošsirdībai. 
Paredzams, ka veiksmīgākie 
jātnieki paveiks distanci pie-
cu dienu laikā, maksimālais 
pieļaujamais distances veik-
šanas laiks – divas nedēļas. 
Skatītājiem nāksies šķirties 
no 4550 USD, lai noskatītos 
zirgu sacīkstes ar visgarāko 
distanci pasaulē. 

Mongolijas zirgs.
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Francijas komanda kļuva 
par nāciju kausa sacensību 
posmu divkārtējiem uzvarē-
tājiem. Tā atkal plūca uzvaras 
laurus Vācijā, Āhenē, kur risi-
nājās piektais posms - Mercedes 
Benz balvas izcīņā. Roterdamas 
(Nīderlande) posma uzvarētā-
ji vienīgie sasniedza tik izcilu 
rezultātu – startēja bez soda 
punktiem. Vācijas un Nīderlan-
des komandas saņēma vienādi 
pa četriem soda punktiem, bet 
pašreizējā līdere kopvērtējumā - 
ASV komanda saņēma tikai 
kopā piecus soda punktus.

Lai arī īru komandai šīs 
nebija veiksmīgākās dienas, 
D. Linčs piedzīvoja kritienu, 
tomēr tā ar 21 soda punktu 
ierindojās piektajā vietā pirms 
Beļģijas komandas, kam sestā 
vieta. Septītā - Šveice. Šī bija 
grūta diena arī zviedriem – 
tikai astotā vieta, un pirms sa-
censībām Falsterbo, pašu zemē, 
viņi arī kopvērtējumā ieņem 
astoto vietu. Itālija un Liel-
britānija nespēja kvalificēties 
otrajam raundam. Kopvērtē-
jumā itāļi ir pēdējā vietā tikai 
ar četriem ieskaites punktiem, 

Meydan FEI nāciju kauss
Āhene, 1.-�. jūlijs, konkūrs

Komandu pozīcijas 
pēc pieciem posmiem
1.	 ASV	 34
2.	 Francija	 31
3.	 Vācija	 25
4.	 Nīderlande	 24
5.	 Šveice	 23
6.	 Beļģija	 16,5
7.	 Īrija	 11,5
8.	 Zviedrija	 11
9.	 Lielbritānija	 10
10.	 Itālija	 4

un viņiem būs tiešām smagi 
jācīnās, lai paliktu augstākajā 
līgā arī nākamajā sezonā. Liel-
britānijas komandas stāvoklis 
nav tik dramatisks kā Itālijai, 
tomēr arī angļi ir starp tiem, 
kam būs krietni jāpacenšas, lai 
nākamajā gadā nebūtu jāstartē 
zemākā līgā, jo jaunajā sezonā 
augstākajā līgā paliks tikai as-
toņas labakās komandas, bet 
divu pādējo vietā Meydan FEI 
nāciju kausa izcīņā iesaistīsies 
divas spēcīgākās izlases no ze-
mākās līgas. Franču jātnieks Timotijs Ankjume ar Lamm de Fetan.

Meridita Maikla-Bērbauma.

Rīgas pilsētas Centra ra-
jona tiesa 28. septembrī plā-
no sākt skatīt krimināllietu, 
kurā par kāda 67 gadus veca 
vīrieša sabraukšanu ar zirga 
pajūgu pērn Vērmanes dār-
zā pilnmetrāžas filmas Mazie 
laupītāji uzņemšanas laikā 
apsūdzēts 27 gadus vecs vī-
rietis.

Zirga pajūga vadītājam 
Ruslanam Burmistram tiek 
inkriminēta prettiesiska no-
nāvēšana aiz neuzmanības. 
Aģentūras LETA rīcībā esošā 
neoficiālā informācija liecina, 
ka pirmstiesas izmeklēšanas 
laikā lietas izmeklētājiem 
bijusi gara sarakste ar Ceļu 
satiksmes drošības direkciju, 

Tiesās par vīrieša sabraukšanu ar zirga pajūgu
Pēc Diena.lv, LETA lai skaidrotu, vai kučiera pastrā-

dātais ir uzskatāms par ceļu sa-
tiksmes noteikumu pārkāpumu. 
Ņemot vērā, ka traģiskie noti-
kumi risinājušies parkā, noro-
bežotā teritorijā uz gājēju celiņa, 
konstatēts, ka tas tomēr nebūtu 
uzskatāms par ceļu satiksmes 
negadījumu. Tostarp apsūdzībā 
klāstīts, ka Burmistrs, būdams 
atbildīgais par pajūga kustību, 
nav izvēlējies pareizu zirga āt-
rumu.

Policijā pat domāja šo kri-
minālprocesu izbeigt, tomēr tas 
tika nosūtīts uz prokuratūru. 
1982. gadā dzimušais Burmistrs 
jau agrāk vairākas reizes nonā-
cis tiesībsargājošo institūciju 
redzeslokā, lielākoties viņš no-
darbojies ar dažādām zādzībām, 
sākot no 2002. gada.

Negadījums Vērmanes dārzā 
notika pērn 7. augustā, un jau 
nākamajā dienā cietušais vīrietis 
no gūtajām traumām slimnīcā 
mira. Policija noskaidrojusi, ka 
kučieris nebija lietojis alkoho-
liskos dzērienus. Pajūga vadītājs 
pēc negadījuma bijis šokā.

Rīgā, Vērmanes dārzā, piln-
metrāžas filmas Mazie laupītāji 
uzņemšanā iesaistīts zirgs ar 
zirga ratiem pārbrauca pāri cil-
vēkam. Aculiecinieki vēstīja, ka 
zirgs uzskrējis virsū garām ejo-
šajam cilvēkam, kurš pakļuvis 
zem pajūga. 

Pajūga vadītājs uzreiz pēc 
negadījuma stāstīja, ka, brau-
cot lejā pa slīpu virsmu, viņš 
ievērojis cilvēku gados, uzsaucis 
viņam, lai dod ceļu, un vīrietis 
pagājis malā, bet tad pēkšņi pa-

virzījies atpakaļ, zirgs uzskrējis 
viņam virsū un pajūgs pār-
braucis pāri gājējam.

Pajūgs filmēšanas vajadzī-
bām īrēts no firmas Straujais 
strēlnieks. Uzņēmumā norādī-
ja, ka “šādiem gadījumiem ir 
paredzēta apdrošināšana”.

Negadījums noticis ārpus 
filmēšanas laukuma. Filmu 
studijas F.O.R.M.A pārstāve 
stāstīja, ka filmēšanā iesaistī-
tais pajūgs pārvietojies uz citu 
vietu un tad arī noticis nepatī-
kamais negadījums. Pēc kadra 
uzņemšanas, kurā piedalījās 
zirga pajūgs, tā vadītājam bija 
jāveic manevrs cauri Vērmanes 
dārzam, lai nokļūtu atpakaļ fil-
mēšanas laukumā. 
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Kā mēs braucām uz sacensībām?
Šaubos, vai šodien kāds no sportistiem 

būtu ar mieru tā braukt: atklāta smagā ma-
šīna, augšā „kuzovā” ar virvēm sastiprināti 
baļķi, kas izveidoja trīs stāvvietas zirgiem. 
Sportisti sēdēja uz šiem pašiem baļķiem, ar 
vienu roku apskaujot zirga kaklu, ar otru 
turoties pie apmalēm. Tā mēs braucām pat 
līdz Maskavai. Laimīgs bija tas brauciens, 
kura laikā nelija lietus. Toties naktī, kad 
šoferis gulēja kabīnē, mēs ar neizsakāmu 
baudu nogūlāmies, izstiepāmies zem ma-
šīnas. Viesturs Lupkins pat iemanījās gulēt 
starp zirgu kājām – mašīnas kravas kastē.

Apsveicama bija mūsu laikā daudzpusī-
gā zirgu un jātnieku sagatavotība. Ar vienu 
zirgu startējām iejādē un trīscīņā, vai arī 
tika savienots konkūrs un trīscīņa. Arī es 
tādu „kokteili” piedzīvoju pat Vissavienī-
bas sacensībās Maskavā. Startēju ar Budjo-
nija šķirnes zirgu Čibi, – vienā dienā lecu 
konkūru, bet nākamajā dienā jāju Lielo 
balvu. Zirgs bija uzdevumu augstumos, un 
mēs devām komandai vajadzīgo ieskaiti. 
Vēlos ar labu vārdu atcerēties visus manus 
„kaujas” zirgus, pateikties par to pašaizlie-
dzību, uzticību un mīlestību. 
Mani „kaujas” zirgi
Zirgs Disciplīna Šķirne
1. Čibis konkūrs, iejāde Budjonija
2. Strauja konkūrs Latvijas
3. Tango konkūrs tēvs–Lipicas,  
  māte–tīrasiņu
4. Gabarīts konkūrs,iejāde Traķēnes
5. Bušprits iejāde Traķēnes
6. Kista iejāde Budjonija
7. Keipči iejāde Ahaltekinas
8. Brikets konkūrs Traķēnes
9. Golubka trīscīņa, iejāde tīrasiņu
10. Sudjba trīscīņa, iejāde tīrasiņu

Zirgs man devis iespēju
Astrīda Belovzorova
(Nobeigums, sākums Zirgu Pasta nr. 
6/2009)

Anglijas karalienes vietā – Latvijas 
lelle

Interesanta ir zirga Keipči biogrāfija. 
PSRS vadība pieņēma lēmumu uzdāvināt 
Anglijas karalienei divus zirgus – no Turk-
mēnijas un Kaukāza. Viens no tiem bija 
Keipči. Preču vagonā zirgs tika nogādāts 
Ļeņingradā, lai to pārvestu uz kuģi. Pirms 
tam vagons tika izmantots superfosfāta 
transportam, un zirgam bija iekaisušas 
acis. Ārsts atteicās to uzņemt uz kuģa. Tajā 
laikā Ļeņingradā notika Vissavienības se-
minārs jāšanas sporta vadībai. Zirgs tika 
piedāvāts pārdošanai. Tā kā cena nebija 
sevišķi augsta, zirgu nopirka Latvija.

Olimpiskais čempions iejādē Sergejs 
Filatovs izteica repliku, ka tādam zirgam, 
kurš bija ļoti maza auguma, seglos jāsēdina 
lelle. Latvijas Jātnieku federācijas priekš-
sēdētājs Viktors Okunčikovs atbildējis, - 
mums tāda lelle ir – Astrīda Spura (Be-
lovzorova).

Kad iznācu no slimnīcas pēc smagas 
operācijas, stallī mani gaidīja šis skaistulis. 
Tajā pašā dienā biju tam mugurā. Tā sākās 
mūsu duets, kas ilga daudzus gadus. Lielā-
kais sasniegums – PSRS Tautu spartakiādē 
Maskavā iejādē ceturtā vieta, uzvaras Lat-
vijas un starprepubliku sacensībās.

Viena no skaistākajām dāvanām, ko dzī-
vē esmu saņēmusi, ir iespēja klātienē vērot 
1980. gada olimpiskās spēles Maskavā. Tas 
bija mans „pasaku laiks”.

Sadzīvē, sportā es to pilnībā izbaudīju. 
PSRS izlases galvenais treneris Šeļenkovs 
personīgi parūpējās, lai es tiktu izsaukta uz 
olimpiādi tiesneša statusā. Protams, ne jau 
par arbitru atbildīgākajos startos, bet par 
nelielu tiesnešu pienākumu izpildītāju.

Tikšanās beidzās ar kāzām
Personīgajā dzīvē liktenis bija pret mani 

labvēlīgs. Pēc septītās klases beigšanas 
strādāju Rīgas Centrālajā universālveikalā 

par kurjeri, pārdevēju. Visi šie darbi man 
patika, un veicu tos ar prieku, jo paralēli 
bija iespēja darboties ar zirgiem – līdz pat 
brīdim, kad kļuvu par treneri. Neapguvu 
gan augstāko izglītību, jo vajadzēja strādāt, 
un varbūtība pamest jāšanas sportu pat ne-
tika pieļauta.

1962. gadā stallī mūs apciemoja jātnieks 
no Maskavas – Valentīns Belovzorovs, 
kurš šurp bija ieradies komandējumā. Šī 
tikšanās beidzās ar mūsu kāzām. Stājos 
laulībā ar cilvēku, kurš bija ideāla vīra eta-
lons, – uzticīgs, mīlošs, saprotošs, izglītots, 
skaists, cēlsirdīgs cilvēks. Mēs nodzīvojām 
laulībā 42 gaišus gadus. Izaudzinājām dēlu 
Nikolaju, kurš mantojis no tēva viņa labā-
kās īpašības.
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Astrīda Kleistu laukumos savā labākajā gara-
stāvoklī.
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1970. gads. Astrīda ar vīru Valentīnu un dēlu Nikolaju.

1988. gads. Kopā ar saviem audzēkņiem Maskavā Bitcu olimpiskajā kom-
pleksā (no kreisās): Jevgēņija Izotjeva, Astrīda Belovzorova, Guna Loja un 
Guntars Lukaševskis.
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Mani audzēkņi
Labākie sasniegumi kopīgo treniņu laikā iejādē
1. Guntars Lukaševskis Pridka PSRS meistarsacīkstēs Maskavā 1. vieta
2. Anita Mangale Progress PSRS čempionātā Minskā 2. vieta
3. Oksana Lukomska Hudkijs PSRS Lauku jātnieku čempionātā 1. vieta
4. Airisa Penele Epinārs PSRS Kausa izcīņā 4. vieta
5. Inga Ļeontjeva-Bistrova Princis starptautiskās sacensībās Viļņā 2. vieta
 Epinārs starptautiskās sacensībās Viļņā 3. vieta
6. Guna Loja Akbulaks PSRS Federācijas kausa izcīņā Maskavā 1. vieta
 Bušprits Vissavienības junioru čempionātā Kijevā 3. vieta
  spēcīgāko iejādes jātnieku turnīrā Maskavā 3. vieta
7. Natālija Šakurova Harakters PSRS Lauku jātnieku čempionātā 1. vieta, Igaunijā  
  izpildīta sporta meistara kandidāta kvalifikācija
8. Gita Zaķe Hamlets PSRS junioru čempionātā Nikolajevā 3. vieta
9. Agnese Liepiņa Vairogs PSRS junioru čempionātā Baltkrievijā 4. vieta
10. Aina Mainiece Gulistans Vissavienības sacensībās izpildīta sporta meistara 
  kvalifikācija
11. Marina Tereščuka Antičnijs PSRS jauniešu čempionātā 1. vieta
12. Sandra Karisa Rubka Vissavienības sacensībās 2. vieta
13. Vilija Rapoporta-Zeltiņa
14. Una Kiesnere Princis
15. Svetlana Volkova  Dzīvo un strādā Floridā. Pieder savs zirgs, startē 
  sacensībās. No Floridas štata labākās iejādes treneres 
  saņēmusi uzslavu par labu pamatu iejādes darbā
16. Ingūna Ozola  Strādā Stavropoles zirgaudzētavā, labi startējusi 
  Maskavā
17. Kristīne Rozīte Paragrāfs, Vidvuds Bieži bija lielu sacensību labāko trijniekā
18. Oļegs Burkovskis Mambo Latvijas čempions iejādē 1982. gadā (gadu strādāju 
  par treneri arī Tērvetē)
19. Edgars Treibergs Maratons, Koralis, Latvijas čempionātā otrā vieta trīscīņā ar veczirgiem 
 Elektrons, Otkliks 
20. Zane Liepa Gazele
21. Ilga Pšarjova Golfa Starptautiskās sacensībās Maskavā 2. vieta

Smaga slimība, nežēlīga nāve mūs iz-
šķīra, un zemes klēpī guldījām cilvēku, 
kurš man dāvāja šos laimīgos 42 gadus.

Cilvēks bez mīlestības nevar pilnvērtīgi 
dzīvot. Šodien man to dāsni sniedz zirgs 
Sapnis, kuru mīļi saucu par Susuriņu. Ar 
Keipči ikdienā dēvēju tāpat. Kad to atve-
da uz Rīgu, pieccīņnieks Sirmais, apskatot 
zirgu, ar sirsnīgu intonāciju noteica: „Tāds 
susuriņš vien ir”. Tas skanēja tik mīļi!

Ar Sapni esam nonākuši tāda kon-
takta stadijā, kad saprotamies gan ar 
vārdiem, gan ar darbiem. Mēs esam va-
jadzīgi viens otram. Es nevaru atļauties 
paņemt brīvdienu. Ar sirdi un dvēseli 
esmu tur, pie Sapņa stallī. Zirgs gaida! 
Tam nepieciešama kontrolēta barošana, 
rūpība, mīlestība. Es nespēšu otro rei-
zi pārdzīvot tādu brīdi, kad tas saslima, 
un visu dienu un nakti gulēja, mocīda-
mies sāpēs. Tas notika tieši dienā, kad 
no Stavropoles atbrauca Ingūna Ozola, - 
cilvēks, kurš man uzdāvināja Sapni. Vete-
rinārārsti darīja visu, ko spēja, bet nekļu-
va labāk. Secinājums bija viens – jāoperē! 
Trijos naktī mēs zirgu transportējām uz 
klīniku Jelgavā. Laikus sniegtā palīdzība 
ar transportu, nekavējoties veiktā operā-
cija, ārsta Jura Tolpežņikova „zelta rokas” 
darīja savu, – zirgs izdzīvoja! Zirgs dzīvo 
vēl šodien!

Tas godīgi nopelna savu kušķīti sie-
na un vietu stallī. Jā, tam ir psiholoģiski 

grūti, desmit gadus pieradušam pie viena 
saimnieka rokas, saprast bērnu nemāku-
līgās komandas. Sirdī Sapnis ir aktieris. 
Visu, ko tas māk, tas dara ar prieku.

No visas sirds gribu pateikties un kopā 
ar Sapni noliekt mūsu abu sirmās galvas 
to cilvēku priekšā, kuri izglāba zirgam 
dzīvību, kuri praktiski, morāli un mate-
riāli mums palīdzēja: Dacei un Jurim – 
mīļajiem labajiem ārstiem, darba bied-
riem Vladikam un Oļegam. Vismīļākie 
pateicības vārdi Annai Stafeckai un viņas 

vīram, kuri nakts laikā palīdzēja ar zirga 
transportēšanu uz Jelgavu. Paldies par 
materiālo palīdzību Andrim Zorgevicam.

Esmu ļoti priecīga, man ir gandarījums 
par to, ka gandrīz visi mani audzēkņi ir iz-
gājuši lielajā sportā. Lai viņi ko arī šodien 
nedarītu, lai kur strādātu un dzīvotu, visi 
ir palikuši uzticīgi zirgiem, nav aizmirsuši 
saskarsmi ar tiem.

Prieks skatīties, kā strādā Inga Bistro-
va – trenē, startē sacensībās. Kāda rūpī-
ga, aizkustinoša ir viņas attieksme pret 
zirgiem. Inga augusi savā meistarībā, ap-
guvusi starptautiskā līmeņa prasības. To 
pašu varu teikt par Airisu Peneli un Agne-
si Liepiņu. Jā, es cerēju viņas redzēt sporta 
virsotnē, cerēju, ka nepametīs zirgus. Tā 
arī noticis: mani audzēkņi ir labi sportisti, 
kvalificēti treneri, dzīvnieku mīļotāji, tei-
cami sava darba darītāji. No sirds novēlu 
viņiem turpināt celt meistarību, veiksmi 
dzīvē un sportā un – nepamest zirdzi-
ņus. Paldies Airisai par skaisto dāvanu –  
avīzes Zirgu Pasts gada abonementu!    

Astrīda Belovzorova ar Sapni uzstājas Pasaules kausa posma sacensību laikā Rīgā.
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1997. gads. Pirmais ceļš lielajā sportā tagad 
vadošajai jātniecei Agnesei Liepiņai bija ar 
mazo Sapni.
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Augusts
P  3 10 17 24 31
O  4 11 18 25
T  5 12 19 26
C  6 13 20 27
P  7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
Sv 2 9 16 23 30



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

Augusts
Latvijas mēroga sacensības
1.–2.08. konkūrs – Burtnieku kauss, Burtnieki, Valmieras rajons
8.–9.08. konkūrs, pajūgu braukšana, iejāde – II Latvijas Zirgu dienas, 
Inčukalns, Rīgas rajons
15.08. konkūrs – Ventspils kauss, Ventspils
22.08. pajūgu braukšana – sacensības, Balvos
23.08. konkūrs – LJF kausa 2. posms, Rīga, Kleisti
29.08. iejāde – LJF kausa 5. posms, Rīga, Kleisti
29.08. konkūrs – LPJSK kauss, Lielvārde, Ogres rajons
29.08. konkūrs – Kocēni, Valmieras rajons
29.-30.08. pajūgu braukšana – sacensības, Alūksnē
30.08. konkūrs –  Priekules balva, Priekule, Liepājas rajons

Kaimiņos Lietuvā, Igaunijā
1.08. pl.13.00 rikšošana – Tallina, Igaunija
1.08. konkūrs – Lagedi Derby, Lagedi, Igaunija
1.–2.08. konkūrs – Palladium kauss 3. posms, Lūnja, Igaunija
7.–8.08. konkūrs – Sārte fināls, Linnumae, Igaunija
15.08. konkūrs – Mero kauss, Raudondvaris, Radviškio rajons, Lietuva
15.08. konkūrs – Palladium kauss fināls, Ruila, Igaunija
15.08. pl.13 rikšošana – Tallina, Igaunija
20.08. konkūrs – Reinu kauss, ponijklase 5. posms, Koruse, Igaunija
22.–23.08. konkūrs – ERL ponijklase  fināls, Perila, Igaunija
23.08. iejāde – Ruila, Igaunija
28.08. konkūrs – Vardra kauss 2009, Kirikumoisa, Igaunija
29.08. iejāde – Līvima 3. posms, Saksa RK, Igaunija
29.08. pl.13 rikšošana – Tallina, Igaunija
29.08. iejāde – Riešē, Viļņas rajons,  Lietuva

Starptautiska mēroga sacensības
6.-8.08. konkūrs – CSI3*, Ksantimansijska, Krievija 
18.-22.08. konkūrs, iejāde – CSI3*/CDI3*, Maskava, Krievija
28.-30.08. konkūrs – CSI2* Krakova, Polija
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Pasaules kausa izcīņas Rīgas posma sa-
censību prezidents jau vairākus gadus ir 
Edgars Treibergs. Vienlaikus arī Latvijas 
Jātnieku federācijas viceprezidents un Lat-
vijas Zirgaudzētāju biedrības prezidents. 
Pats bijis prasmīgs jātnieks. Atceroties to 
laiku, viņš saka:

– Toreiz startēju gan iejādē, gan konkū-
rā, gan trīscīņā. Katrai komandai vajadzē-
ja punktus, un man tie zirgi „gāja”, varēju 
piedalīties ikvienā disciplīnā. Tāpēc tagad 
dažbrīd dusmas, – sportisti jāj, bet ne īsti 
konkūru, ne iejādi, un rezultātu nav. Patie-
sībā vispusība ir tā, kas nodrošina panā-
kumus. Pat nevaru iedomāties, kā var lēkt 
konkūru, ja sportists nav apguvis iejādes 
pamatus. Zirgu fiziski iespaidot tu taču 
nevari, tas ir pārāk liels, tāpēc jāstrādā ar 
galvu, lai to pareizi pievestu šķērslim, ja 
vajag, veiktu kāju maiņu un saīsinātu dis-
tanci. 

– Cik ilgi piedalāties Pasaules kausa 
posma sarīkošanā Rīgā?

– Pašos pirmsākumos, jāatzīst, klāt 
nebiju. Sākot ar 1993. gadu sāku palīdzēt 
sacīkšu organizācijā, bet ne aktīvi. Taču 
kopš 1999. gada esmu organizācijas komi-
tejas loceklis. Tātad nu jau apritējis desmit 
gadu. Bet mani zirgi šajās sacensībās star-
tējuši jau kopš 1996. gada.

– Kuri bijuši veiksmīgākie?
– Radiants, Mitjutlands, Aprikoze, Pi-

kards un arī citi. Labākos panākumus gu-
vis Radiants, kurš 2001. gadā Grand Prix 
maršrutā uzvarēja un divas reizes pēc tam 
bija otrais.    

– Kā šajos gados augušas Pasaules 
kausa Rīgas posma sacīkstes?

– Sākumā bijām priecīgi, ka no FEI sa-
ņēmām 4000 Šveices franku galvenā marš-
ruta balvu fondam, pārējos tika sadalīts 
pārsimts latu. Tagad balvu fonds ir vairāk 
nekā 30 tūkstoši eiro. Pirmajos gados pie 
mums brauca četru, piecu tuvāko kaimiņ-
valstu pārstāvji, pēdējos gados – arī spor-
tisti no ASV, Kanādas, Dānijas, Somijas. 
Šogad gaidām arī Zviedrijas jātniekus.

– Ko Latvijas jāšanas sportam deva 
tas, ka pie mums tika sākta šo sacīkšu 
sarīkošana?

– Pirmkārt, iespēju salīdzināt savu 
varēšanu ar citvalstu sportistu meistarī-
bu. Pirms vairākiem gadiem braucām uz 
Maskavu, kur notika piecu zvaigžņu sta-
tusa sacīkstes, bijām sašutuši, ka mums un 
citām tuvākajām valstīm atvēlēts pa divām 
dalībnieku vietām, savukārt sabrauca tāda 
ranga sportisti kā brazīlietis Rodrigo Pes-

Vispusība nodrošina panākumus
Dace Millere soa un citi, savācot visu balvu fondu. Taču 

Krievijas sportistiem tas bija milzīgs sti-
muls censties, un šīs valsts jāšanas sports, 
kas tobrīd bija apsīcis, pacēlās atkal jaunā 
kvalitātē. Tāpat mums. Citādi būtu lauku 
mači vienā laidā, un sportisti arī jātu kā 
gani. Tagad labākie var salīdzinoši līdzvēr-
tīgi startēt arī ārzemju turnīros, un startu 
skaitu tajos vajadzētu vēl palielināt, jo ti-
kai tas jau virza sporta veidu augšup.

– Taču līdz augstākajām starptautis-
kajām virsotnēm tomēr netiekam...

– Jāņem vērā situācija. Atcerēsimies as-
toņdesmito gadu beigas, kad mūsu sportis-
tiem bija labi rezultāti PSRS līmenī, bet tad 
viss tika izpostīts – zirgi pārdoti, likvidēti 
kolhozi, sporta bāzes pārvērtās tuksnešos. 
Labākie sportisti aizbrauca uz ārzemēm – 
Sergejs Šakurovs, Olga Sniedze, Guntars 
Lukaševskis, Normunds Kisnics, Zinta 
Lāce, Gints Pētersons, Ģirts Bricis, Ēriks 
Elmis, Vitālijs Mutulis. Mājās palika vien 
tie, kam bija ģimenes vai citas saistības. 
No minētajiem šobrīd Latvijā atgriezušies 
tikai Šakurovs un Bricis. Labi, ka bija at-
sevišķi cilvēki, kuri par zirgiem saņemto 
naudu neiztērēja tūlīt, spēja to ieguldīt at-
tīstībā, lai mūsu zirgaudzēšanas nozari un 
līdz ar to jāšanas sportu virzītu pēc brīža 
tālāk.

Jāatzīst, ka galīgi nepareizi ir tas, ka 
šobrīd pret sportistiem un zirgu sagata-
vošanu nav augstāku prasību. Agrāk bija 
sporta biedrības, kas finansēja treniņu 
procesu, došanos uz sacensībām, un līdz 
ar to arī prasīja katram vecumam adekvā-
tus sasniegumus. Nevari attiecīgās sporta 
klases normatīvus izpildīt, lūdzu, atdod 
zirgu nākamajam sportistam. Tagad, kad 
gandrīz simtprocentīgi zirgi pieder privāt-
personām, federācija neko nevar prasīt un 
iespaidot. Kā saimnieks vēlas, tā sportists 
dara. Tāpēc jāatzīst, ka sporta jomā pa-
domju laikos bija arī daudz laba, ko tagad 
esam zaudējuši. Šodien finansējums jāgai-
da no sponsoriem, un ārzemju sacīkstēs 
piedalās ne vienmēr labākie, bet tie, ku-
riem tiek dota nauda. Līdzdalība sacensī-
bās ir ļoti dārga.

– Kādas, pēc jūsu aprēķiniem, ir iz-
maksas startam ārzemju sacīkstēs?

– Lai uz Maskavu aizvestu vienu zirgu 
un vienu sportistu, ceļa izdevumiem ne-
pieciešami aptuveni 800 līdz 900 lati, ne-
rēķinot uzturēšanos viesnīcā, veterināros 
pakalpojumus, vīzu noformēšanu un ci-
tus izdevumus. Ja zirgam, kurš sagatavots 
Grand Prix līmenim, nepieciešamas vis-
maz astoņas, deviņas sacensības gadā, – 
katrs pats var izrēķināt. Labi vēl, ja tiek 
vinnēta kāda prēmiju nauda.

– Minējāt par savu daudzpusību spor-
tā. Kur tā tika apgūta?

– Mācījos Rīgas 6. vidusskolā. Tā bija 
laba skola, un tika prasīti ne vien rezultāti 
mācībās, bet arī tas, lai katrs skolēns ārpus 
skolas nodarbotos kādā pulciņā vai spor-
totu. Mani virzīja uz moderno pieccīņu, 
taču man nepatika visas tās disciplīnas. 
Zirgi gan. Braucu uz Kleistiem trenēties 
un vēlējos iestāties jāšanas sporta sekcijā, 
bet nokavēju noteikto datumu. Tad izgud-
roju, ka ar šo sporta veidu varētu nodarbo-
ties lauksaimniecības tehnikumos, jo tieši 
tolaik tika izdota LPSR Ministru kabineta 

Kopā ar Dzintru Puķudruvu 1981. gadā pirma-
jā izsolē Oktē.

Edgars Treibergs sacensībās ar Gazeli.

Trīscīņas krosa distancē ar Cinti.
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pavēle, ka visās šajās mācību iestādēs jā-
nodibina sporta sekcijas. Paskatījos avīzēs, 
kur tika publicēti tehnikumu uzņemšanas 
noteikumi. Piezvanīju uz vienu, otru, tre-
šo, – visur jau pilns. Beidzot Maltas sov-
hoztehnikumā atbildēja, ka vietas brīvas. 
Tas bija 1971. gada 31. augustā... Nemaz 
nezināju, ka Malta atrodas Rēzeknes ra-
jonā. No stacijas tiku līdz skolai ar taksi 
un sapratu, ka mājās vairs neaizbraukšu. 
Sāku mācīties zootehnikas nodaļā. Tad, 
realizējot valdības lēmumu, skolas vadība 
domāja, ka tieši tur atrodami jaunieši, kuri 
varētu darbojies jaunajā jāšanas sporta 
sekcijā. Mums iedeva naudu, un braucām 
uz padomju saimniecību Sovetskaja Latvi-
ja Voronovā iepirkt zirgus. Jā, mums uzti-
cēja naudu un arī zirgu pirkšanu. Bet pir-
mais sākums sapratnē ar zirgiem bija tad, 
kad vasarās dzīvoju Garkalnē. Nevēlējos 4. 
klasē braukt uz kolhozu ravēt zemenes, un 
dabūju no vietējā kolhoza izziņu, ka vasa-
ru strādāšu tur – Upesciemā. Sākumā man 
iedeva sīkākiem darbiem vienu zirgu, tad 
otru, – ar ko zāli pļaut. Ar citiem puikām 
sacentāmies, kurš vakarā ātrāk tiks līdz 
stallim. Jutos kā lielais, nevis kā kāds cits 
ar sagrabējušu motociklu. Mūs redzot, 
tantes šķūnīšos sameklēja vecus seglus, un 
sākām jau nopietnāk jāt ar zirgiem, un tas 
iepatikās.

– Neticami, un kas notika tālāk?
– Jau 1972. gadā ar zirgu Fjords startēju 

šķēršļu pārvarēšanas sacensībās maršrutā 
ar 130 cm augstiem šķēršļiem. Togad spor-
ta biedrības Vārpa sporta spēlēs jau mar-
šrutā ar 140 cm augstiem šķēršļiem divos 
hitos jauniešu konkurencē paliku otrais ar 
četriem soda punktiem. Tad un arī vēlāk 
mani konkurenti bija Plotka, Bendrups, 
Osipovs, Šāberts, Navruzovs.

– Kā īsā laikā izdevās tik labi sagata-
vot zirgus?

– Trenējāmies no rīta līdz vakaram, 

jājām pa kalniem, pārvarējām pašu saga-
tavotus šķēršļus, kas bija pat sarežģītāki 
nekā sacensībās. Trenera mums nebija. 
Kad 1975. gadā iestājos Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijā, tad jāju tās sporta 
bāzē. Bet jau kopš 1977. gada sāku strādāt 
Tērvetes zirgaudzētavā, un tur šo iespēju 
bija daudz vairāk. Mani labākie zirgi bija 
Fjords, Maratons, Vdumčivijs H 140, Ko-
ralis, Otkliks, Sapnis.  

– Taču jau ātri nokļuvāt funkcionāra 
darbā, kad jāšanai vairs neatlika laika, 
pretējā gadījumā minētie panākumi ne-
būtu atzīstami par lielākajiem.

– Pēc kārtējā PSKP kongresa tika iz-
dots lēmums numur 401., kas paredzēja 
veicināt pasākumus zirgkopības attīstībā. 
Mūsu Lauksaimniecības ministrijā šim 
nolūkam tika izveidota jauna štata vieta, 
un mani 1981. gadā uzaicināja tur strā-
dāt. Sabiju vairākos amatos – par galveno 
speciālistu Ciltslietu pārvaldē un citur. Bet 
1992. gadā tika nodibināta Latvijas Zirg-
audzētāju biedrība, par kuras prezidentu 
kļuvu un strādāju vēl joprojām. 

– Kad sākās darbs Latvijas Jātnieku 
federācijā?

– Sāku tajā darboties 1986. gadā kā 
Zooveterinārās komisijas priekšsēdētājs. 
Laiki gāja, amati mainījās. Jāatzīst, ka, ne-
skatoties uz pēdējo aptuveni astoņu gadu 
vēsturi, iepriekš federācijā visspilgtākais 
un organizatoriskajā darbā intensīvākais 
bija laiks Ivana Grigorjeva vadībā. 

– Vai šobrīd redzat problēmas ekono-
miskajā situācijā vai citās jomās?

– Pašos cilvēkos. Kad strādāju Tērvetē, 
mums katru gadu pārdošanai vajadzē-
ja sagatavot 50 līdz 60 zirgu. Bijām tikai 
trīs, četri treneri, pārējo paveica apkārtnes 
bērni vecumā no 12 līdz 14 gadiem, kuri 
nāca pie mums trenēties. Tagad jaunieši ir 
tehniski gudrāki, bet, sēžot pie datoriem, 
viņi zaudējuši to izpratni, izjūtas, centību 

un entuziasmu, kas bērniem bija kādreiz. 
Liels ieguvums bija, ka uz Tērveti strādāt 
atnāca trenere Astrīda Belovzorova. Atce-
ros, kā agrāk biju gājis skatīties uz viņas 
un Ainas Mainieces treniņiem kādreizējā 
hipodroma teritorijā. Tagad tādas spor-
tistu sagatavošanas kvalitātes vairs nav, 
un nesaprotu, kāpēc šo abu izcilo iejādes 
speciālistu zināšanas netiek izmantotas. 
Mums ir divas ar valsts atbalstu uzturētas 
jāšanas sporta bāzes – LLU sporta bāze pie 
Jelgavas un valsts aģentūra Lietišķo spor-
ta veidu skola Kleistos. Taču to sportisti 
augstus rezultātus nesasniedz, jādomā, vai 
vispār šo sporta bāzu uzturēšanā ir lietde-
rīgi ieguldīt valsts naudu, ja lielāko atdevi 
sniedz privāto zirgu turētāji. Diemžēl tad, 
ja nebūtu sporta bāzes Kleistos, mums 
zustu arī iespēja izmantot tās infrastruk-
tūru Pasaules kausa izcīņas un citu sacen-
sību sarīkošanā. 

– Kam jāmainās, lai tomēr ar cerību 
varētu skatīties uz turpmākajiem ga-
diem?

– Jāmainās visiem. Vispirms tiem, kuri 
zirgus audzē – lai gatavotu kvalitatīvus 
zirgus, ar kuriem sportisti varētu braukt 
uz augstas kategorijas mačiem un tajos 
ieinteresētu par mūsu zirgiem pircējus. 
Nevis kā tagad – tirgotu par smiekla nau-
du divus, trīs gadus vecus zirgus, lai pēc 
tam ar nožēlu vērotu, kā viņi startē Pa-
saules kausa izcīņas finālā un pat olimpis-
kajās spēlēs. Vēl pirms vairākiem gadiem 
mums bija ļoti ierobežots genofonds, bet 
tagad situācija mainījusies, mēs varam au-
dzēt ļoti labus zirgus. Jārēķinās ar to, ka 
dalībnieku kvalitatīvais sastāvs būs tieši 
atkarīgs no balvu fonda apjoma. Kleistos 
ir labs laukums un tribīnes. Vienmēr saņe-
mam atzinību gan no ārzemju tiesnešiem, 
gan sportistiem par labu sacīkšu sarīkoša-
nu, bet visu izšķirs nauda, – valsts finansē-
jums un sponsoru atbalsts.

FEI Ģenerālajā asamblejā Londonā.  No kreisās: toreizējā FEI prezidente 
Spānijas princese Dona Pilāra de Burbona, Krievijas olimpiskā čempione 
Jeļena Petuškova, LJF prezidents Agris Blaus un Edgars Treibergs.

Edgars Treibergs Pasaules kausa Rīgas posma sacensībās sagaida toreizē-
jo Krievijas vēstnieku Latvijā Viktoru Kaļužniju ar kundzi.
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Netālu no Saldus, nogriežoties mazā 
celiņā no šosejas, paveras sakopta saimnie-
cība. Zirgkopējs Jānis, pārbaudījis kārtību 
stallī, piever tā durvis. Saimnieks Igors 
pļauj zālāju. No mājas iznāk Edīte un saka: 
„Tāda nu ir tā Sončiku ģimenes saimniecī-
ba Jaunzemji.” Viņa skrupulozi raksturo tās 
ģeogrāfisko stāvokli, – Saldus rajona Zirņu 
pagasta Bukupe. Te Edīte un Igors Sončiki 
saimnieko kopš 1998. gada, un ir priecīgi, 
ka var dzīvot tuvāk dabai.  

Tūlīt apstaigājam daļu no sešu hektāru 
lielās saimniecības, kur galvenie ir aploki 
un ganības zirgiem, bet ir arī puķudārzs, 
futbola laukums vīra un viņa draugu iz-
klaidei, pirtiņa un neliela nogāze, aiz ku-
ras redzams sens dzirnavu dīķis ar gulbju 
ģimeni.

Taču stāsts par šo cilvēku veikumu sākts 
tāpēc, ka Edītei piederošais zirgs Patriks 
šogad guvis lielisku panākumu, – izcīnījis 
uzvaru valsts čempionātā jaunajiem zir-
giem. Protams, pateicoties jātnieka Jāņa 
Kalitas pacietīgajam darbam un arī saim-
nieku rūpēm par veiksmīgu sadarbību.

Sapnis guvis piepildījumu
Dace Millere

Ciltsmāte Velve
Pirmo zirgu – Velvi – Edīte iegādājās 

1998. gadā. Abām meitām „uznāca tra-
kums” uz zirgiem. Remtes pagastā nelielā 
zemnieku saimniecībā bija pieejamas jā-
šanas nodarbības un kādā brīdī tika pa-
ziņots, ka ar to nepietiek, vajagot pašiem 
savu zirgu... Edīte, agrāk dzīvojot Jelgavā, 
pati bija trenējusies jāšanas sportā un kā 
vienu no dzīves mērķiem izsapņoja ieceri 
par savu zirgu. Tagad viņa saka:

– Zirgu īpaši nemeklējām, laikam lik-
tenis to atveda pie manis. Saimnieki par 
Velvi toreiz prasīja tikai 180 latu, jo tā 
kliboja. Tobrīd Ivo Miķelsons gan Velves 
kāju bija jau  apārstējis. Domāju, – bērni 
beigs „ņaudēt” par zirga pirkšanu, un pati 
būšu realizējusi savu dzīves sapni. Tā zirgu 
nopirku. Sākumā Velvi turējām pie mūsu 
paziņas Dzintras, tad Saldus Jātnieku sko-
lā un Jura staļļos pie Liepājas. Vidējā mei-
ta, kura visvairāk interesējās par jāšanas 
sportu, trenējās un pat piedalījās pāris sa-
censībās, beidza vidusskolu, un radās citas 
intereses. Sapratu, ka Velvei sportā karje-
ras vairs nebūs, un visiem tik ļoti gribējās 
savu kumeliņu. Kur gan meklēt tā tēvu? 
Protams, Tērvetē, jo tā bija zināmākā 
zirgaudzētava. Aizbraucām, un ieraudzīju 
ērzeli Pedro. Tā 2002. gadā piedzima Pat-
riks, pēc tam no Lambordžini piedzima – 
Livonija, un nu jau mums bija trīs zirgi.

Patriks pieteic sevi ērzeļu skatē
Milzīgs esot bijis visu prieks, kad Pat-

riks 2004. gadā uzvarējis jauno ērzeļu 
skatē, kas notika Lietuvas jāšanas sporta 
kompleksā Audruvis. Redzot panākumus, 
Velve tika lecināta ar Calliano HL250 (no 
Calido I), un 2005. gadā piedzima Calvin, 
kas mīļi saukts par Kalvīti. Tobrīd Patri-

kam bija jau trīs gadi, un vajadzējis sākt 
domāt par to, kā zirgu gatavot sportam.

– Turpat Saldus stallī jāja Jānis Kalita, 
nupat atgriezies no mācībām Dānijā, – 
stāsta Edīte. – Viņš trenēja Solpegardens 
Castello, Lambordžini, vēl citus zirgus. 
Vaicāju, vai nevēlas pamēģināt Patriku, 
kas bija grūti valdāms, pat nezinu, vai to-
brīd Jānis bija priecīgs par piedāvājumu. 
Taču, kad abi sāka kopā strādāt, viss izde-
vās labi. Iepriekš šo jātnieku nepazinu, bet 
tas, kā viņš apmācīja Patriku, man ļoti pa-
tika. Patīkami, ka mums ar Jāni ir pavisam 
vienāda attieksme pret darbu, – nevajag 
steigties, viss notiek tā, kā tam jānotiek.

Tostarp Edītes ģimene bija nopirkusi 
vēl divus zirgus. Domājot par ratos brauk-
šanu – Flandu (Flagmaņa līnija), kā arī 
Kortedžu. Saimē jau seši zirgi. Jānis devās 
prom no Saldus uz sava tēva Jura staļļiem, 
un Patrikam loģiski bija jābrauc līdzi. Tad 
radusies doma, – kāpēc mētāties no vie-
na staļļa uz citu, varbūt pašiem jāizveido 
savs, vēl jo vairāk tāpēc, ka pagalmā atro-
das veca govju kūts. Sākās tās atjaunoša-
na, gada laikā ēka pārtapa par nelielu, bet 
modernu, Eiropas standartiem atbilstošu 
stalli ar ērtām novietnēm septiņiem zir-
giem. Tās tika arī piepildītas, jo, atrodoties 
Grobiņā, Livonijai un Velvei bija atskrēju-
ši pa kumeļam. Patriks gan paliek tur, lai 
kopā ar Jāni varētu sportot.

Līdz tam nevienu zirgu Edīte nav pār-
devusi, bet atzīst, ka ar Flandu bijis īpašs 
gadījums:

– No Somijas atbrauca kāda zirgu mī-
ļotāja, jo bija meklējusi tieši Flandu. Viņa 
te pirms vairākiem gadiem nopirkusi tās 
tēvu – Mister Fix, un, pārliecinoties par tā 
lielisko raksturu, vēlējās vēl kādu šīs labās 
latviešu dzimtas zirgu. Aizritēja vairāk 

Laba sadarbība
Jānis Kalita: – Esmu ļoti apmie-

rināts ar to, kā veidojusies sadar-
bība ar zirgu īpašnieci Edīti Son-
čiku. Daudzi saimnieki nevar vien 
sagaidīt, kad zirgi lēks augstākus 
maršrutus un sasniegs augstus 
rezultātus. Bet jāapzinās, ka, sā-
kot no nulles, vajadzīga pacietī-
ba, zirga sagatavošanā jāiegulda 
daudz enerģijas un arī naudas. 
Edīte to saprot, tāpēc ar viņu ir 
viegli kontaktēties. Viņa vienmēr 
man prasa padomu, nevis uzspiež 
savu tempu zirga sagatavošanā. 
Es daru savu darbu, viņa – savu. 
Tad, ja īpašnieks mēdz diktēt savu 
tempu, jaunie zirgi bieži tiek „pār-
dzīti”, jātnieks varbūt cenšas par to 
brīdināt, bet nekas cits neatliek, ja 
īpašnieks saka savu. Līdz šim mūsu 
sadarbībā ar Edīti viss bijis kārtībā. 
Nupat sāku strādāt arī ar viņas jau-
nāko zirgu Calvin. Tam ir četri gadi 
un vēl jāaug, jo sacensībās zirgs 
drīkst startēt tikai fiziski un arī psi-
holoģiski nobriedis. Šāda gudrība 
sāk veidoties piecu gadu vecumā. 
Tad sākām startēt ar Patriku, un tā 
to darīsim arī šoreiz.

Edīte Sončika ar saviem mīluļiem Jaunzemju ganībās.
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nekā nedēļa, kamēr viņa pārliecināja mani 
ķēvi pārdot. Sapratu, tai Somijā būs brīniš-
ķīga dzīve, un izšķīros par šo soli. Pārdevu 
drīz arī Livoniju, – meitenei, kura to vē-
lējās. Zirgs joprojām stāv mūsu stallī, bet 
saimniece, kad tai ir laiks, labprāt brauc 
šurp izjāt. 

Jau kupla saime
Tagad Jaunzemju ganībās labsajūtā ga-

nās Velve, aplokā draiskojas viņas dēls – 
Kaliostro (no Stolpegardens Castello 
DH15), Kortedža, Livonija un tās dēls 
Miro Rex (no Miro Rolex DH16). Calvin 
nu tiek laists pie Jāņa skolā, jo kļuvis čet-
rus gadus vecs.

Bet Patriks startē jau trešo sezonu, sāk-
dams savu sportista karjeru piecu gadu 
vecumā. Pirmā bijusi – kā pa viļņiem, te 
augšup, te lejup. Pērn sasniegta zināma 
stabilitāte, labi nostartējot Baltijas kausa 
izcīņas posmā Mārupē un Pasaules kausa 
Rīgas posma ietvaros notiekošajās Latvijas 
jaunzirgu sacīkstēs – abas reizes otrās vie-
tas. Šogad ziemas čempionātā apmeklēts 
vien pirmais posms, sasniedzot viduvēju 
rezultātu. Bet pēc tam atklātajos laukumos 
sekoja trīs veiksmīgi starti – Rīgā sezonas 
atklāšanas sacīkstēs, Garkalnē un Latvijas 
Nacionālajā čempionātā Inčukalnā. Rīgā 
pirmoreiz pārvarēts maršruts ar 130/135 
cm augstiem šķēršļiem un konkurencē 
bez dalībnieku vecuma ierobežojuma sa-
sniegta augstā ceturtā vieta,   Garkalnē 
maršrutā ar 130 cm augstiem šķēršļiem 
trešā vieta un Latvijas čempionātā – uz-
vara divu dienu startu kopvērtējumā. Ta-
gad paredzēts starts Pasaules kausa Rīgas 
posma programmā iekļautajos maršrutos 
jaunajiem zirgiem.

Par gandarījumu jāmaksā
– Kad jāizšķiras, kurās sacīkstēs pie-

dalīties un kurās ne, ļoti rēķinos ar Jāņa 
viedokli, – saka Edīte Sončika. – Braucie-
nu uz sacīkstēm finansēju es. Bet, ja tiek 

iegūta balva, dalām to uz pusēm. Taču 
nauda jau nav galvenā. Es gūstu gandarī-
jumu no tā, ka mani zirgi startē sacīkstēs, 
un par gandarījumu ir jāmaksā... Kad jā-
pieņem kāds nopietns lēmums par zirga 
turpmākās sagatavošanās posmu, braucu 
uz stalli, runāju ar Jāni, un kopā nonā-
kam pie risinājuma. Viņš saviem gadiem 
ir neticami apdomīgs. Startējis arī Eiropas 
jauniešu čempionātā, paliekot pirmais aiz 
finālistiem, bet tas ļāvis apgūt ievērojamu 
pieredzi.

Abi Sončiki, kā bilst Edīte, strādā stre-
sainā, ar finanšu auditu saistītā jomā. Tā-
pēc ikdienas spriedzi darbā kompensē ar 
mīlestību pret zirgiem, suņiem un put-
niem. Pat stallī no jumta pārseguma iz-
ņemti daži dēļi, lai bezdelīgas varētu brīvi 
lidot. Bet Edīte sākusi atcerēties adīšanas 
māku un siltumnīcā stāda tomātus. Tas tā, 
dzīvei sakārtojoties uz labo pusi, lai apkārt 
un pašos viss būtu rimts un sakārtots. 

Bērni katrs tagad dara savu – Inese, Kris-
tīne un Ivars. Bet, kad ierodas mājās no tu-
vienes vai tālienes, ir gatavi visu vajadzīgo 
arī zirgu stallī padarīt, lai gan neviens no 
viņiem ar jāšanu nav aizrāvies. Ivaram citi – 
dzelzs zirgi motosporta sacensībās.

Runājot par sadarbību ar Jāni Kalitu, 
Edīte uzsver:

– Esmu ar viņa darbu ļoti apmierināta, 
domāju, – arī viņš ar maniem zirgiem. Bals-
toties uz iepriekšējo pieredzi, nevēlos neko 
mainīt un ceru, ka viņš ņems savā apmā-
cībā arī divus manus jaunos zirgus. Esmu 
labā nozīmē konservatīva, – ja viss ir labi, 
kāpēc ko mainīt. Turklāt gaidām vēl divus 
kumeliņus nākamgad maijā... Jo kas gan 
tas par stalli bez kumeļiem?! Faktiski esmu 
diletants zirgu turēšanā, bet mana piere-
dze citā jomā ļāvusi ātri apgūt arī zināša-
nas, kas vajadzīgas dzīvnieku īpašniekam. 
Lieliska ir sadarbība ar veterinārārstu Juri 
Tolpežņikovu, kurš ļāvis daudz mācīties. 
Kas gan es tiem zirgiem patiesībā esmu, – 

Patriks, LS1618 
Dzimis 10.03.2002.
Tēvs – Pedro W2, Vācija, 1986
Māte – Velve LS5440, ZA Tērvete, 
1994
Pedro ir vaislas ērzeļa – miljonāra 
Pilot dēls. Pasaules jāšanas sports 
nav iedomājams bez tā pēcnācēju 
pārstāvniecības visaugstākā ranga 
sacensībās. Pedro brālis Bugatti Ped-
ro ieguvis zelta medaļu komandu 
konkurencē Seulas olimpiskajās spē-
lēs ar jātnieku Volfgangu Brinkmani. 
Pedro māte ir Vācijas valsts prēmijas 
ķēve Almfee. Pedro pats bijis augstas 
klases sporta zirgs, bet kopš traumas 
sportā nepiedalās. Latvijā par vaislas 
ērzeļiem atzīti četri Pedro dēli – Pat-
riks (2001), Patriks (2002), Passi (2002) 
un Pilot-K (2003). Mātes Velves tēva –  
Traķēnes ērzeļa Varjaga – dēls Veto 
piedalījies starptautiskās sacensībās 
ar jātnieci Lāsmu Petrēvicu. Velves 
māte Vodņica ir klasiskā Kaļiņingra-
das krustojuma – Vaļeriks un Duo 
meita – rezultāts.
(No Latvijas Vaislas ērzeļu kataloga)

staigājošs cukurtrauks... Kā saimnieku 
klausa Jāni, bet mīl arī mani. Tāpēc ļoti 
aizkustinošs un negaidīts bija brīdis, kad 
šogad Latvijas čempionāta apbalvošanas 
ceremonijā tika godināti arī zirgu audzē-
tāji un īpašnieki. Šaubos, vai ilgi finansiāli 
varēšu atļauties ar zirgiem darboties, bet 
pagaidēm nevaru arī domāt par to, ka 
kādu no tiem par tūkstoti varētu pārdot... 
Īstam audzētājam ir 30, 40 un vairāk zirgu. 
Man ir septiņi, un tas ir daudz cilvēkam, 
kuram tā nav biznesa sastāvdaļa, bet aile 
izdevumu sarakstā. Tomēr tas, ka pēc sep-
tiņu gadu kopīga darba esam ar Patriku 
kļuvuši par Latvijas čempioniem, ir ļoti 
cienījams sasniegums un liels prieks.

Jānis Kalita ar Patriku distancē. Edīte Sončika un Jānis Kalita ar Patriku pēc kārtējā panākuma sacensībās.
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Bronzas medaļas ieguvējs 2008. gada pa-
saules čempionātā četrjūgiem  Boids Eksels 
uzvarēja kvalifikācijas sacensībās Ungārijā. 
Lielbritānijā dzīvojošais braucējs sāka ar 
uzvaru figurālās braukšanas daļā un līdz 
pat pēdējam sacensību posmam noturēja 
līdera pozīcijas. Iedzinēja lomā bija Koss de 
Ronde no Nīderlandes, bet aiz viņa sekoja 
mājinieks Jozefs Dobrovičs. Nāciju sacensī-
bās uzvarēja Ungārijas komanda, kam se-
koja Nīderlade un Šveice.

Sacensības notika Dobroviču ģimenes 
īpašumā. Saimnieki bija parūpējušies, lai 
sacensības norisinātos augstākajā līmenī – 
skaisti dekorēta figurālās braukšanas arēna, 
astoņi ar izdomu veidoti maratona šķēršļi 
un labi sastādīts konusu maršruts.

Eksels brauca ar dūkaniem vācu šķir-
ņu zirgiem, kas pieder viņa ungāru spon-
soram, kurš bija ļoti apmierināts ar Boida 
uzvaru dzimtajā zemē. Interesanti, ka trijās 
sacensību fāzēs Boids mainīja zirgu kārtību 
aizjūgā, apgalvojot, ka tā braukt bijis vieg-
lāk. 

Holandietis Koss de Ronde pēc pirmās 
un otrās daļas bija otrajā vietā. Ar nelielu 
soda punktu starpību viņam sekoja zviedrs 
Tomass Ēriksons, taču konusu distancē tika 
izslēgts, jo sajauca maršrutu.

Jozefam Dobrovičam šajās sacensībās 
bija dubults uzdevums – gan uzņemt sa-
censību dalībniekus, gan pašam piedalīties 
atbildīgajos startos. Pēc figurālās braukša-

Pasaules kausa sacensības pajūgu braukšanā
Sagatavoja Dace Štrausa

Vescesa, 4.-14. jūnijs

nas viņa ekipāža bija ceturtajā vietā. Ievē-
rojot, ka vadošie zirgi spiedās viens otram 
virsū, Dobrovičs pēdējā brīdī nolēma ap-
mainīt zirgus vietām, tādēļ  tie vēl nebija 
paspējuši pierast pie jaunās pozīcijas, un 
rezultāts bija sliktāks. Maratonā Dobroviča 
ekipāža finišēja otrā, bet konusu maršrutā 
guva uzvaru. 

Sacensību statistika:
– piedalījās 25 četrjūgi no 6 valstīm,
– startēja 3 pasaules čempioni – Tomass 

Ēriksons (Zviedrija), Lāslo Juhazs (Ungāri-
ja) un Verners Ulrihs (Šveice),

– vecākajam sacensību dalībniekam 
Lāslo Kečkemeti (Ungārija) bija 68 gadi,

– jaunākais dalībnieks Mikaels Braukle 
(Vācija) – 19 gadu vecs.

Altenfelde, 18.-21. jūnijs
Tomass Ēriksons no Zviedrijas palika 

nepārspēts Pasaules kausa kvalifikācijas 
sacensībās Austrijā. Viņam sekoja Jirži 
Nesvacila ekipāža no Čehijas un Rainera 
Duna komanda no Vācijas.

Divkārtējais pasaules čempions Ēriksons 
jau figurālajā braukšanā izvirzījās priekšga-
lā ar samērā lielu puktu starpību no otrās 
vietas ieguvēja Jirži Nesvacila seniora – 
septiņi soda punkti. Maratona distance 
ilgstoša lietus dēļ bija kļuvusi grūti izbrau-
cama un slidena. Tajā uzvarēja vācieša Joz-
efa Caitlera ekipāža, kuras katrs zirgs  iz-
audzēts dažādās valstīs – Holandē, Krievijā, 
Vācijā un Polijā. Tomass Ēriksons marato-
na distancē iejūdza jaunu zirgu līderu pārī. 
Distanci šī ekipāža beidza otrā. Trešais ma-
ratonā bija Luiss Bastijs no Francijas. Pirms 
konusu maršruta sākuma Tomass Ēriksons 
bija priekšā Jirži Nesvacilam par 18 punk-
tiem un pat, ja viņam kāda bumbiņa kris-
tu, uzvara netiktu apdraudēta. Otro vietu 
ieņēma čeha Nesvacila kladruberu ekipāža, 
bet, būdams vienīgais sacensību dalībnieks, 
kurš spēja izbraukt divus konusu raundus 
bez kļūdām, trešo vietu ieņēma braucējs no 
Vācijas Rainers Duns. Šajās sacensībās viņš 
piedalījās ar otro komandu, lai savu labāko 
ekipāžas sastāvu taupītu sacensībām Āhe-
nē. 

Sacensību statistika:
– piedalījās 11 dalībnieki no 8 valstīm,
– startēja viens pasaules čempions To-

mass Ēriksons,
– vecākais sacensību dalībnieks Francs 

Šniders – 67 gadi,
– jaunākais dalībnieks – Pjotrs Mazu-

reks – 35 gadi.
Āhene, 1.-5. jūlijs
Austrālietis Boids Eksels uzvarēja sestajā 

Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas posmā 
Vācijā. Viņš bija vadībā figurālajā braukša-
nā un līdz sacensību beigām noturējās līde-
ra pozīcijās. Četrkārtējais pasaules čempi-
ons Ijsbrands Šardons no Holandes ieguva 

Boida Eksela ekipāža no Austrālijas.

Tomasa Ēriksona četrjūgs no Zviedrijas.
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otro vietu triju dienu kopvērtējumā, bet 
aiz viņa trešajā pozīcijā ierindojās Kristofs 
Zandmanis no Vācijas.

Pirmo reizi pēc sacensībām Vinzorā 
arēnā satikās Eksels un Šardons, lai veselī-
gā konkurencē sacenstos par uzvaru. Boids 
Eksels, braucot ar sava ungāru sponsora 
Tamasa Vinčes dūkano zirgu komandu, ie-
guva lielisku rezultātu figurālajā braukšanā. 
Vienīgais braucējs, kura rezultāts tuvojās 
Eksela ekipāžas sniegumam, bija holan-
dietis Ijsbrands Šardons. Tā bija laba die-
na Šardona tautietim Teo Timmermanim, 
kurš ar savu jauno zirgu komandu ieguva 
trešo vietu, ceturtajā atstājot Kosu de Ron-
di, kurš šobrīd brauc ar bijušajiem Boida 
Eksela zirgiem. 

Viens no vislabākajiem maratona brau-
cējiem pasaulē ir Tomass Ēriksons, kurš 
arī šoreiz spēja uzvarēt. Aiz viņa labāko 
rezultātu uzrādīja individuālais braucējs no 
Vācijas Ludvigs Vainmaijers, bet aiz viņa 
Eksels un Šardons. 

Eksels pēc maratona posma beigšanas 
saglabāja līdera pozīcijas, taču viņu no 
sekotāja Šardona šķīra tikai viena bumbi-
ņa – trīs punkti. Ēriksons pēc izcili veiktā 
maratona pārvietojās no 14. vietas uz ce-
turto, Zandmanis jau ieņēma trešo vietu. 
Zandmanis nopircis četrus KWPN šķirnes 
zirgus no angļu četrjūgu braucēja Pētera 
Beneta, un ar diviem no tiem piedalījās sa-
censībās Āhenē.

Ja Šardons veiktu konusu distanci tīri, 
Ekselam būtu krietni jānopūlas, lai gūtu 
uzvaru. Sacensību spriedze mazinājās, kad 
Šardona ekipāža vienu bumbiņu tomēr no-
gāza. Eksels zināja, kas jādara, un, bez re-
dzama satraukuma veicot distanci tīri un 
laika normā, kļuva par sacensību uzvarē-
tāju. Šardons palika otrajā vietā. Holandes 
komanda uzvarēja nāciju sacensībās, atstā-
jot otrajā vietā Vāciju, bet trešajā Šveici.

Sacensību statistika:
– piedalījās 24 ekipāžas no 10 valstīm,
– startēja četri pasaules čempioni – Ijs-

brands Šardons (Nīderlande), Tomass Ērik-
sons (Zviedrija), Verners Ulrihs (Šveice), 
Zoltans Lāzars (Ungārija),

– vecākais dalībnieks Fēliks Afrini (Švei-
ce) – 50 gadi,

– jaunākais dalībnieks Mikaels Braukle 
(Vācija) – 19 gadu vecs.

Iegūtās vietas pēc sešiem sacensību 
posmiem
1. Boids Eksels (Austrālija) 67
2. Ijsbrands Šardons (Nīderlande) 59
3. Kos de Ronde (Nīderlande) 54
4. Jozefs Dobrovičs (Ungārija) 53
5. Tomass Ēriksons (Zviedrija) 50
6. Verners Ulrihs (Šveice) 43
7. Daniels Vurglers (Šveice) 39
8. Lajošs Moro (Ungārija) 34
9. Mihaels Brauhle (Vācija) 30
10. Rainers Duns (Vācija) 27

Somijā, Upajā no 11. līdz 14. jūnijam 
notika jāšanas sporta šovs ar sacensībām 
pajūgu braukšanā, vesternā, pārjājienā un 
iejādē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lielāku vērību pievērsīšu pajūgu brauk-
šanai, jo tas bija iemesls, kāpēc radās doma 
apmeklēt šo pasākumu. Tā bija lieliska ie-
spēja redzēt nākamo līmeni, kas jāsasniedz 
mūsu braucējiem. Sacensību statuss bija 
CAI/CAIP, kas nozīmē starptautiskas sa-
cīkstes zirgiem un ponijiem. Šoreiz notika 
gan komandu, gan individuālās Ziemeļ-
valstu meistarsacīkstes, kurās piedalījās 
Zviedrijas, Norvēģijas un Somijas vienjūgu 
un divjūgu poniju un zirgu ekipāžas. Pla-
šāk pārstāvētā klase bija zirgu vienjūgi, kur 
startēja 11 ekipāžas, bet trīs ekipāžas dažā-
du iemeslu dēļ sacensības nebeidza. Poniju 
vienjūgu klasē piedalījās desmit dalībnieki, 
kas visi laimīgi finišēja. Ekonomiskais stā-
voklis pasaulē ietekmē zirgu sportu visos 
līmeņos, un, tā kā zirgu un katra dalībnie-
ka divu ratu transportēšana nav lēts pasā-
kums, trīs divjūgu ekipāžas bija ieradušās 
tikai no Somijas, bet divi poniju divjūgi - 
no Zviedrijas. Norvēģiju pārstāvēja divas 
ekipāžas ar fjordu ponijiem aizjūgā.

Ar izdomu bija veidoti maratona šķēršļi, 
kur tika izmantoti dabas objekti un reljefi - 
koki, akmeņi, dīķis un uzkalniņi. Ja par 
maratonu varēja sacīt, ka tas bija salīdzi-
noši grūts, konusu maršruts bija viegli 
izbraucams, ar lieliem attālumiem starp 
šķēršļiem, tādēļ bumbiņas krita reti.

Zirgu vienjūgu sacensībās pirmo vie-
tu izcīnīja braucēja no Zviedrijas Liselote 
Polsone ar Trofenix, saņemot 131,71 soda 
punktus. Arī otrajā vietā ekipāža no Zvied-

Zirgu svētki Upajā
Dace Štrausa rijas - Sesilija Kvarnstroma ar Sveland 

Sacramento ar 135,19 s.p., bet trešajā vietā 
labākais no somu braucējiem Jouni Hei-
kinheimo ar El Carillo FIN -138,24. Uzva-
rētāja poniju vienjūgu klasē bija braucēja 
no Norvēģijas Venhe Johanesena ar Rap-
pen –138,12 s.p., bet otrajā vietā ierindojās 
Somijas braucējs Fredriks fon Šancs ar po-
niju It’s Casper –138,88, arī trešā somiete - 
Šarlota Turku ar It’s Calvin –141,53.

Poniju divjūgu klasē sacentās tikai divas 
ekipāžas no Zviedrijas, bet zirgu divjūgu 
sacensības notika trīs somu braucēju star-
pā. Uzvaru guva pasaules čempionātu da-
lībnieka Bena Simonsena komanda. Viņš 
pats ar savu sniegumu nebija apmierināts, 
jo, ilgi meklējot piemērotu pāri savam pa-
mata zirgam Artemis, to atrada tikai neil-
gi pirms sacensībām, tāpēc pietrūka laika 
treniņiem. Tas bija redzams arī trasē, kad 
maratona sākumā jaunais zirgs nedaudz 
pārcentās ar vilkšanu, bet nobeigumā jau 
bija saguris.

Komandu sacensībās zirgu vienjūgiem 
uzvarēja Zviedrija, bet somiem bija labākā 
komanda poniju vienjūgu konkurencē.

Ūdensšķērsli pārvar somu ekipāža Bena Simonsena vadībā.

Uzvarētāja vienjūgu klasē Liselotte Polsone ar 
Trofenix.

D
ac

es
 Š

tr
au

sa
s f

ot
o



~�2~ jūlijs-augusts, 2009

Ūdens skaloj’ kumeliņu

FOTOKONKURSS

Prieks par jūsu iesūtītajām fotogrāfijām. 
To gan nav daudz, bet vairākas – patiesā 
mākslinieciskā kvalitātē. Jāsaprot jau 
tas, ka ne katram zirdziniekam ir iespēja 
savu draugu izpeldināt, un ne katrs tad 
ņem līdzi arī fotoaparātu... Paldies par 
līdzdalību!
Nākamā konkursa tēma – Mans labais 
draugs. Lūdzu, sūtiet savas fotogrāfijas 
uz elektroniskā pasta adresi zirgu.pasts@
inbox.lv līdz 10. augustam. Nosauciet 
sava zirga vārdu, iespējams, miniet arī 
kādu interesantu faktu no tā biogrāfijas. 
Labākos attēlus publicēsim nākamajā 
numurā.

1.

2. 3.

4.

1. Iesūtīja Vija Ceriņa. „Cik labi ūdenī!”
2. Biruta Jukša. „Ūdens prieks.”
3. Iesūtīja Vija Ceriņa. „Peldam.” 
4. Dace Kupce-Krieviņa. „Kas kumeļu baltu dara, ja ne 

šļaukas ūdentiņš.”
5. Iesūtīja Dace. „Saulrietā.”
6. Antra Cukermane. „Modernizētās nāras.”
7. Iesūtīja Lauris Karpovs-Ziemelis. „Veldze.”
8. Biruta Jukša. „Ūdens prieks II.”
9. Antra Cukermane. „Pastaiga.”
10. Iesūtīja Lauris Karpovs-Ziemelis. „Svaiga šalts.”
11. Dace Kupce-Krieviņa. „Ei, saimniecīt, līst lietus. 
 Palaid arī mani zem lietussarga!”
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5.

6.

7.

8. 9.

10. 11.
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Sudraba zirgs ar zelta dvēseli
Inese Ruskule

Datums Sacensības Šķēršļu augstums Vieta 

24.01. Latvijas ziemas čempionāta 1.  posms 120 cm 1. 

7.02. Latvijas ziemas čempionāta 2.  posms 125 cm 2.

Latvijas ziemas čempionāta kopvērtējums 2.

28.02. Rīgas rajona ziemas čempionāts junioriem, jauna-
jiem jātniekiem un jaunzirgiem 

120 cm
120 cm
130 cm

2.
4.
1.

2.05. Latvijas Jātnieku federācijas kausa izcīņas 1.  posms 125 cm 2.

10.05. 11. Pārdaugavas sporta spēles 120 cm 1. 

7.06. Latvijas čempionāts 130 cm 2. 

Lindas Ansules 2009. gadā iegūtās godalgotās vietas
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Bērnība patika zirgi, sāka apmeklēt 
jāšanas sporta nodarbības, – tā, pavisam 
ierasti, varam sākt arī stāstu par 2009. un 
2008. gada Latvijas čempionāta vicečem-
piones titula ieguvēju vecuma grupā līdz 
21 gadam Lindu Ansuli. Viņa patlaban 
Latvijas konkūristu ranga kopvērtējumā 
starp jaunajiem jātniekiem atrodas pir-
majā vietā. 

Dzimusi un augusi Rīgā, bet vienmēr 
viņas  mīļākais laiks bija vasara, kad va-
rēja doties uz laukiem – Kandavu. Pusau-
dzes vecumā Linda sāka apmeklēt Kanda-
vā rīkotās Daces Štrausas jāšanas sporta 
nometnes un treniņus pie Andas Zīvertes. 
Tolaik sava zirga vēl nebija. 

Lindas vecāki saprata, ka meita ir uz-
ņēmīga un vēlas papildināt jāšanas sporta 
zināšanas un prasmi. Tāpēc no Upeslīčiem 
vecāki Lindai iegādājās pirmo zirgu – mil-
zīgo un ļoti skaisto Dankanu. Zirgam ne-
bija īpaši labs raksturs, ne katrs iesācējs un 
pat pieredzējis jātnieks spēja tikt ar to galā. 
Taču, ieguldot regulāru un pacietīgu dar-
bu, lielākie  netikumi zirgam pazuda. 

Izbraukāt no Rīgas uz Kandavu Linda, 
sākoties skolai, bieži nevarēja, tāpēc vaja-
dzēja domāt par zirga izmitināšu kādā no 
Rīgas apkārtnes staļļiem, izvēle apstājās 
pie zemnieku saimniecības Tīraines staļļi. 
Linda ar Dankanu ātri iejutās draudzīgajā 
kolektīvā un sāka trenēties pie Līgas Pē-
tersones.

Līdztekus jāšanas nodarbībām Linda 
veiksmīgi startēja sporta deju sacensībās 

gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Diemžēl 
pēc deviņu gadu ilgām nodarbībām tās 
bija jāpārtrauc, jo Lindas partneris beidza 
dejot, jaunu neizdevās atrast. 

Tā Linda visu savu sirdsprieku sāka 
veltīt jāšanas sportam, jo, apmeklējot 
nodarbības, mērķis bija gūt pēc iespējas 
augstāku vērtējumu ikvienās sacensībās. 

Aizbraucot jau uz pirmajām treniņsa-
censībām, Linda ar Dankanu visiem par 
pārsteigumu ieguva otro vietu maršrutā ar 
80 cm augstiem šķēršļiem. Piedaloties tre-
niņsacensībās, mācījās gan zirgs, gan pati 
sportiste. Diemžēl Dankanu pēc neilga 
laika nācās pārdot veselības traucējumu 
dēļ. Ieskaites sacensībās Linda sāka pie-
dalīties ar savu otro zirgu – Fugetu. Zirgi 
mainījās, līdz jātniece satikās ar Lemo-
nu. Uz jautājumu, – kāpēc izvēlējies tieši 
šo Ivetas Pāžes sirmo ērzeli, Linda atbild 
vienkārši: „Tas piesaistīja manu uzmanību 
ar savu vienkāršību. Mazliet pirms pirkša-
nas izjāju, jo neko  daudz tas nebija iestrā-
dāts. Tas arī bija viss, bet sapratu, ka man 
vajag tieši šo zirgu.” 

Kad vecāki Lindai nopirka Lemonu, 
tam bija tikai četri gadi. No daudziem, 
tostarp arī profesionāliem jātniekiem, at-
skanēja paredzējumi, ka šis zirgs neleks 
neko augstu. 

Linda pati tā gan nebūt nedomāja – tre-
nējās, piedalījās sacensībās. Jau pēc gada 
abi kopā devās uz sacensībām Somijā. Tās 
notika vairākas dienas, un Lemons sāka 
parādīt, ka ir gana perspektīvs. Ne jau 
velti somu un igauņu zirgu uzpircēji sāka 
interesēties par tā iegādi. Taču visas pūles 

bija veltas, jo Lindai nemaz prātā nenāca 
šķirties no sava drauga. 

Piecgadnieku zirgu grupā Lemona re-
zultāti bija viduvēji, taču sešu gadu ve-
cumā tā un Lindas vārds arvien biežāk 
parādījās sacensību rezultātu augstākajās 
rindiņās. Pagājušā gada vidū Lemons jau 
iemantoja sev otru vārdu – sudraba zirgs 
ar zelta dvēseli. Pagājušajā un šajā gadā 
tas ir izcīnījis daudz sudraba medaļu, arī 
vairākas pirmās vietas. 

Lindas trenere no pagājušā gada noga-
les ir Anna Stafecka, taču ar padomiem 
neskopojas arī bijusī trenere Līga Pēterso-
ne. Tagad Lindai daudzi kolēģi atzīstas, ka 
nekad nav domājuši, ka Lemons būs tik 
talantīgs zirgs. Kopš pagājušā gada spor-
tiste darbojas arī kā jaunzirgu trenere, pa-
līdzot pieredzējušiem jātniekiem iestrādāt 
jaunzirgus. Šogad Linda ar savu sudraba 
zirgu izcīnīja godpilno otro vietu Latvijas 
čempionātā. 

Svarīgas trīs lietas: darbs, 
treneris un zirgs

Mācību gadu augstskolā Turība Lin-
da Ansule veiksmīgi pabeigusi. Līdz ar 
to katru dienu pilnībā var veltīt zirgiem. 
Šogad Latvijā augstāka mēroga jāšanas 
sporta sacensību ir krietni mazāk, tāpēc 
mērķis ir doties uz tuvējo kaimiņu sacen-
sībām – Lietuvu un Igauniju. Protams, tas 
prasa daudz vairāk finansu, un Linda paš-
reiz meklē sponsoru.  

– Kurus no Latvijas jauniešiem uz-
skati par saviem lielākajiem konkuren-
tiem? 

Linda Ansule: – Ikvienu dalībnieku, 
kurš startē tajā pašā maršrutā, kurā es, 
uzskatu par konkurentu, lai gan aptuveni 
zinu, – ko katrs spēj, bet sacensībās jau 
notiek visādi, liela nozīme ir sportistu 
veiksmei. Konkurence ir laba sacensību 
laukumā, bet ārpus tā sāncensībai nevaja-
dzētu būt, lai netraucētu jauniešiem citam 
citu atbalstīt. 

Visnopietnākais konkurents jauno jāt-
nieku grupā ir Kristaps Neretnieks. Ar 
viņu ir salīdzinoši grūti cīnīties, jo Kris-
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Linda ar Lemonu pārvar 1,30 m augstus šķērš-
ļus sacensībās Inčukalnā.

Linda ar savu audzēkni Ciceronu.

V
la

di
sla

va
 R

ut
ko

vs
ka

 fo
to

A
lv

ila
 S

tr
īķ

er
a 

fo
to

Konkursa Latvijas 
Republikas labākais jātnieks 

2009 rezultāti 
(uz 1.07.2009.)

Konkūrs
Pieaugušie
1. Andis Vārna – 259*
2. Dainis Ozols – 52*
3. Guntars Siliņš – 44*
4. Kristaps Neretnieks – 8*
5. Mairis Penelis – 8*
6. Ģirts Bricis – 214
7. Maira Leja – 136
8. Aleksandrs Šakurovs – 59
9. Līga Pētersone – 39
10. Jānis Kalita – 35

Jaunie  jātnieki
1. Linda Ansule – 407
2. Kristaps Neretnieks – 346
3. Santa Šteinberga – 228
4. Linda Viša – 192
5. Vija Ceriņa – 187
6. Roberts Neretnieks – 176
7. Lauris Vilde – 164
8. Krista Kliesmeta – 162
9. Kristīne Egle – 124
10. Linda Josta – 111

Juniori
1. Linda Viša – 463
2. Madara Frēliha – 278
3. Edīte Vāgnere – 260
4. Kristīne Egle – 244
5. Roberts Neretnieks – 213
6. Diāna Indrāne – 174
7. Santa Šteinberga – 153
8. Lana Kaupuža – 138
9. Marija Dubrovska – 94
10. Paula Glāzere – 84

Bērni
1. Laura Penele – 216
2. Linda Viša – 163
3. Anna Raita Vjaksa – 163
4. Viktorija Juraša – 113
5. Marija Dubrovska – 96
6. Roberts Priedītis – 90
7. Patrīcija Kokina – 67
8. Elza Muižniece – 50
9. Elīna Pavāre – 42
10. Anna Beļska – 42
*Pirmie tiek vērtēti maršruti ar 150 
cm augstiem šķēršļiem oficiālajās 
starptautiskajās sacensībās.
Sagatavoja Latvijas Jātnieku fede-
rācija

tapam ir ļoti labi un perspektīvi zirgi, kā 
arī daudz lielāka sacensību un maršrutu 
pieredze nekā man, turklāt arī vairāk star-
tējošo zirgu. Protams, minami arī Santa 
Šteinberga, Kristīne Egle un Roberts Ne-
retnieks. Viņi sevi ļoti veiksmīgi aplieci-
nājuši sacensību laukumā, kas palielina 
konkurenci, kā arī liek mums visiem at-
tīstīties un progresēt, lai būtu interesan-
tākas sacensības un vienmēr jau iepriekš 
nebūtu zināms vietu sadalījums. 

– Vai ir jātnieki, kurus uzskati par fa-
vorītiem un vēlētos viņiem līdzināties? 

– Es gribētu iegūt tehniskās un stratē-
ģiskās zināšanas, kādas ir pasaules vado-
šajiem sportistiem, apvienojot tās ar sa-
vām sajūtām un zirga īpašībām, veidojot 
sabalansētu sadarbību ar saviem zirgiem. 
Mans favorīts pasaules līmeņa sacensībās 
ir Joss Lansinks ar zirgu Cavalor Cumano, 
skatoties sacensības televīzijā, vienmēr 
apbrīnoju šo fantastisko tandēmu. 

– Kas nepieciešams jaunietim, lai sa-
sniegtu pēc iespējas augstākus rezultā-
tus? 

– Ir vairākas nepieciešamas lietas. Sva-
rīgi, lai pats jātnieks zinātu, ko vēlās sas-
niegt. Tad vajadzīga spēja cītīgi un neatlai-
dīgi strādāt, lai attīstītos un progresētu, jo 
ar darbu var panākt ļoti daudz, protams, 
arī talantam ir liela nozīme. Manuprāt, 
jauniešiem svarīgi nokļūt labu treneru uz-

raudzībā, kuri var dot svarīgas zināšanas, 
kas balstītas gan uz tehniku, gan uz stratē-
ģiju, gan uz pareizu treniņu un sacensību 
plānošanu, un tā realizēšanu. 

Protams, tas nebūtu iespējams bez 
mūsu censoņiem – zirgiem. Man šķiet, ka 
liela nozīme ir tam, kā sākts ceļš uz pa-
nākumiem, un kāds ir sportista līdzgait-
nieks. Jaunajiem jātniekiem, manuprāt, 
ļoti palīdz attīstīties stabili un gatavi zirgi, 
kuri varētu mācīt un palīdzēt sportistiem 
attīstīt savas iemaņas, kas noderētu pēc 
tam jaunzirgu apmācībā. Trīs galvenie 
faktori –  darbs, treneris, zirgs, un cetur-
tais ir veiksme. 

– Tavuprāt, vai pašreizējā ekonomis-
kā krīze ietekmēs jauniešu izaugsmes 
potenciālu? Respektīvi – vai jaunieši 
mazāk startēs? 

– Man šķiet, ka šis klusais periods no-
teikti ietekmēs jaunos jātniekus. Tos, ku-
riem ir atbalstītāji un stabili finansiālie 
ienākumi, šī situācija skar mazāk. Tie, 
kuri dara tik, cik var pavilkt, – sastopas 
ar lielākām problēmām. Latvijā ieskaites 
sacensību kļūst mazāk, tas mudina arī 
jaunos jātniekus biežāk startēt ārvalstīs, 
diemžēl ne visiem to šobrīd ļauj finansiā-
lais stāvoklis, kā tas ir arī man. 
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Šogad CDIO Āhenes sacen-
sības sākās ar Lielās balvas shē-
mu CDI4* klasē. Uzvarēja Dā-
nijas princese Natalī Zu Sajna 
Vitgensteina ar dāņu siltasiņu 
šķirnes zirgu Rigoletto (no Ru-
binstein x Rossi), ko izaudzējusi 
viņas karaliskā augstība Dānijas 
princese Benedikte. Rigoletto 
bija ļoti atsaucīgs jātniecei, bet 
galvenais, pēc kā var atpazīt 
Natalī stilu, ir vienmērīga un 
atbrīvota jāšana. Zirgs spēja no-
turēt labu ritmu pat sarežģītāka-
jos elementos. Pāris rādīja labu 
kāju maiņu, izņemot vienu ne-
veiksmi zig-zagā ar pieņemšanu 
lēkšos. Natalī un Rigoletto tika 
novērtēti ar atzīmi 72,128%.

Dānijas princese Natalī ar 
Rigoletto ieguva arī Lindt Prize 
speciālajā Lielajā balvā CDI4*. 
„Rigoletto bija ļoti sanervozē-
jies iesildē, tāpēc man vajadzēja 
to nedaudz nokausēt, kas bija 
pamanāms shēmas beigu daļā, 
tomēr kopumā mūsu sniegums 
bija labs, izņemot to, ka zirgs 
izdarīja divas muļķīgas kļūdas 
kāju maiņā vienā un divos tem-
pos,” skaidroja dāņu jātniece, 
kura saņēma 71,91%. Pārpildīta-
jā arēnā vairāki zirgi bija kļuvuši 
tramīgi, tajā skaitā Hiroši Ho-
ketsu Hanoveras ķēve Whisper. 
Tā sāka lēkšot pirms paplašinā-
tajiem soļiem, tomēr kopvērtē-
jumā sniegums bija labs, sevišķi 
izcili veicot pasāžu un piafē. 68 
gadus vecais jāpāņu jātnieks sa-
ņēma novērtējumu 71,208% un 
ierindojās otrajā vietā.

Augstākās raudzes sacensības  
Āhene, 1.-�. jūlijs, iejāde

Rezultāti
Lielā balva CDI4*  
1. Natalī Zu Sajna Vitgensteina  Dānija Rigoletto  72,128%  
2. Hanss Peters Minderhouds Nīderlande Exquis Escapado  71,745%  
3. Tinne Vilhelmsone-Silfvena Zviedrija Favourit  69,362%  
Speciālā lielā balva CDI4*  
1. Natalī Zu Sajna Vitgensteina Dānija Rigoletto  71,917%  
2. Hiroši Hoketsu Japāna Whisper  71,208%  
3. Tinne Vilhelmsone-Silfvena Zviedrija Favourit  69,542%  
Lielā balva brīvās izvēles programma ar mūziku CDI4*  
1. Hanss Peters Minderhouds Nīderlande Exquis Escapado  76,650%  
2. Džeanete Hāzena Nīderlande Nartan  75,300%  
3. Stefanī Petersa Nīderlande Jeff 73,650%
Lielā balva brīvās izvēles programma ar mūziku CDIO5*  
1. Stefens Peterss ASV Ravel 85,600 % 
2. Anke van Grunsvena Nīderlande IPS Salinero 84,500% 
3. Hanss Peters Minderhouds Nīderlande Exquis Nadine  80,000%  
Speciālā Lielā balva CDIO5*  
1. Stefens Peterss ASV Ravel  76,917% 
2. Anke van Grunsvena Nīderlande IPS Salinero  76,583%  
3. Hanss Peters Minderhouds Nīderlande Exquis Nadine  74,500%  
Lielā balva CDIO5*  
1. Stefens Peterss ASV Ravel 77,830%  
2. Hanss Peters Minderhouds Nīderlande Exquis Nadine 72,468%  
3. Aleksandra Korelova Krievija Balagur 72,043%  
Nāciju balva CDIO5* 
1. Nīderlande - 212,256: Sanders Marijnisens ar Moedwill  - 65,702; Marlīsa van Bālena 
ar Ojay - 68.426; Anke van Grunsvena; - Salinero - 71.362; Hanss Peters Minderhouds ar 
Nadine – 72,468
2. Vācija - 210,213: Elena Šultena-Baumere ar Donatha – 67,787; Haike Kemmere ar 
Bonaparte – 70,723; Ulla Zalcgēbere ar Herzruf ’s Erbe – 68,128; Matiass Aleksanders Rāts ar 
Sterntaler – 71,362
3. Lielbritānija - 205,575: Fiona Bigvuda ar Wie Atlantico – 65,872; Laura Beštolšeimere ar 
Andretti – 64,085; Karls Hesters ar Liebling II – 69,277; Emma Hindle ar Lancet – 70,426

„Beidzot es to paveicu!” teica 
holandiešu jātnieks Hanss Peters 
Minderhouds par savu uzvaru 
Lielās balvas brīvās izvēles prog-
rammā ar mūziku CDI4* izcīņā. 
Ar 16 gadus veco Escapado viņš 
tika novērtēts ar 76,65%. Otro 
vietu ieguva holandiete Dženete 

Hāzena, kura dzīvo Beļģijā, ar 
sava Jazz dēlu Nartan. „Nartan 
ir 183 cm skaustā, bet es esmu 
tikai 155 cm gara, tomēr mēs 
kopā izskatāmies ļoti labi. Ne-
raugoties uz milzu izmēriem, 
zirgs ir ļoti jūtīgs un patīkami 
jājams,” stāstīja Hāzena. Arī 
trešajā vietā KWPN ērzeļa Jazz, 
kas Pasaules sporta zirgu audzē-
šanas federācijas ērzeļu retingos 
ir pirmais, dēls Jeff ar jātnieci 
Stefaniju Petersu seglos.

Lielo balvu CDIO5* Āhenē 
izcīnīja amerikānis Stefens Pe-
terss. Deutsche Bank stadionā 
šis pāris ar savu brīnišķīgo uz-
stāšanos iekaroja 5000 skatītāju 
un piecu tiesnešu sirdis - pirmā 
vieta ar augstu novērtējumu 
77,830%.

Lielās balvas brīvās izvēles 
programmā mūzika pavadījumā 
CDIO5* jau otro reizi pēc olim-
piskajām spēlēm Honkongā sa-
censību arēnā tikās Anke van 
Grunsvena un Stefens Peterss. 
Vai amerikānis spēs pieveikt 
frīstaila karalieni Grunsvenu 
Jātnieku festivālā Āhenē? – tas 
bija jautājums, kas šo cīņu vērta 
ļoti aizraujošu. Grunsvena saņē-
ma 84,50%, veicot tehniski ļoti 
sarežģītu horeogrāfiju. Tomēr 
Peterss spēja savu programmu 
izpildīt vēl labāk, gūstot uzva-

ras laurus par 85,60% vērto 
sniegumu. „Tas bija gandrīz 
tāpat kā jāt mājinieku publi-
kas priekšā. Sacensības notika 
pat labāk nekā Pasaules kausa 
finālā Lasvegasā,” komentēja 
44 gadus vecais jātnieks, kurš 
pirms 20 gadiem emigrēja uz 
Kaliforniju no Reinzemes Vā-
cijā. „Tikai reizi mūžā tu vari 
iegūt tādu zirgu kā Ravel. Tas 
ir ļoti jūtīgs un vienmēr gatavs 
par mani cīnīties, tajā pašā 
laikā zirgs ir pilnīgi atbrīvots 
un uzticams, kas nozīmē, ka 
varu jāt testu bez nervozēša-
nas,” stāstīja Peterss. Āhene ir 
vieta kur, Peterss atklāja Ravel 
Pasaules jāšanas sporta spēļu 
laikā 2006. gadā. „Tā šķiet laba 
zīme, mani sponsori tad zirgu 
nopirka. Mēs izmantojām lai-
ku, lai labi sagatavotos, tas bija 
mūsu slepenais ierocis olim-
piskajām spēlēm Honkongā,” 
piebilda jātnieks. Stefena Pe-
tersa un Ravel (Contango x De-
mocraat) frīstails bija veidots 
ar sevišķi tehniski grūtiem 
elementiem, piemēram, kāju 
maiņa uz tempiem liektā līnijā 
vai kombinācijas ar piruetēm, 
piafē un paplašinātiem soļiem.

Otro vietu ieguva Salinero, 
ko jāja Anke van Grunsvena, 
bet trešo – Hans Peters Min-
derhouds ar Nadine. „Esmu 

priecīga, jo Salinero uzstājās 
ļoti labi. Diemžēl bija nelielas 
kļūdas paplašinātajos rikšos,” 
stāstīja Grunsvena. „Protams, 
labāk man patiktu uzvarēt, to-
mēr, lai sports būtu aizraujošs, 
ir labi, ka neviens iepriekš nevar 
zināt, kurš būs uzvarētājs,” pie-
bilda Anke un pajokoja: „Esmu 
ļoti priecīga, ka Stefens ir ame-
rikānis, jo viņam nav iespēja 
būt mums par traucēkli Eiropas 
čempionātā Vinzorā.”

Nāciju balva iejādē CDIO5* 
izcīņā uzvarēja Nīderlandes ko-
manda, otrajā vietā Vācijas un 
trešajā Lielbritānijas komandas.

Āhenē lielo atgriešanos 
augstākajā iejādes rangā  bija 
plānojusi Rasty jātniece Ulla 
Zalcgēbere. Diemžēl notika ne-
paredzamais, un Lielās balvas 
zirgs Herzruf ’s Erbe sacensību 
laikā pēkšņi guva savainoju-
mu, kad izpildīja paplašinātos 
rikšus, - pagrieza pakaļkāju 
un sastiepa stiegru. Tests tika 
pārtraukts, un zirgs burtiski uz 
trim kājam pameta arēnu. Pēc šī 
negadījuma Zalcgēbere atteicās 
startēt Lielās balvas frīstailā ar 
savu ķēvi Wakana un pameta 
Āhenes Jāšanas sporta festivālu. 
„Wakana to nebija pelnījusi, bet 
es biju tik apjukusi, ka nejutos 
spējīga jāt.”

Dānijas princese Natalī Zu Sajna-
Vitgensteina ar Rigoletto.

Hanss Peters Minderhouds (Nīder-
lande) ar Exquis Escapado.

Dace Štrausa
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Warum Nicht FRN. Viņa tika 
novērtēta ar 76%, tomēr jāsaka, 
ka starp tiesnešu vērtējumiem 
bija liela atšķirība. Liels prieks 
bija par Ullas Zalcgēberes pa-
nākumiem. Viņa ierindojās tre-
šajā vietā un, ja spēs noturēt šo 
līmeni, ir kandidāte Vācijas ko-
mandas startiem Eiropas čem-
pionatā Vinzorā. Otrajā vietā 
bija jaunais jātnieks Matiass 
Aleksanders Rāts.

Pirmo reizi vēsturē Vācijas 
iejādes čempionāta formāts 
tika mainīts. Vācija bija vienīgā 
valsts, kur nacionālā čempionā-
ta sacensībās sievietes un vīrieši 
tika vērtēti atsevišķās kategori-
jās. Šogad tas ir mainījies, un 
par modeli kalpo Pasaules jāša-
nas sporta spēļu sistēma. 

Lielās balvas frīstailā negai-
dīti uzvarēja Matiass Aleksan-
ders Rāts, kurš pieveica Vertu 
un ieguva zelta medaļu. 25 ga-
dus vecais Rāts uzvarēja, iegūs-
tot novērtējumu 81,45% ar sa-
vas audžumātes Annas Katrīnas 
Lizenhofas zirgu Sterntaler Uni-
cef (no Sion). Verta ieguva otro 
vietu ar nelielu procentu star-
pību 81,050%, bet Ulla Zalcgē-
bere saņema bronzas medaļu ar 
Herzruf ’s Erbe, par izpildījumu 
saņemot 80,100%.

Viens otram sekoja valsts 
čempionāti iejādes lielvalstīs 
Holandē un Vācijā, kas šobrīd 
nosaka toni šajā sporta veidā.

Holandes čempionāts
Edvards Gāls ar melno 

KWPN ērzeli Totilas kļuva par 
2009. gada Nīderlandes čem-
pionu sacensībās, kas jūnija 
sākumā notika De Stēgā, tā 
beidzot Ankes van Grunsvenas 
neapstrīdamo valdīšanu iejādes 
karalienes tronī. Jājot ar Toska 
Vissera deviņus gadus veco To-
tilas (no Gribaldi x Glendale), 
Gāls uzvarēja Lielajā balvā, spe-
ciālajā Lielajā balvā un brīvās 
izvēles programmā ar izciliem 
rezultātiem – 77,063%, 80,700% 
un 86,700%.

Gāla frīstails nebija ar aug-
stu grūtības pakāpi, jo Totilas 
ir tikai deviņus gadus vecs, 
taču dramatiskā mūzika tikai ar 
grūtībām sakrita ar zirga ritmu 
un ne vienmēr iezīmēja gaitu 
pārejas. Tomēr Totilas izcilās 
gaitas un uzstāšanās stabilitāte, 
šķiet, apžilbināja tiesnešus un 
skatītājus, un tādēļ pāris kredītā 
saņēma ļoti augstas atzīmes – 
86,700% frīstailā. Kopvērtēju-
mā Edvards Gāls saņēma par 10 
procentu punktiem vairāk nekā 
otrās vietas ieguvēja Grunsve-
na ar Salinero. Bronzas medaļu 
izcīnīja Imke Šellekena Bartele 
ar Smariusu ģimenei piederošo 
Hanoveras ķēvi Sunrise (no Sin-
gular Joter).

Nekad iepriekš Anke van 
Grunsvena nav zaudējusi valsts 
čempionātos, kad jājusi ar Bon-
fire vai Salinero, kas Gāla uzvaru 
dara vēl vērtīgāku. Tikai 2004. 
gadā Gāls bija Nīderlandes 
čempions ar Lingh, bet Anke - 
otrā ar savu otro zirgu Krack C.

Edvards Gāls bija sarunu 
tēma pilsētā ne tikai tāpēc, ka 
izcili uzstājās sacensību arēnā, 
bet savas iejādes frakas dēļ. 
Publika, kas pieradusi, ka jāt-
nieka fraka parasti mēdz būt 
melna vai tumši zila, bija pār-
steigta par Edvarda dizainera 
Marta Vissera veidoto trīsrindu 
pogu fraku gaiši pelēkā krāsā.

Van Grunsvena zaudējumu 

Čempionāti Holandē un Vācijā 2009 gadā
Sagatavoja Dace Štrausa pieņēma, kā sportistam klājas: 

„Es neuzvarēju, bet tas ir labi, 
ka mūsu sporta veidā dzimst 
jaunas zvaigznes. Pagājušā gadā 
tā bija Adelinde Kornelisena, 
šogad Edvards Gāls. Tas tikai 
nozīmē, ka ar iejādi Holandē 
viss ir kārtībā. Par savu sniegu-
mu neesmu priecīga, galvenais, 
ka mums ir spēcīga komanda 
Eiropas čempionātam.” Preses 
konferencē Grunsvena skaidro-
ja, ka šobrīd viņa ciešot no mo-
tivācijas trūkuma. „Pirms 15 
gadiem ieguvu savu pirmo pa-
saules uzvarētājas titulu, esmu 
trīskārtēja olimpiskā čempione. 
Ko vēl varu iegūt?” Anke savas 
motivācijas problēmas ir klāstī-
jusi arī laikrakstā De Telegraaf. 
Viņa raksta: „Arvien grūtāk ir 
atrast motivāciju turpināt jāt. 
Pēc olimpiskajām spēlēm Hon-
kongā esmu zaudējusi dzinuli. 
Holandes čempionātā pamanī-
ju, ka esmu citā vietā nekā esmu 
pieradusi būt. Es necentos iegūt 
titulu. Pirmajā sacensību die-
nā pat nebiju šokēta, kad Gāls 
mani pieveica. Vienkārši ne-
veiksme.” Grunsvena domā, 
ka publika jau ir nogurusi no 
viņas un Salinero. Tas gan nav 
taisnība, jo Salinero šobrīd ir 
savā vislabākajā formā. Lielās 
balvas karjeras sākumā 2004. 
gada olimpiskajās spēlēs tas bija 
sasprindzis un bailīgs zirgs. Ta-
gad, kad tas kļuvis vecāks, tas ir 
kā labs sarkanvīns – ar gadiem 
kļūst arvien labāks. Anke nolē-
musi, ka turpinās jāt ar Saline-
ro vismaz līdz Pasaules jāšanas 

spēlēm Kentuki 2010. gadā. 
„Daudz esmu domājusi un šau-
bījusies, vai turpināt ar Salinero 
piedalīties sacensībās, bet tad 
mainīju savus uzskatus un sa-
pratu, ka nejāju ar to visas pla-
šās pasaules dēļ, bet tikai  sev. 
Tas ir paties prieks trenēt zir-
gu katru dienu. Tā egoistiskais 
augstas klases jātnieks manī at-
kal uzvarēja.”

Imke Šellekena-Bartele bija 
priecīga par bronzas medaļu. 
Viņas ķēve Sunrise atgriezās 
sacensību arēnā martā pēc pus-
gadu ilgas savainojuma ārstēša-
nās. 

Perzival un Totilas vairāk-
kārtējās uzvaras starptautiskajā 
arēnā gan pieaugušo, gan jau-
niešu konkurencē neapšaubā-
mi izvirzījušas Holandi iejādes 
valstu priekšgalā, bet vienlaikus 
vērojams, ka holandieši nonā-
kuši eiforijā un kļuvuši augst-
prātīgi, pat nāk klajā ar pazi-
ņojumiem, kā Tineke Bartele – 
Nīderlandes jauniešu koman-
das šefs un meitas olimpiskā 
līmeņa jātnieces Imkes Šelleke-
nas-Barteles māte un trenere: 
„Esam piecus līdz desmit gadus 
priekšā mūsu kaimiņvalstīm. 
Mēs to esam panākuši citā ceļa 
nekā pārējie, kas joprojām atro-
das klasiskās iejādes būrī. Mēs 
sākām ar mentālo terniņu un 
piespiedām jātniekus rūpēties 
par savu fizisko veselību. Lielas 
pārmaiņas sportā ienesa Šjefs 
(Grunsvenas dzīvesbiedrs Šjefs 
Jansens).” Bartele domā, ka 
citu valstu jāšanas sporta pār-
stāvjiem nav ne jausmas, kas 
notiek Nīderlandē. „Tad, kad 
viņi to sapratīs, viņiem būs jā-
trenējas desmit gadu, lai mūs 
panāktu. Tas skan augstprātīgi, 
bet tieši tā es domāju.” Bartelu 
komanda, iesaistot nacionālo 
olimpisko komiteju, savu tre-
niņu metodi, ko nosauca par 
Meistaru treniņu programmu, 
ieviesa nacionālajā sporta cen-
trā Padendalā.

Vācijas čempionāts 
CDN Balve Vācijas čempio-

nāts iejādē notika no 12. līdz 
14. jūnijam, Balvē. Jau pirmā 
raunda sacensībās Lielajā balvā 
uzvaru guva Izabella Verta ar 

Holandes jauniešu komandas šefs 
un trenere Tineke Bartele.

Šjefs Jansens.

Imke Šellekena-Bartele un Sunrise.

Vācijas čempionāta medaļu 
ieguvēji: Matiass Aleksanders Rāts, 
Izabella Verta un Ulla Zalcgēbere.

ĀRZEMĒS
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DOPINGS

Krīzes situācijā nonācis 
Vācijas jāšanas sports. Tādu 
secinājumu var izdarīt pēc 
augstākā ranga sportista Lud-
gera Bērbauma publiskajiem 
paziņojumiem par veterinārās  
kontroles nepilnībām, kā arī 
daudzkārtējiem dopinga lie-
tošanas gadījumiem. To sērija 
sākās 2004. gadā (Goldfever) 
un jau daudz dramatiskāk at-
tīstījās 2008. gada olimpiskajās 
spēlēs (Vācijas komandas zirgi 
Cöster un Cornet Obolensky, kā 
arī starptauiskās klases jātnieku 
Tonija Andre Hansena, Bernar-
do Alvesa, Denisa Linča, Rodri-
go Pessoa zirgi). 

Langefeldē Vācijā notika 
publiskas debates starp sportis-
tiem un jāšanas sporta profesio-
nāļiem par dopinga problēmu. 
Galvenā tēma šajās sarunās bija 
tā, ka medikamentu lietošanai 
Vācijas A un B komandās jābūt 
daudz caurspīdīgākai. Tika ie-
teikts priekšlikums, ka Vācijas 
izlases komandu dalībniekiem 
būtu jāiekārto dienasgrāmatas, 
kur tiktu ierakstīti visi medi-
kamentu lietošanas gadījumi 
to zirgiem. Iejādes  jātniece Iza-
bella Verta paziņoja, ka tas, ko 
viņa lieto saviem zirgiem, attie-
cas tikai uz viņu, zirgu īpašnieci 
un staļļa komandu. 

Debates sasniedza kulminā-
cijas punktu, kad vācu konkū-
ra jātnieks Ludgers Bērbaums 
laikrakstā paziņoja, ka līdz 
šim ir bijis atļauts viss, kas nav 
atrasts... Viņš arī nepiekrita, 
ka komandas jātniekiem būtu 
vajadzīga dienasgrāmata, un 
piebilda, ka tas ir liels risks, ka 
miljonu dolāru vērta zirga pir-
cējs var iedomāties, ka sabiedrī-
ba grib redzēt visu informāciju, 
kas atrodas šajā dienasgrāmatā.

Vācijas Jāšanas sporta fede-
rācija drastiski nolēma uz laiku 
izlēgt visus esošos dalībniekus 
visās olimpiskajās  disciplīnās 
no Vācijas A un B komandām. 
Tas attiecas uz 78 jātniekiem. 
Ludgeram Bērbaumam pašlaik 
nav atļauts piedalīties nāciju 
kausa izcīņas sacensībās. Vā-
cijas Jāšanas sporta Federācija 

Jāšanas sporta krīze Vācijā
Sagatavoja Dace Štrausa var zaudēt arī līgumu ar nacio-

nālajām ziņu raidorganizācijām 
ARD un WDR, kas vairs negrib 
atjaunot vienu miljonu vērto 
sadarbības līgumu līdz dopinga 
lietas netiks atrisinātas.

Vācijas Jāšanas sporta fede-
rācijas prezidents Breido Grāfs 
Ratzau teica, ka, izslēdzot ko-
mandas dalībniekus, federācija 
grib spert svarīgu soli, lai sports 
kļūtu respektablāks. Pirms 
katrs dalībnieks tiks atjaunots 
komandā, viņam būs pārrunas 
ar speciāli izveidotu komiteju, 
kurai būs jāpaskaidro savi ēti-
kas principi kā augstākās kla-
ses jātniekam. Komiteja lems, 
vai jātnieks ir cienīgs pārstāvēt 
Vāciju.

24. jūnijā tika paziņots par 
vēl vienu skaļu dopinga skan-
dālu. Izabellas Vertas mazās 
balvas zirgam Whisper pēc do-
pinga kotroles CDI Visbādenē 
tika konstatēts pozitīvs rezul-
tāts. FEI Vertu nekavējoties 
diskvalificēja, un turpmāk līdz 
lietas noskaidrošanai viņa sa-
censības nedrīkst piedalīties.

Vertas desmit gadus vecais 
kastrāts Whisper (no Wolken-
tantz I x Einstand) uzrādīja 
pozitīvu rezultātu uz Fluphena-
zine, kas plaši tiek lietots medi-
cīnā cilvēkiem, ārstējot šizofrē-
niju. Viens no tā blakusefektiem 
ir sedatīvā iedarbība, kāpēc šo 
medikamentu mēdz izmantot 
arī veterinārajā medicīnā.

Izabellas Vertas skaidro-
jums: „Whisper cieš no tā sauk-
tā „trīcēšanas sindroma”.  Tā ir 
cetrālās nervu sistēmas slimī-
ba, kuras rezultātā zirgs zaudē 
līdzsvaru, ja ilgāku laiku jāstāv 
uz trim kājām, piemēram, ap-
strādājot nagus. Tas jūtas ne-
droši un sāk nekontrolēti lēkāt, 
baidoties nokrist. Šī slimība 
zirgam sāpes nesagādā, un tas 
nezaudē spējas piedalīties sa-
censībās, taču palielina risku, 
ka varētu tikt ievainoti cilvēki, 
kuri ar to strādā. Tādēļ es lūdzu 
savu veterinārārstu Hansu Štīlu 
(Šveice) pastāstīt, vai un kā ar 
šo sindromu var cīnīties. Ārsts 
paskaidroja, ka daži zirgi, kas 
cietuši no šīs slimības, uzrādī-
juši labus rezultātus, ja lietoja 

Modecate. Šīs zāles satur Flup-
henazine kā aktīvo substanci. 
Mēs lietojām ieteikto preparātu 
16. maijā, lai pārliecinātos, kā 
zirgs uz to reaģēs. Nekontrolēto 
kustību kļuva mazāk, kad tika 
pacelta viena no kājām. Kad 
mēs jautājām, cik ilgs laiks  va-
jadzīgs, lai zāles no organisma 
tiktu izvadītas, dr. Štīls teica, 
ka pēc viņa pieredzes ar sešām 
dienām pietiktu, bet pilnīgi 
droši to nevar apgalvot. Lai 
būtu pavisam droši, nolēmām 
piedalīties sacensībās tikai 30. 
maijā. Par spīti tam, FEI labora-
torija tagad ir atradusi aizliegtās 
vielas pēdas. FEI, kā to paredz 
noteikumi, mani nekavējoties 
diskvalificēja. Pēc šiem notei-
kumiem nav nekādas nozīmes 
tam, ka atrastas tikai pēdas no 
aizliegtās vielas. Es ļoti nožēloju 
par šo incidentu, bet biju pār-
liecināta, ka visu darīju pareizi. 
Gribētu, lai šie noteikumi tik-
tu pārskatīti iespējami ātri, un 
sporta zirgu saprātīga ārstēšana 
nebūtu risks un ilgstošas dis-
kvalifikācijas iemesls. Ar katras 
jaunas analīžu metodes atklāša-
nu laiks, kad dažādas vielas var 

atrast, pagarinās un kļūst bur-
tiski neaprēķināms. Es apzinos, 
ka esmu devusi iemeslu šaubī-
ties par manu godīgumu un par 
mūsu sportu kopumā. Nobei-
gumā es atvainojos visiem, kas 
ir tuvi man un jāšanas sportam. 
Protams, es darīšu visu iespēja-
mo, lai visi jautājumi šajā saka-
rā tiktu noskaidroti.”

Nāciju kausa sacensībās 
Haminā, Somijā kā ārzemju 
tiesnesis strādāja Latvijā vai-
rākas reizes CSI-W Rīga tiesā-
jušais Kolins Mags no Vācijas. 
FEI tiesnesis pastāstīja, ka viņa 
zemē stāvoklis patiešām ir diez-
gan bēdīgs. Jāšanas sporta tur-
nīri vairs nav tik apmeklēti, ļoti 
grūti atrast sponsorus ne tikai 
ekonomiskās krīzes dēļ, bet arī 
tāpēc, ka jāšanas sports daudzo 
skandālu dēļ zaudējis kaut ko 
no sava prestiža. Atklāta bija at-
bilde par aizliegtajām vielām – 
Vācijā tās vienmēr esot lietotas, 
un ne tikai zirgiem sportā, bet 
sevišķi plaši izsolēs pārdoda-
majiem zirgiem, kur dopinga 
kotrole nav tik stingra.

Izabella Verta iekļuvusi dopinga skandālā.
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PĒTĪJUMS

Lakstošanās
Pētnieks Bulejs “lakstīgalu ērzeli” apraks-

ta sekojoši: „Viņa dzimumjūtu alkums ir sa-
kāpināts, erekcija bieža. Viņa zviegšana ir kā 
sauciens pēc ķēves, ko tas iedomājas. Rei-
zēm ērzelis izgrūž sevišķas, rupjas skaņas. 
Brīžiem viņš kampj pat nedzīvus priekšme-
tus, lai tos saplosītu. Trakodams viņš nonāk 
pat tik tālu, ka tas ievaino ar zobiem sev ple-
cus, krūtis un citas ķermeņa daļas.”

Tas pats autors stāsta par narkotiski ie-
midzināta ērzeļa sapni, kurā izpaudušās dzi-
mumjūtas. Ērzelim vajadzējis operēt pakaļ-
kāju. Operācijas laikā viņš aizzviedzies tādā 
balsī, kā tad tas tuvotos ķēvei dzimumakta 
nolūkā. Un pēc tam izdarījis attiecīgās kus-
tības. Tātad arī sapnī ērzelis bija seksuālo 
(dzimuma) jūtu varā.

Arī ķēves redzēšana vai viņas smaka var 
ērzeli novest līdz tikko aprakstītam stāvok-
lim. Tad, protams, kaislība izpaužas daudz 
straujāk. Ērzelis tādā gadījumā cenšas at-
svabināties no aizjūga. Braucējs tad to savu-
kārt krietni pārmāca ar pātagu. Šī kaislība 
izpaužas arī zirgu tīrot un seglojot. Ja jāja-
mais ērzelis ir seksuāli uzbudināts, tad viņš 
neklausa jātnieku, mēģina to nomest.

Zirdzība     
Zirdzība izpaužas primāros un sekun-

dāros simptomos (galvenās un blakus pa-
zīmēs).

Galvenās pazīmes. Šāda ķēve ir ļoti 
mundra un viegli uzbudināma. Katru pie-
skaršanos viņa uzņem kā kutināšanu, kas 
izraisa zviedzienu vai stipru aizsardzības 
kustību, vai mazliet urīna (mīzalu), vai 
pat visas trīs minētās parādības reizē. Uz-
budināta ķēve mētājas ar asti. Tas nozīmē: 
“Nepieskaries man!” Šī tramība un citas 
nevēlamās parādības minētā laikā izpaužas 
pārmērīgi.

Protams, sakarā ar to tāda ķēve darbam 
neder. Dresūra gluži nevietā. Tāpēc jātnieka 
pamudinājumam ar ciskām, ko ķēve parasti 
uzņem kā pavēli, viņa galīgi neklausa, t. i. 
nesaprot to, jo tā atrodas pilnīgi dzimum-
jūtu varā.

Pavisam pretējas dabas ir otrās pazīmes, 
kas izpaužas neparastā mierā un notrūlībā. 
Šāds stāvoklis reti kad ilgst vairāk par vienu 
dienu. Ķēve tagad ļaujas ar sevi visu ko da-
rīt; tomēr vajadzības gadījumā viņa var būt 
ļoti stipra. Par kutēšanu tagad nevar būt ne 
runa. Tā ļaujas sevi aiztikt kutīgās vietās, it 
kā āda būtu gluži bezjūtīga. Pavadas piesitie-
nus viņa sajūt tikai pie galvas un kakla, bet 
ne pie viduča un kājām. Jātniekam ir tāda 

Tikusi pētīta zirga jūtu dzīve
No žurnāla Latvijas Zirgkopis (nr. 10, 11., 
1933. g.; nobeigums, sākums Zirgu Pasta 
nr. 6/2009) 

sajūta, it kā tam būtu darīšana ar tikko dzī-
vu priekšmetu, kurš tikai ar lielu piespieša-
nos spēj kustēties bez jebkādas lunkanības.

Šās otrās pazīmes pie ļoti daudzām ķē-
vēm ir tik vājas, kā arī īslaicīgas, ka viņas 
tikko var paspēt novērot. Pie dažām ķēvēm 
tās parādās grūtas slimības veidā. Šādas ķē-
ves, ja ar viņām strādā, ir it kā apreibušas, 
tās neizvairās no šķēršļiem un, šķiet, kritīs 
pat zemē.

Bioloģiski aplūkojot, šie divi apcerētie 
stāvokļi atbilst divām dažādām kustoņu mī-
las izpausmēm. Pirmais nozīmē pārošanās 
sagatavošanās stāvokli, kad ķēve atvaira ēr-
zeļa uzbrukumus pa daļai aiz bailēm no vēl 
nezināmām sāpēm, pa daļai aiz tā iemesla, 
lai partnera un arī savu patiku spēles un 
koķetērijas ceļā kāpinātu. Šim stāvoklim, kā 
jau redzējām, piemīt stiprāka jūteklība un 
dzīvākas kustības. Turpretim otrais stāvok-
lis ir pārošanās  laiks: tagad katra pretestība, 
izvairīšanās ir izslēgta.

Novirzieni zirgu jūtu dzīvē
Franču militārists stāsta par sekojošu 

dzimumjūtu novirziena veidu pie zirgiem. 
Mēdz būt tādi zirgi, kuri iemīlas cilvēkā. Šī 
psihiskā nenormālība pamatojas savukārt 
uz anatomisku nenormālību. Šādos zirgos, 
redzot cilvēku, pamostas dzimumjūtas. 
Kārpot zemi priekškājām, viņi mētā asti un 
izkārnās, izrādīdami tādējādi savas jūtas. 
Tiklīdz cilvēks tuvojas, tie ceļas pakaļkājās 
un mēģina viņu sasniegt priekškājām. Reizē 
ar to notiek arī erekcija. Šādi zirgi nederīgi 
darbam. Ar to mācīšanu pie viņiem nekā 
nepanāk, vienīgi kastrēšana līdz.

Mātes un tēva jūtas
Grūsnas ķēves kustības ir uzmanīgākas 

un lēnākas; viņas ēd vairāk, kā parasti, ir 
mantrausīgas un barības skaudīgas. Kumeļ-

mātes ne labprāt zīda svešu kumeļu.
Ērzelis – mazākais pie mājas zirgiem – 

nepazīst savu bērnu – kumeļu. Mēdz būt ga-
dījumi, kad tas ar viņu ir draudzīgs. Bet tas 
atgadās tikai ilgāku laiku kopā dzīvojot. To-
mēr apzinīgu tēva jūtu ērzelim, šķiet, nav. 

Kauna jūtas
Kauna jūtas pie zirgiem ļoti maz novē-

rotas. Viņas var attiecināt galvenām kārtām 
uz jauniem ērzeļiem. Viņi negrib pāroties 
cilvēku klātbūtnē. Varbūt šo kaunu drīzāk 
varētu uzskatīt kā bailes tikt traucētam.

Greizsirdība
Cuerns par ērzeļiem stāsta sekojošo: 

„Greizsirdības jūtas parādās tikai ieraugot 
savu konkurentu, nav tā, kā pie briežiem uz 
iedomu pamata.”

Turpretim ir novērots, ka ķēves savstar-
pēji ir naidīgi noskaņotas. Dažreiz naids ir 
vērsts tikai pret vienu noteiktu konkurenti, 
reizēm atkal pret katru sev līdzīgu dzimu-
mu. Madajs novērojis divas ķēves – Annon-
ci un Kravatti, kuras katrreiz zirgus dzirdot 
viena otru pacienājušas ar spērieniem. Vie-
na no viņām pat ievainojusi savai konku-
rentei dzimumorgānus. Vai tas bija darīts 
ar nolūku, grūti spriest. Pareizāki ķēvju 
naidu var apzīmēt kā dzimumnaidu. Tas 
nav nekāds apzināts naids, bet, domājams, 
iedzimts, instinktīva antipātija (nepatika). 
Madajam šķiet, ka ērzeļa izskats, balss un 
smaka vienai ķēvei var būt patīkama, otrai 
ne, un tāpat ērzelim attiecībā pret ķēvēm. 

Šī parādība mums jau pazīstama no cil-
vēku psiholoģijas. Dzimumnaids sakņojas 
cilvēka dabā. Greizsirdība ir vairāk rakstu-
rīga vīriešu kārtas dzimumam: vīrietis viens 
grib būt sievietes īpašnieks. 

Ērzelis ir greizsirdīgs, ja viņam ir konku-
rents, ķēve turpretim var būt greizsirdīga arī 
bez kaut kāda tuvāka iemesla.

Aplūkosim, vai meža zirgu dzīves veidā 
nepamatojas abu dzimumu dažāda veida iz-
turēšanās. Meža ķēvju barā parasti bija viens 
ērzelis. Reti kad kādai ķēvei varēja gadīties 
partneris vienai pašai. Tātad pilnīgi izslēgts, 
ka greizsirdība pie ķēvēm varēja nopietni 
attīstīties. Viņu starpā mēdza būt sacensība. 
Nav nekāds brīnums, ka šīs sacensības cīņa 
kļuva par ikdienišķu parādību, kas pārvēr-
tās naida jūtās.

Gluži citādi tas bija pie ērzeļiem. Ērzelis 
bija tā pieradis, ka viņam parasti iederēja 
viss ķēvju bars. Brēms saka, ka jauni ērzeļi 
cenšas iegūt sev vairākas ķēves, jo sevišķi 
tad, ja viņam gadās konkurents. Tādā kār-
tā pie ērzeļiem attīstījās greizsirdības jūtas, 
kamēr dzimuma naidam pie viņiem nebija 
nekāda pamata.
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LIETUVĀ

Zirgu dienu svētki Lietuvā
Inese Ruskule 

Anikščai rajons Lietuvas austrumos ir 
slavens ar skaistajām dabas ainavām, kā arī 
tajā ar dzimušajiem populārajiem Lietuvas 
dzejniekiem un rakstniekiem. Reizi gadā 
šī jaukā vieta pārtop arī par jāšanas sporta 
arēnu un tautas kultūras galvaspilsētu. Vē-
rienīgais pasākums notiek Ņuronis ciema-
tā, jo tieši šajā vietā atrodas Zirgu muzejs, 
ko izveidoja agronoms, profesors Pjatrs 
Vasinausks. Muzejā skatāmi unikāli ekspo-
nāti: aizjūgi, lauksaimniecības darba rīki, 
rati, riteņu izgatavotāju instrumenti, kalēja 
rīki, zirglietu šūšanas un izgatavošanas dar-
barīki. 

Katru vasaru jūnija sākumā ciematā risi-
nās valsts mēroga zirgu dienu un folkloras 
svētki Rikšo, rikšo, zirdziņ!, ko apmeklē vai-
rāki tūkstoši skatītāju. Svētkos gan bērni, 
gan arī pieaugušie var rast iespēju intere-
santai laika pavadīšanai. Pasākumā viss ir 
senatnes noskaņās, respektīvi – tiek attēlota 
mūsu senču dzīve, kad zirgam katrā sētā 
bija liela nozīme. Tiek demonstrēta zirglie-
tu šūšana, zirgu apkalšana, ratu riteņu izga-
tavošana, graudu malšana, akmens kalšana 
u. c. Muzeja teritorijā arī tiek rādītas teātra 
izrādes un notiek koncerti. 

Taču galvenais pasākuma mērķis ir po-
pularizēt sporta veidus, kas saistīti ar zir-
giem, kā arī veicināt Lietuvas zirgu šķirņu 
atjaunošanu. Šogad svētku ietvaros tika 
svinētas divas nozīmīgas gadadienas, kas 
saistītas ar zirga izmantošanu tūrisma un 
izklaides sfērā.  

* Pirms 80 gadiem divi studenti no Kau-
ņas – literāts Pulgis Andrušis un māksli-
nieks Šaloms Zeļmanovičs iejūdza divričos 

žemaišu zirgu uz ceļoja pa Rietumeiropu. 
Ceļojums bija iespaidīgs un ilga divus mē-
nešus. Brauciena laikā ceļotāji apmeklēja 
Kēnigsbergu, Berlīni, Drēzdeni, Prāgu un 
Vīni. Maršruta kopējais garums bija gan-
drīz 3000 km. Ceļojuma laikā abi jaunieši 
popularizēja gan Lietuvas valsti, gan arī 
senu zirgu šķirni – Žemaitijas.

* Tieši pirms 60 gadiem tika apstiprināta 
Žemaitijas zirgu šķirne (vezumnieku tipa). 
19. gs. otrajā pusē žemaišu nelielos zirdzi-
ņus sāka krustot ar Orlova rikšotājiem. 
Tādējādi ieguva daudz masīvākus zirgus 
ar skaistu rikšu gaitu, kuri bija ideāli pie-
mēroti pajūgiem. 1949. gadā kompetenta 
zirgkopības speciālistu komisija apstipri-
nāja jaunu Lietuvas braucamzirgu šķirni 
un nosauca to par Žemaitijas (braucam-
zirgu) šķirni. Žemaitijas šķirnes zirgi ir ļoti 
universāli ģimenes zirgi. Tie izmantojami 
gan lauksaimniecības darbos, gan arī uz 
tiem var jāt. Augumā nelielajiem zirgiem ir 
skaista gaita, tāpēc tos bieži izmanto pajūgu 
braukšanā, kā arī tie ir ļoti iecienīti voltizē-
šanas nodarbībās. 

Arī pats profesors Pjatrs Vasinausks 
pārliecinājās par to, ka Žemaitijas brau-
camzirgi ir ļoti izturīgi un ar skaistām 
gaitām, jo pats mēroja 100 km attālu ceļu 
ar pajūgu, lai ierastos svētkos Rikšo, rikšo, 
zirdziņ!. Svētku karogu mastā uzvilka Že-
maitijas braucamzirgu šķirnes asociācijas 
prezidents, kā arī zirgaudzētavas Sartai di-
rektors Edgars Jenins. Vislielāko skatītāju 
uzmanību svētku laikā piesaistīja jāšanas 
sporta sacensības, kas notika hipodromā. 
Jātnieki no sporta kluba Ņuronis ir vieni 
no līderiem Lietuvas mērogā. Pagājušajā 
gadā nacionālajā jāšanas sporta čempionā-
tā Marija Veršulite ierindojās trešajā vietā. 

Konkūra sacensībās Lietuvas Zemkopības 
ministrijas sagādāto kausu izcīnīja Irmants 
Grikienis no Kauņas. Sportists piedalījās ar 
četriem zirgiem, un ar visiem četriem arī 
ieguva godalgotās vietas. Anikščai pilsētas 
mēra kauss, kas bija galvenā balva konkūra 
sacensībās, kurās piedalījās jātnieki tikai uz 
Žemaitijas šķirnes zirgiem, nonāca Akviles 
Druktanites rokās. 

Sacensību laikā notika arī augstlēkšana 
ponijiem, Žemaitijas un pārējo jājamo šķir-
ņu zirgiem. Simona Glazova ar poniju pār-
varēja 80 cm šķērsli, kas arī bija šo sacen-
sību rekords poniju klasē. Žemaitijas zirgu 
šķirnes konkurencē visaugstāko lēcienu 
veica Paulina Jureikonite ar savu zirgu, pār-
varot 1,25 m augstu šķērsli. Savukārt pārējo 
jājamo zirgu šķirņu klasē visaugstāko šķēr-
sli izdevās pārvarēt Irmantam Grikienim – 
1,85 m, un otro labāko rezultātu uzrādīja 
Rasa Kalvaite  – 1,75 m. 

Lietuvas zirgu dienas svētkos bija iera-
dušies interesenti no Latvijas – Madonas 
puses. Svētku organizētāji būtu ļoti priecī-
gi, ja nākamajos pasākumos piedalītos arī 
Latvijas sportisti ar saviem zirgiem.

 

Profesora Pjatra Vasinauska drošku velk Žemai-
tijas šķirnes braucamzirgs.
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Akvili Druktainiti apbalvo Anikščai mērs S. Obelevics.
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Zirga apkalšanas paraugdemonstrējumi.

G
in

ta
ra

 Jo
zu

ka
 fo

to



~41~jūlijs-augusts, 2009

ADAPTĪVAIS SPORTS

Jau aptuveni piecus gadus paraolimpis-
kās iejādes nodarbības un sacensības risi-
nās arī Latvijā. Lietainā 13. jūnija diena sa-
pulcēja vairākus līdzjutējus valsts aģentūras 
Kleisti jāšanas sporta bāzē, lai vērotu Lat-
vijas čempionātu paraolimpiskajā iejādē un 
sacensības speciālās olimpiādes program-
mā. Nezinātājam varētu rasties jautājums, – 
kāda ir atšķirība starp šīm divām disciplī-
nām? Latvijas Invalīdu jāšanas federācijas 
valdes priekšsēdētāja un viena no sacensī-
bu organizētājām – Darja Tihomirova at-
gādināja, ka paraolimpiskajā iejādē piedalās 
jātnieki ar kustību traucējumiem, savukārt 
speciālās olimpiādes disciplīnā – jātnieki ar 
intelektuālajiem traucējumiem. Abu dis-
ciplīnu sacensības un čempionāti Latvijā 
risinās jau trešo gadu pēc kārtas. Sacensību 
organizētāji ir Latvijas Jātnieku federācija, 
Latvijas Paraolimpiskā komiteja un Latvijas 
Invalīdu jāšanas federācija. Sacensību ties-
neši bija  Sandra Karisa un Anita Mangale. 

Arī adaptīvajā jāšanā sacensības no-
tiek pēc stingriem noteikumiem. Protams, 
visi cenšas veikt shēmu pēc iespējas labāk, 
bet sportistiem ar visu jātiek galā pašiem, 
jo jebkāda palīdzība no malas var izraisīt 
dalībnieka izslēgšanu no sacensībām. Šajā 
sporta veidā trenerim jābūt daudz iejūtīgā-
kam un pacietīgākam, salīdzinot ar ierasto 
konkūru vai iejādi. Taču trenerim jāspēj 
pieprasīt no sportista izpildīt nepiecieša-
mos elementus. Sportisti trenējas regulāri. 
Piemēram, Tīrainē zemnieku saimniecībā 
Tīraines staļļi jāšanas sporta nodarbības, 
kuras vada Darja Tihomirova, notiek di-
vas reizes nedēļā. Tagad pie Darjas trenējas 

Prieks par pašu paveikto  
Inese Ruskule vairāki bērni, citi jāšanas sporta nodarbības 

apmeklē jau pat piecus gadus. Lielākā daļa 
no audzēkņiem startē sacensībās: Oskars 
Lukauskis, Arina Radziņa, Andis Mazurs. 
Diviem vēl jātrenējas, lai sasniegtu sacen-
sību līmeni. Nodarbības bērniem ir bez 
maksas, pateicoties sponsoru finansiālajam 
atbalstam. 

– Labprāt gaidīšu vēl bērnus un jaunie-
šus, kuri vēlas apmeklēt adaptīvās jāšanas 
nodarbības. Bieži vien audzēkņi pārtrauc 
apmeklēt tās, jo trūkst laika un vecākiem 
nav naudas, lai bērnu atvestu uz treni-
ņiem. Par šīm divām lietām tiešām jāpa-
domā, sākot bērnu vest uz nodarbībām, –  
atzīst trenere. Līdztekus dalībniekiem no 
Tīraines, skatītāji varēja vērot arī jauniešus 
no VA Kleisti un Baldones – attiecīgi Lau-
ri Matisonu un Rihardu Snikus. Lai gan ik 
pa brīdim lija kā pa Jāņiem, bērni turpināja 
startus, un pēc sacensībām devās uz manē-
žu, lai saņemtu godam nopelnītās balvas. 
Visu dalībnieku acīs bija vērojams patiess 
mirdzums un prieks par paveikto, priecājās 
arī vecāki, kuri vēro savu bērnu treniņus un 
sacensības.  

Sacensību organizētāji ir ļoti pateicīgi 
sacensību atbalstītājiem: Latvijas Jātnieku 
federācijai, Latvijas Paraolimpiskajai ko-
mitejai, SIA E. Gulbja labaratorija, SIA Eiro 
konsultants, SIA Alpha–Osta. Liels paldies 
arī personīgi Latvijas Jātnieku federācijas 
prezidentam Agrim Blauam par šī sporta 
veida atbalstīšanu, kā arī par to, ka šī gada 
sākumā LJF svinīgajā pasākumā tika sveik-
ti labākie paraolimpiskās iejādes sportisti 
Oskars Lukauskis un Rihards Snikus. 

Latvijas čempionāts 
paraolimpiskajā iejādē 

Shēma līmenim nr. 3 
1. Rihards Snikus Titurga Baldone 64,75%
2. Arina Radziņa Sekunde Tīraine 59,75%

Shēma līmenim nr. 2
1. Oskars Lukauskis Sekunde Tīraine 60,55%

Shēma līmenim nr. 1 A
1. Lauris Matisons Sencis Kleisti 58,57%

Speciālās olimpiādes programma 
1. Ilze Auzniece Titurga Baldone 66,78%
1. Andis Mazurs Sekunde Tīraine 65,62%
2. Oskars Lukauskis Sekunde Tīraine 58,12%

Rihards Snikus ar zirgu Titurga.
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Arina Radziņa ar Sekundi. Meitene vada zirgu tikai ar vienu roku un bals-
tās tikai uz vienas kājas.Prieks par paveikto gan trenerei Darjai Tihomirovai, gan audzēknei.
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Arī tā var redzēt zirgus
ATPŪTAS BRĪDIM

Fernando Botero ir viens no pasaulē 
slavenākajiem Kolumbijas māksliniekiem. 
Ne velti vienu viņa gleznas reprodukciju ar 
zirgu redzējām Kolumbijas goda konsula 
Latvijā un jāšanas sporta entuziasta Rober-
ta Bindes darba kabinetā.

Botero dzimis 1932. gadā, bet jau 1948. 
gadā viņa gleznas pirmoreiz nokļuva izstā-
dē. Viņš studējis Madridē, patstāvīgi  papil-
dinājis zināšanas Francijā, kopējot Goijas, 
Rubensa, Velaskēza darbus. Botero atkār-
toti pārcēlies uz dzīvi Parīzē, kur turpinājis 
koncentrēties uz korpulento tēlu radīšanu.

1950. gadā mākslinieks sāka eksperi-
mentēt ar proporcijām un izmēriem, rādot 
cilvēkus un dzīvo dabu īpašā, hipertrofētā 
veidā, un jau pēc desmit gadiem šis tēloju-
ma stils bija kļuvis par viņa „firmas zīmi” – 
tika rādīti apaļi, gaļīgi cilvēki un dzīvnieki. 
No pēdējiem vislielāko uzmanību izpelnī-
jušies zirgi, arī pa kādam kaķim un put-
nam. Šādu „rokrakstu” mākslā Fernando 
Botero skaidro ar Latīņamerikas tautas 
mākslas ietekmi – apjomīgajām, ķeburīga-
jām figūrām uz alu sienām, kur šādi tika 
atveidoti dievi un bizoņi.

Varbūt tieši šīs gleznošanas un vēlāk 
arī tēlniecības manieres dēļ Botero kļuvis 
par vienu no pēdējā pusgadsimta atpazīs-
tamākajiem māksliniekiem, kura darbus 
pietiek pavērot ar acs kaktiņu vien, lai pa-
teiktu, kurš ir autors. Viņa darbu tēma ir 
cilvēks un dzīve: cilvēku figūras, darbība, 
dzīvnieki, bet kolumbieša estētikā viss res-
nais ir skaists –  princeses, dejotājas, kara-
vīri, zirgi...

Lielu triumfu Botero māksla Eiropā 
piedzīvoja 2007. gadā, kad Berlīnes parkā 
Lustgarten līdzās Brandenburgas vārtiem 
tika eksponētas viņa skulptūras, tajā skaitā 
„treknais” zirgs (pirmajā attēlā no augšas). 
Kolumbieša darbus saukt vārdā ir krietni 
maz nozīmes, jo lielākoties tie apzīmēti 
šādi – zirgs, zirgs ar jātnieku u.t.t., atšķiras 
vien materiāli, izmēri un gadskaitļi. Taču ir 
arī gleznas, kurās tieši nosaukums norāda 
uz politisku pamfletu vai ironiju – Pirmā 
lēdija (dāma rozā kleitā), Prezidents (vīriņš 
ar ordeņa jostu) u. c. Jāpiebilst, ka īpašu re-
zonansi ieguva 2006. gadā Botero veidotā 
darbu sērija par Abu Graibas cietumu Irā-
kā, šajā pašā skarbi ironiskajā hipertrofēto 
tēlu stilā. 

Bet nesen viena no zirgu skulptūrām 
kādā slavenā mākslas darbu izsolē – pār-
dota par 504 500 ASV dolāru. Botero dar-
bi iekļauti visās prestižākajās mūsdienu 
mākslas kolekcijās pasaulē – Ņujorkā, Pa-
rīzē, Berlīnē un citviet.    

Dace Millere



~4�~jūlijs-augusts, 2009

ATPŪTAS BRĪDIM

Kāds anglis atiet no to-
talizatora lodziņa hipodro-
mā:

– Ja šis zirgs pienāks pir-
mais, tad es varēšu apprecē-
ties, – viņš saka draugam.

– Bet ja tas nefinišēs pir-
mais?

– Tad mans pienākums 
būs apprecēties.

  
Uzdevums. Iedomājie-

ties situāciju. Luksofors. Pie 
tā stāv kravas automašīna, 
zirga pajūgs un motocik-
lists. Visi gaida zaļo signālu. 
Iedegas dzeltenais. Smagais 
auto gāzē, zirgs nobīstas 
un no bailēm nokož mo-
tociklistam ausi. It kā ceļu 
satiksmes negadījums. Kurš 
vainīgs? Motociklists. Vajag 
braukt ar ķiveri galvā.

  
Trīs kaukāzieši ar zir-

giem atjāj uz Maskavu. Ap-
stājas pie pirmā naktskluba. 
Piesien zirgus pie tramvaja 
un ieiet klubā. Pēc neilga 
laika viņi atgriežas un redz, 
ka rikšotāju vairs nav. Viens 
no viņiem vaicā, – kur mūsu 
zirgi? Otrs atbild: labāk pa-
vaicā, kur palika tas stallis, 
kas te bija?

  
Poručiks Rževskis ienāk 

krogā un saka:
– Kungi, izpeldināsim 

manu zirgu šampanietī!
– Bet jums taču tam nav 

naudas!
– Labi, tad vismaz aplie-

sim kaķi ar alu...

  
Krogā ienāk balts zirgs, 

nostaigā pa sienu, pāri 
griestiem, pasūta sev viskiju 
un uzkož ar olīvu.

Kovbojs saka: – Pirmo-
reiz redzu, ka viskijam uz-
kož olīvu...

Vai tas bija Pētera Lielā zir-
ga pakavs?

Mums raksta E. Eglītis: „At-
ceros, ka pagājušā gadā, kad 
avīze vēl iznāca lielajā formātā, 
vienā no numuriem bija stāstīts 
par to, ka teikas vēstot, – Pēte-
ra Lielā zirga pakavs, viņam 
strauji auļojot cauri pilsētai, 
nokritis un ielidojis kāda nama 
logā. Mājas īpašnieks to esot 
saglabājis un izvietojis uz fasā-
des. Tagad, pārlapojot grāmatu 
Sen to Rīgu daudzināja (izdota 
1973. gadā apgādā Zinātne), 
nejauši atradu pat trīs teikas, 
kas stāsta par šo atgadījumu. 
Var jau būt, ka tā ir patiesība, ja 
trīs dažādos novados stāstītas 
šādas teikas. Nosūtu redakcijai 
to tekstu, varbūt noder. Paldies 
jau jauko žurnālu, un veiksmi 
arī turpmāk!”

Pētera Lielā straujais jā-
jiens

Kad Pēteris Lielais, vēl mazs 
būdams, mācījies jāt, viņš vi-
siem zirgiem, kurus tik vien 
viņam devuši, pārlauzis mugu-
ras. Tad viņam iedots speciāli 
liels zirgs, kas spējis nest viņa 
augumu. Kādreiz viņam gadī-
jies jāt cauri Rīgai; viņa zirgam 
straujajā jājienā nokritis pakavs 
un ieskrējis pa logu otrā stāvā 
zupas bļodā.

(1177, 21652, Skaistkalne)
Pakavs Kaļķu ielā
Pēteris Lielais iejājis Rīgā ap 

1710. gadu. Viņš tik strauji jā-
jis, ka zirgam nokritis pakavs 
un uzskrējis mājas ceturtā stāva 
logā. Tas bijis Kaļķu ielā, ap-
mēram ap 10/12 numuru. Vēl 
kādus 25-30 gadus atpakaļ šai 

Teikas par Pētera I pakavu

logā bija matēts zelta pakavs, 
bet pie parādes durvīm, blakus 
stenderim piestiprināts tieši tas 
pakavs, kas toreiz Pēterim no-
kritis.

(1985, 1087, Imanta)
Ķeizara Petera pakavs 

Rīgas nama logā
Kad ķeizars Pēteris iejājis 

Rīgā, tad, nonākot pie Rātūža 
laukuma, viņa zirgam nokri-
tis pakavs un uzlēcis pie vie-
na nama līdz trešajam stāvam 
augšā. Par piemiņu tur ticis 
piekārts zeltīts pakavs. Bet, no 
Rīgas projām jājot, viņam no-
sprādzis zirgs. To redzot, vārna 
esot nožēlojusi un sacījusi:

„Dārgs, dārgs!” Žagata tur-

pretī tikai priecājusies un sacī-
jusi:

„Cik i, cik i?” Pēteris nu sa-
skaities uz žagatu un aizliedzis 
tai Rīgā rādīties, bet vārnas tur 
bieži vien esot redzamas.

(LPT XV, 284, 7, Rauna) 
P. S. Paldies E. Eglītim par vēs-
tuli un laba vēlējumiem. Ja kāds 
vēlas šajā publikācijā ieskatī-
ties, varam atgādināt, ka raksts 
par pakavu simboliku un ar to 
saistītiem interesantiem noti-
kumiem bija publicēts Zirgu 
Pasta 2008. gada 21. numurā 
decembrī. Toreiz arī minējām, 
ka šāds nams ar pakavu fasā-
dē eksistē, un tas atrodas Rīgā, 
Kaļķu ielā 20.
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Ja zirgs krāc, mētā galvu un bieži ceļ to gaisā, – būs ilgstošs 
lietus.
Ja zirgs ļoti kustina ausis, – būs lietus.
Ja zirgs sprauslā, – būs lietus.
Ja zirgs žāvājas, – mainīsies laiks.
Ja zirgs vārtās, – būs lietus.
Ja zirgs guļ, – būs lietus.
Ja zirgs ziemā guļas sniegā, – būs silts laiks.
Ja zirgs ziemā stāvus snauž un neguļas, – būs sals.
Ja zirgam nagi svīst, – būs silts laiks. 
No Oskara Gerta un Artura Mauriņa grāmatas Laikazīmes 

(izdota izdevniecībā Liesma, Rīgā, 1986. gadā). 



















Staigājošie barometri
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REKLĀMA/SLUDINĀJUMI

Aksana Kraukle
Tālrunis: +371 29669106

Fakss: +371 67934698
E-pasts: aksanakraukle@inbox.lv

www.antares-sellier.com

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

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

magnum@magnumvet.lv
www.magnumvet.lv

Oficiālā pārstāvniecība

Fitopreparāti un kopšanas līdzekļi 

jūsu zirga labsajūtai -

Rīgas rajona Baldonē, p/s Nolliņas  
16. augustā plkst. 11

Notiks poniju treniņsacensības  
Kamenes kauss. 

Programmā būs divi maršruti: vadības un maršruts 
ar šķēršļu augstumu līdz 60 cm.

Organizē Aiga Ozoliņa. 
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REKLĀMA/SLUDINĀJUMI

Zirglietu veikali Kentaurs
Rīgā, Kleistu ielā 75 un

Liepājā, Avotu ielā 4

Plašā izvēlē un par draudzīgām cenām piedāvā 
jātnieku apģērbu un apavus, jāšanas ekipējumu 

konkūram, iejādei un hobijam. 
Iespējams arī bezprocentu kredīts.

Gaidām mūsu veikalos!

MALIBU  
Welshaz ērzelis

Skaustā 117cm augsts.
Lecināšanas maksa Ls 60.
Atrodas Vecumnieku novadā
zirgaudzētavā Zviedru Birzes 
Zirgi.

Informācija pa tālruni:
+371 26226999
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Pieminot Imantu Puriņu
Inese Ruskule 

IZSTĀDE

Latvijas Fotogrāfijas muzejā, kas atrodas 
Vecrīgā, radās tāda pati sajūta, kā pēdējo 
reizi Burtniekos apciemojot izcilo latviešu 
fotogrāfu – vecmeistaru Imantu Puriņu, 
kurš lielu daļu no savas dzīves ir veltījis 
tieši zirgu fotografēšanai. Jaukās atmiņas 
kolēģu stāstījumā atsvaidzināja priekšsta-
tu par pašu fotogrāfu, lai gan gadu viņa 
starp mums vairs nav. Mājīgumu rada jau 
piemiņas izstādes nosaukums – Mājvieta. 
Izstādē var skatīt gan eksponētās un publi-
cētās, gan vēl neredzētas fotogrāfijas, kurās 
parādīti Latvijas zirgi un arī skaistās Latvi-
jas dabas ainavas. 

Pati senākā ir Imanta Puriņa fotogrāfija 
no 1947. gada, kas uzņemta fotogrāfu ple-
nērā – salidojumā. Kolēģi atzina: „Bildes 
par Imantu pastāsta visu!” 

Izstāde tapusi, pateicoties Imanta Puri-
ņa meitai – Teiksmai Puriņai un viņa ko-
lēģiem. „Ideja par piemiņas izstādi radās 
jau tēva bēru dienā, kad to pārrunājām ar 
citiem fotogrāfiem. Tad nolēmām, ka rīko-
sim to Imanta vārda dienā. Šodien jau gan 
ir 2. jūlijs, Imanta diena bija vakar, bet tas 
nekas, galvenais, ka esam sanākuši kopā un 
varam apskatīt izstādi. Pati pēc tēva nāves 
šķiroju bildes, lai atlasītu labākās. Izstādes 

varam rīkot daudz, jo labu fotogrāfiju ir 
bez skaita. Vēlētos arī ar kāda palīdzību 
uzrakstīt grāmatu par tēva darbu fotogra-
fēšanas jomā,” teica Teiksma Puriņa izstā-
des atklāšanā. 

Imanta Puriņa kolēģu runas bija patiesi 
jaukas, ļoti bieži ar humora pieskaņu. Zir-
dzinieku vārdā paldies par paveikto sacīja 
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijas 
vadošā personāla pārstāves Aija Luse un 
Dzintra Puriņa. 

Līdz 2. augustam ikviens interesents ir 
laipni gaidīts apmeklēt izstādi Mārstaļu 
ielā 8 (ieeja no Alksnāju ielas). Teiksma 
Puriņa pateicās visiem kolēģiem par pa-
līdzību izstādes sarīkošanā un asociācijai 
par mielasta sagādāšanu izstādes atklāša-
nas viesiem. 

Ja dosieties apskatīt melnbaltos pagāju-
šā gadsimta septiņdesmito – astoņdesmito 
gadu darbus, izejot no muzeja, pagriezie-
ties pa kreisi un paejiet uz priekšu pa Alks-
nāju ielu līdz mājas numuram 10/12, kur 
atrodas galerija Daugava. Šajās senatnī-
gajās telpās līdz 15. augustam var aplūkot 
gleznotājas Daces Lielās izstādi. Par Daci 
esam rakstījuši vienā no Zirgu Pasta nu-
muriem pagājušajā gadā, pastāstot to, ka 
no gleznošanas brīvajos brīžos viņa dodas 
pie saviem zirgiem, jo tie ir neatņemama 
mākslinieces dzīves daļa.

Imanta Puriņa „gleznas”
No grāmatas Latvijas fotomāksla (Rīga, 

Liesma, 1985):
Viņa darbos reālistiski atklāta Latvijas 

daba, jūra, zirgi. Šīs fotogrāfijas ar savu 
tiešumu, vienkāršību un dinamiku stāsta 
par mūsu zemes skaistumu un pasaules 
uztveri. Ievērojamākie I. Puriņa fotogrāfi-
ju cikli ir Bērnības zeme, Piemiņa, Krasts, 
Vējam līdzi, kuros valda skaudrs pasaules 
skatījums un noskaņu bagātība, negaidīta 
daudzveidība.

Pārrunas pirms izstādes atklāšanas. 

Teiksma Puriņa izstādes atklāšanā starp sava 
tēva bildēm. 
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Vēstule  
redakcijai

Sveicināti!
Pielikumā nosūtu divas bildes foto-

konkursam. Joprojām saku lielu pal-
dies par avīzi un iespēju tajā ieraudzīt 
daudz interesantu lietu (tajā skaitā arī 
kādu savu bildi). Gribēju vēl piebilst, 
ka šoreiz avīzē bija man ļoti tuva lieta! 
Biju patīkami pārsteigta, ieraugot, ka ar 
zirgu modeļu kolekcionēšanu aizraujas 
arī vēl kāds! Prieks par Gitu Skoku.

Ar cieņu – Dace Kupce-Krieviņa

Sensacionālākais jaunums dienās, 
kad notika Āhenes jāšanas sporta fes-
tivāls, bija ziņa, ka Izabella Verta ir stā-
voklī. Verta (39) pašlaik ir grūtniecības 
piektajā mēnesī, un bērna dzimšana ir 
gaidāma novembrī. Bērna tēvs ir viņas 
ilggadējais partneris Volfgangs Urbans 
(63), bijušais kompānijas Karstadt me-
nedžeris. Šo ziņu apstiprināja arī Ver-
tas treneris Volframs Vitigs. Izabella 
Verta Āhenes šovā nepiedalījās, jo ir 
diskvalificēta viņas mazās balvas zirga 
Whisper pozitīvā dopinga testa dēļ.

Izabella Verta 
gaida bērnu

No dzīves aizgājis Duglass Banns, 
kurš jāšanas sporta pasaulē pazīstams 
kā grandiozā Hikstedas konkūra kom-
pleksa dibinātājs un īpašnieks Anglijā 
(All England Jumping Course). Tas no-
ticis 16. jūnijā pēc 81 gadu vecā kunga 
neilgas slimības.

Duglass Banns sportā ienāca 1938. 
gadā, kad sāka startēt sacensībās ar 
zirgiem, kas piederēja toreiz vienam 
no ietekmīgākajiem zirgaudzētājiem 
Lielbritānijā – Bilam Gārdneram. 
Vienlaikus Banns ieguva arī jurista iz-
glītību un strādāja par advokātu.

1960. gadā Duglass Banns beidza 
konkūra stadiona celtniecību Hikste-
dā, kas nu jau gandrīz pusgadsmitu 
ir galvenā britu konkūra sacīkšu arē-
na. Te notikušas gan lielākās valsts 
mēroga sacensības, gan starptautiski 
turnīri, Eiropas čempionātu un Nāciju 
kausa izcīņu ieskaitot. Banns bija Liel-
britānijas Konkūra asociācijas vice-
prezidents, agrāk vairākus gadus bijis 
arī tās prezidents.

Miris Hikstedas 
kompleksa dibinātājs
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www.volkswagen.lv


