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Izglītības un zinātnes
ministrija

PASAULES KAUSS
JĀŠANAS SPORTA DRAUGI, SPORTISTI, LATVIJAS VIESI!

Latvijā ik gadu notiek vairākas augsta
līmeņa starptautiskas sporta sacensības,
kas sporta līdzjutējiem dod iespēju klātienē vērot pasaules un Eiropas labākos
sportistus un to komandas.
Šo pasākumu klāstu īpaši izdaiļo jāšanas sports – aristokrātisks, ar senu vēsturi un tradīcijām bagāts,
un estētiski baudāms sporta veids. Man kā par sporta nozari atbildīgajai ministrei ir īpašs prieks, ka sporta centrā “Kleisti” jau daudzus gadus pēc kārtas notiek Pasaules kausa Centrāleiropas zonas
posma sacensības šķēršļu pārvarēšanā. Tas noteikti apliecina Latvijas piederību starptautiskajam jāšanas sportam.
Tāpat man ir īpašs prieks par to, ka starp pasaules labākajiem

konkūristiem ir arī Latvijas pārstāvis – Kristaps Neretnieks.
Tā kā tuvojas 2020. gada vasaras olimpiskās spēles Tokijā, katrām nākamajām sacensībām ir arvien augstāka likme, jo sportistiem, krājot reitinga punktus, ir vai nu iespēja pietuvoties vai
attālināties no dalības olimpiskajās spēlēs un olimpiskā sapņa.
Sportistiem novēlu, lai olimpiskais sapnis ir jūsu vadmotīvs un
dzinējspēks! Lai labākais sportists tiek noskaidrots godīgā un aizraujošā cīņā!
Sporta līdzjutējus aicinu izbaudīt jāšanas sporta īpašo raksturu –
cilvēka un zirga saderību un sadarbību, šī sporta veida skaistumu
un tajā pašā laikā – neprognozējamību.
Lai veiksme pavada stiprākos!
Ilga Šuplinska, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre

SACENSĪBAS IR SVĒTKI JĀŠANAS SPORTA DRAUGIEM!
Mums ir gods jau 27. gadu rīkot Pasaules kausa Rīgas posma sacensības
jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā un
pulcēties “Kleistos”. Tas, ka sacensības
vairākus gadus tiek organizētas tieši
šeit, ir uzskatāma atzinība par paveikto
gan organizētājiem, gan zirgaudzētājiem, dalībniekiem un apmeklētājiem. Šajā posmā ikviens var parādīt savu veikumu, – tā
ir vieta un laiks, kur ikviens var plūkt sava ieguldītā darba augļus un saņemt par to starptautisku novērtējumu, jo sacensībās tiek
demonstrētas ne tikai sportistu prasmes, bet arī zirgaudzētāju paveiktais. Tie ir svētki ikvienam jāšanas sporta cienītājam!
Esmu gandarīts, ka Latvijā ir vairāk nekā 3000 saimniecību, kur
rūpējas par teju 8500 zirgiem. Turklāt Latvijā visvairāk audzētās zirgu

šķirnes ir sporta un braucamā tipa zirgi, no kuriem tiek audzēti gan
augstas klases sporta zirgi, gan zirgi jauno jātnieku apmācībai un arī
amatieriem. Mēs varam lepoties ar zirgaudzētāju sniegumu, jo Latvijā
audzētie zirgi ir sasnieguši Pasaules sporta zirgu audzēšanas federācijas
(WBFSH) labāko ciltsgrāmatu un zirgaudzētāju reitingus. Nozīmīgs
zirgaudzētāju nozares sniegums ir Latvijā audzēto zirgu piedalīšanās
olimpiskajās spēlēs, Pasaules kausa finālos un Eiropas čempionātos.
Tas liecina par to, ka esam stipra tauta, kas nebīstas darba.
Tikai pateicoties cilvēkiem, kuri zirgkopības nozares attīstībā nesavtīgi iegulda savu laiku un darbu, un, pats svarīgākais, – strādā ar
visu sirdi, mīlot dzīvniekus un sacensības garu – nozare arvien aug,
kā arī Latvijas vārds tiek nests pasaulē!
Vēlu veiksmi visiem sacensību dalībniekiem!
Kaspars Gerhards, Latvijas Republikas zemkopības ministrs

LAI LATVIJAS JĀTNIEKIEM LIELĀKS PATRIOTISMS!
Zirgaudzēšana ir ļoti sena nozare,
bet mūsdienās, kad zirgi vairs netiek
izmantoti lauku darbos, to galvenā pielietošana, kvalitātes kontrole un mūsu
zirgaudzētāju mērķis ir zirgu sagatavošana sportam vairākās tā disciplīnās.
Skatoties vairāku Eiropas ciltsgāmatu rezultātus, redzam, ka Latvijā
audzētie zirgi spēj sasniegt ļoti augstus rezultātus, – diemžēl, lielākoties startējot ārzemēs citvalstu sportistu vadībā. Tāpēc es vēlētos,
lai mūsu sportistiem būtu lielāks patriotisms, iegādājoties Latvijā
audzētus zirgus un sagatavojot tos starptautiska līmeņa sacīkstēm.
Nozīmīgi, ka šādas sacensības tiek rīkotas pašu mājās, sporta

centrā “Kleisti”, tāpēc Latvijas Zirgaudzētāju biedrība un LOSP
jau daudzus gadus atbalsta šo sacīkšu sarīkošaanu, kas ir nozīmīgs
pasākums, lai zirgus nodemonstrētu arī potenciālajiem pircējiem,
kas būtu svarīgi mūsu nozares attīstībai, paplašinot noieta tirgu.
Vēlu veiksmi visiem sportisiem, bet jo īpaši – mūsu labākajiem
jātniekiem, lai viņi kopā ar savu zirgu saņemtu emocionālu gandarījumu par pašu mājās vislabāko sasniegto rezultātu gada svarīgākajās sacensībās jāšanas sportā Latvijā!
Edgars Treibergs, sacensību CSI2*-W/CSIYH1* Rīga–2019
goda prezidents, Latvijas Zirgaudzētāju biedrības prezidents,
Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības
padomes valdes priekšsēdētājs

GANDARĪJUMS – ATZINĪGS STARPTAUTISKAIS VĒRTĒJUMS
Ieguldot lielu darbu Pasaules kausa
Rīgas posma organizēšanā kopā ar atbalstītājiem un rīkošanas darbu veicējiem,
man ir gandarījums, ka mūsu sacīkšu popularitāte aug kopš pirmās to sarīkošanas
reizes 1992. gadā. Pēdējos gados ir daudz
kuplāks dalībnieku skaits, pārstāvētas vairākas valstis, ierodas daudz
skatītāju un tiek saņemts atzinīgs Starptautiskās Jātnieku federācijas
(FEI) vērtējums par organizatorisko līmeni un sacensību gaisotni.
Taču starptautisku sacīkšu sarīkošana nav iespējama bez mērķtiecīga ikdienas darba. Tāpēc varam priecāties par to, ka veiksmīgi

darbojas mūsu iedibinātā daudzpakāpju sacensību sistēma, sarīkojot
Latvijas Jātnieku federācijas (LJF) kausa izcīņas un čempionātu sacensības vairākās jātnieku un zirgu vecuma un meistarības grupās.
Paldies par sadarbību šo sacīkšu organizēšanā atbalstītājiem
un sponsoriem, sportistiem, jātnieku palīgiem, treneriem, tiesnešiem, zirgu īpašniekiem un citiem šajā nozarē iesaistītajiem!
Lai ikgadējās Pasaules kausa posma sacensības LJF sporta centrā
“Kleisti” izdodas, sagādājot pozitīvas emocijas gan sportistiem,
gan līdzjutējiem!
Agris Blaus, Latvijas Jātnieku federācijas prezidents,
CSI2*-W/CSIYH1* Rīga-2019 sacensību prezidents
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PASAULES KAUSS
WORLD CUP CSI2*-W/CSIYH1* RĪGA–2019
SACENSĪBU PROGRAMMA
26. jūlijs
9.00

Maršruts Nr. 1.
Art. 274.2.5. (Šķēršļu augstums
līdz 120 cm). Speciālās divu fāžu
sacensības.
Balvu fonds: 1400 eiro.

12.00 Maršruts Nr. 2.
Art. 274.2.5. (120/125 cm). 		
Speciālās divu fāžu sacensības ar
handikapu.
Piedalās 6/7 g. v. zirgi.
Balvu fonds: 1400 eiro.
15.00 Maršruts Nr. 3.
Art. 274.1.5.3. (130 cm). Parastās
divu fāžu sacensības.
Balvu fonds: 2000 eiro.
18.00 Maršruts Nr. 4.
Art. 238.2.1. (140 cm). Sacensības
uz laiku.
Balvu fonds: 3000 eiro.

27. jūlijs

28. jūlijs

12.00 Maršruts Nr. 6.
Art. 238.2.1. (120/125 cm). 		
Sacensības ar handikapu uz 		
laiku. Piedalās 6/7 g. v. zirgi.
Balvu fonds: 1500 eiro.

11.00 Maršruts Nr. 10.
Art. 238.2.2. (125/130 cm). 		
Sacensības uz laiku ar pārlēkšanu. Piedalās 6/7 g. v. zirgi.
Balvu fonds: 2500 eiro.

15.00 Maršruts Nr. 7.
Art. 269.5.+269. (130 cm). Akumulācijas sacensības uz laiku ar
džokeri līdz 135 cm.
Balvu fonds: 2500 eiro.

14.00 Maršruts Nr. 11.
Art. 238.2.2. (135 cm). Sacensības uz laiku ar pārlēkšanu.
Balvu fonds: 4000 eiro.

9.00

Maršruts Nr. 5.
Art. 238.2.1. (120 cm). Sacensības uz laiku.
Balvu fonds: 1500 eiro.

18.00 Maršruts Nr. 8.
Art. 274.1.5.3. (140 cm). Parastās
divu fāžu sacensības.
Balvu fonds: 4000 eiro.

8.00

Maršruts Nr. 9.
Art. 238.2.2. (125 cm). Sacensības uz laiku ar pārlēkšanu.
Balvu fonds: 2000 eiro.

17.00 Maršruts Nr. 12., “Grand Prix”.
Iespēja saņemt punktus Longines reitingā D grupā. Iespēja
gūt punktus kvalifikācijai 		
Tokijas olimpiskajāsm spē-		
lēm 2020. FEI Pasaules kausa™
kvalifikācijas sacensības.
Art. 238.2.2.+Annex E+Annex
VIII Art 6. (140/160 cm). Sacensības uz laiku ar pārlēkšanu.
Balvu fonds: 25 000 eiro.

Kopējais balvu fonds:
50 800 eiro

Kristaps Neretnieks bija ne tikai labākais no Latvijas sportistiem, pagājušā gada
PK izcīņas Rīgas “Grand Prix” maršrutā iegūstot devīto vietu, bet izcīnīja arī
visvairāk godalgu pirmajā trijniekā citos konkūros: pirmo vietu maršrutā Nr. 4
ar zirgu For Fan un Nr. 10 ar Camerlane, otro vietu maršrutā Nr. 9 ar Cha-Cha
un trešo vietu maršrutā Nr. 8 ar Cornet’s Spirit.
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Sabīne Siliņa uzvarēja maršrutā Nr. 5 ar
zirgu Lord Lux, bija otrā maršrutā Nr. 1
ar Kalgari un trešā maršrutā Nr. 12 ar
Lord Lux.

PASAULES KAUSS
WORLD CUP CSI2*-W/CSIYH1* RĪGA–2019
DAILY PROGRAMME
26. july

27. july

12.00 Competition No: 2.
Art. 274.2.5. (120/125 cm). Table A,
Special two phases competition.
Open for 6 and 7 years old horses.
Total prize money: 1400 EUR.

12.00 Competition No: 6.
Art. 238.2.1. (120/125 cm). Table A,
Competition against the 		
clock. Open for 6 and 7 years old
horses.
Total prize money: 1500 EUR.

9.00

Competition No: 1.
Art. 274.2.5. (120 cm). Table A,
Special two phases competition.
Total prize money: 1400 EUR.

15.00 Competition No: 3.
Art. 274.1.5.3. (130 cm). Table A,
Normal competition in two 		
phases.
Total prize money: 2000 EUR.
18.00 Competition No: 4.
Art. 238.2.1. (140 cm). Table A,
Competition against the clock.
Total prize money: 3000 EUR.

9.00

Competition No: 5.
Art. 238.2.1. (120 cm). Table A,
Competition against the clock.
Total prize money: 1500 EUR.

15.00 Competition No: 7.
Art. 269.5.+269. (130 cm). Accumulator competition against the
clock. Joker up to 135 cm.
Total prize money: 2500 EUR.
18.00 Competition No: 8.
Art. 274.1.5.3. (140 cm). Table A,
Normal competition in two 		
phases.
Total prize money: 4000 EUR.

28. july
8.00

Competition No: 9.
Art. 238.2.2. (125 cm). Table A,
Competition against the clock 		
with one jump-off.
Total prize money: 2000 EUR.

11.00 Competition No: 10.
Art. 238.2.2. (125/130 cm). Table
A, Competition against the clock
with one jump-off. Open for 6 		
and 7 years old horses.
Total prize money: 2500 EUR.
14.00 Competition No: 12.
Art. 238.2.2. (135 cm). Table A,
Competition against the clock 		
with one jump-off.
Total prize money: 4000 EUR.
17.00 Competition No: 12,
“Grand Prix”. Count for Longines Rankings Group D.
Qualifier for the Olympic Games
Tokyo 2020 (certificates of 		
capability). FEI World Cup™ 		
Qualifying competition.
Art. 238.2.2.+Annex E+
Annex VIII. Art. 6 (140/160 cm).
Table A Competition against the
clock with one jump-off.
Total prize money: 25 000 EUR.

Overall Prize Money:
50 800 EUR

Aigars Bregže
izcīnīja trešo vietu
maršrutā Nr. 7
ar zirgu Val di Sole.

Kristīne Egle uzvarēja maršrutā
Nr. 1 ar zirgu Cincinatti Z un ieguva
otro vietu maršrutā Nr. 12 ar Casquetta.
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PASAULES KAUSS
VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
CSI2*–W/CSIYH1* RĪGA - 2019
Sacensību statuss/Statuss
CSI2*-W/CSIYH1*

Norises laiks/Date
26.–28.07.2019.

Norises vieta/Place

Sporta centrs “Kleisti”/Sport Centre “Kleisti”
Rātsupītes iela 4, Rīga, LV-1067
Tālr./fakss +371 67427135, +371 67426727
E-pasts: leflatvia@leflatvia.lv
Mājaslapa: www.leflatvia.lv

Organizētāji/Organizer

Latvijas Jātnieku federācija/Latvian Equestrian Federation
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība/Latvian Horse Breeder
Society

Rīcības komiteja/Organizing Committee

Goda prezidents/Honorary President: Edgars Treibergs (LAT)
Sacensību prezidents/President of the Event: Agris Blaus (LAT)
Sacensību direktori/Event Directors: Juris Mežnieks (LAT)
Kristīne Lisovska (LAT)
Asistente/Assistant: Anita Mangale (LAT)
Sacensību sekretāre/Show Secretary: Natālija Šakurova (LAT)
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Tiesnešu kolēģija/Ground Jury

Prezidents/President: Dainis Līvmanis (LAT)
Tiesnešu kolēģija/Members: Kari Jalassola (EST),
Alvija Gražulīte (LTU), Inga Miķelsone (LAT),
Vladislavs Rutkovskis (LAT)
Ārzemju tiesnesis/Foreign Judge: Francis Normandin (FRA)
Maršrutu sastādītājs/Course Designer:
Vladimirs Platovs (RUS)
Asistenti/Assistants: Ivo Miķelsons (LAT),
Sergejs Šakurovs (LAT), Egils Broks (LAT)
Galvenais stjuarts/Chief Steward: Indra Gabaliņa (LAT)
Asistenti/Assistants: Svetlana Lopatina (LAT), Svetlana
Rudmieze (LAT), Alīna Obuševa (LAT), Krista Lorberga (LAT)
FEI veterinārais delegāts/FEI Veterinary Delegate:
Andres Tuvi (EST)
Sacensību veterinārārsts/Treating Veterinarian:
Dana Laizāne (LAT)
Moderators/Announcer: Sigita Eitcena (LAT)
Staļļa menedžeris/Stable Manager: Valērija Artjomova (LAT)
Kalējs/Farrier: Jevgēņijs Bibikovs (LAT)
Uzvarētāju apbalvošanai gatavojas
Latvijas Olimpiskās komitejas
prezidents Aldons Vrubļevskis un
tiesnesis no Igaunijas Kari Jalassola.

PASAULES KAUSS
PASAULES KAUSA IZCĪŅAS CENTRĀLEIROPAS ZONA

Rīgas posma “Grand Prix” maršruta visi uzvarētāji un Latvijas labākā sportista iegūtā vieta
World Cup CSI-W Rīga qualifying competition

Par uzvaru
“Grand Prix”
maršrutā
2018. gadā
apbalvo
Andreā Herku
no Rumānijas.

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
(veterināro apstākļu dēļ)

1995. gads

1. Vincs Civinskis
5. Sintija Orlova

1996. gads

1. Reins Pills
4. Olga Sniedze

1997. gads

1. Vincs Civinskis
2. Guntars Siliņš

1998. gads

2001. gads

2010. gads

2002. gads

2011. gads

2003. gads

2012. gads

1. Guntars Siliņš
Salana-Radiants 		
		
Latvija
1. Roberts Šelbergs Aktiv
ASV
5.-11. Guntars Siliņš Salana-Radiants 		
		
Latvija
1. Gunārs Kletenbergs
Palladium
8.-13. Dainis Ozols Gvidons

2004. gads
Rajonas
Hamlets

Lietuva
Latvija

Bambuk
Disko

Igaunija
Latvija

Grandas
Radiants

Lietuva
Latvija

1. Pernila Krusa Madsena
Marco’s Delight Dānija
2. Ģirts Bricis
Liberato H
Latvija
1. Gžegožs Kubiaks Turbud Tempo Polija
3. Dainis Ozols
Gvidons
Latvija

2006. gads

1. Hanno Ellermanis
5. Andis Vārna

2007. gads

1. Reins Pills
Mitjutland
Igaunija
7. Guntars Siliņš
Salana-Radiants 		
		
Latvija

2008. gads

Losjonas
Radiants

1999. gads

2000. gads

1. Gžegožs Kubiaks Orkisz
2.-6. Sintija Orlova Guido

Polija
Latvija

1. Reins Pills
3. Andis Vārna

1. Andis Vārna

1. Vladimirs Beļeckis
Rocketman 2 Krievija
15. Dainis Ozols
Lagūna
Latvija
1. Pjotrs Morštins
Osadkowski van Halen
		Polija
6. Kristaps Neretnieks
Conte Bellini Latvija

2013. gads

1. Kristaps Neretnieks
Continue
1. Kristaps Neretnieks
Continue

2015. gads

1. Kristaps Neretnieks Zuko S
Poncorde
Igaunija
Grand Libero Latvija

2016. gads

Ritual
Igaunija
Grand Libero Latvija

2017. gads

1. Arsēnijs Špakovskis
Campino 51 Krievija
4. Andis Vārna
Grand Libero Latvija

2009. gads

Torrero
Igaunija
Grand Libero Latvija

Latvija

2014. gads

2005. gads

Lietuva
Latvija

1. Rims Rimkus
2. Guntars Siliņš

Igaunija
Latvija

1. Tīts Kivisilds
7. Andis Vārna

Grand Libero

Latvija

1. Zigmants Šarka
5. Andis Vārna KS

Latvija
Latvija

Aster
Lietuva
Coradina KS Latvija

1. Reins Pills
Alfons RA
5. Kristaps Neretnieks
For Fan

Igaunija
Latvija

2018. gads

1. Andreā Herks
Trocadero de Jarsay		
		
Rumānija
9. Kristaps Neretnieks
For Fan
Latvija
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PASAULES KAUSS
ĪSI PAR SACENSĪBU NOTEIKUMIEM
World Cup CSI2*-W/CSIYH1*
Rīga-2019 sacensību programmā ir
iekļauti maršruti, kurus tiesā pēc FEI
(Starptautiskā Jātnieku federācija)
apstiprinātiem noteikumiem saskaņā
ar katra maršruta noteikto artikulu.
Mēģināsim īsi un saprotami ar dažiem
piemēriem paskaidrot skatītājam, 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
vienu reizi, ieskaitot arī pārlēkšanu. Apskates laikā sportista apģērbam jābūt tīram un kārtīgam. Jābūt zābakos, baltās
jājambiksēs, baltā vai gaiši tonētā virskreklā ar baltu 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).
• 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 maršrutā var notikt pārlēkšana, taču
tad pretendentiem jāuzrāda vienādi rezultāti (ievērojot sekundes simtdaļas).
Pasaules kausa posma galvenais maršruts
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Sacensību tiesneši, stjuarti un sacensību organizētāji 2018. gadā.
Grand Prix notiek saskaņā ar artikulu
238.2.2. Arī tās ir sacensības uz laiku, bet
dalībniekiem ar vienādiem rezultātiem,
kas pretendē uz pirmo vietu, ir tiesības
piedalīties pārlēkšanā. Tā notiek pēc tiem
pašiem noteikumiem un sodu tabulas kā
pamatsacensībās, ievērojot šāda veida sacensību pārlēkšanas noteikumus. Pārējie
dalībnieki ierindojami vietās atkarībā no
soda punktiem un uzrādītā hita laika.
Artikuls 274.1.5.3 Sacensības divās fāzēs pielieto bieži, it īpaši, ja paredzams, ka piedalīsies daudz sportistu.
Šīs sacensības ietver divas fāzes, kuras

Starptautisko
sacensību
statusa apzīmējumi
CH – sacensības, kurās iekļauta vairāk
nekā viena disciplīna.
SC – tikai šķēršļu pārvarēšana.
CD – tikai iejāde.
CC – tikai trīscīņa.
CA – tikai pajūgu braukšana.
CV – tikai voltizēšana.
CN – nacionālās sacensības
(piem., CSN).
CI – starptautiskās sacensības
(piem., CSI).
W – sacensības, kurās notiek Pasaules
kausa izcīņas sacīkstes
(piem., CSI-W).
CIO – oficiālās starptautiskās sacensības (piem., CSIO).
Y – sacensības jaunajiem jātniekiem
līdz 21 g. v. (piem., CSIOY).
J – sacensības junioriem līdz 18 g. v.
(piem., CDIJ).
P – sacensības ponijiem
(piem., CDNP).
Ch – sacensības bērniem
(piem., CSICh).
2* – zvaigžņu skaits norāda balvu fonda
apjomu (piem., CSI5* balvu fondam
jābūt CHF 500 000 un vairāk).

jāveic bez pārtraukuma ar identisku vai
atšķirīgu kustības ātrumu. Pirmās fāzes
finiša līnija ir starta līnija otrajai fāzei.
Maršruta pirmā fāze sastāv no septiņiem vai deviņiem šķēršļiem, bet otrā
fāze – no četriem līdz sešiem. Dalībnieki, kuri saņēmuši sodus pirmajā fāzē,
tiek apturēti ar zvana signālu, 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 līnijas šķērsošanas. Uzvar dalībnieks, kurš
otro fāzi veic bez soda punktiem (vai ar
mazāko soda punktu skaitu, ja tīri neizlec neviens) un visātrāk.
Artikuls 269.5. Akumulācijas sacensībās 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 palielināšanu, 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 dalībniekam dod divas reizes vairāk punktu nekā pēdējais šķērslis
veiksmīga lēciena gadījumā. Neveiksmes
gadījumā no kopējās jau iegūto punktu
summas tiek atņemts skaitlis, kas ir divreiz lielāks par pēdējā šķēršļa numuru.
Citas kļūdas tiek sodītas pēc tabulas A.

INFORMĀCIJA
KONKURSA „LATVIJAS LABĀKAIS JĀTNIEKS 2019” LĪDERI
Pieaugušie
1. Kristaps Neretnieks
2. Santa Šteinberga
3. Laura Penele
4. Andis Vārna
5. Aleksandrs Šakurovs
6. Aigars Bregže
Jaunie jātnieki
1. Mārtiņš Ernests Pilders
2. Sabīne Siliņa
3. Keitija Racina

(JJS)
(Rīgas JSK)
(z/s “Lielceri”)
(z/s “Lielceri”)
(Rīgas JSK)
(z/s “Lielceri”)

Latvijas Republikas
čempioni
šķēršļu pārvarēšanā
2002. g. – Sergejs Šakurovs ar zirgu Ikars (LS)
2003. g. – Maira Leja ar zirgu Reičela (LS)
2004. g. – Ģirts Bricis ar zirgu Liberato H (OL)

(ZA “Burtnieki”)
(JSK “Mežstrazdiņi”)
(JSK “Erceni”)

Juniori
1. Una Adamoviča
(JSK “Kriķi”)
2. Daniela Briņķe
(Ropažu JK)
3 Agnese Kroiča		(“Veti Active”)
Bērni
1. Madara Pētersone
2. Karīna Balonova
3. Ance Anna Katkovska

5600 p.
1067
785
346
256
213
141
124
122

2005. g. – Dainis Ozols ar zirgu Gvidons (LS)
2006. g. – Andis Vārna ar zirgu Grand Libero (HN)
2007. g. – Ģirts Bricis ar zirgu Avis (HN)
2008. g. – Kristaps Neretnieks ar zirgu Lacapo (DWB)
2009. g. – Guntars Siliņš ar zirgu Lord Picasso (WEST)

140
97
77

2010. g. – Ģirts Bricis ar zirgu Kongo (LS)
2011. g. – Ģirts Bricis ar zirgu Chandra H (HN)
2012. g. – Mairis Penelis ar zirgu Progress (LS)
2013. g. – Ģirts Bricis ar zirgu Emilie Jolie (KWPN)

(JSK “Princis”)
(JSK “Princis”)
(JJS)

196
128
125

Dati uz 1. jūliju
Sagatavoja Evita Baradovska

2014. g. – Aleksandrs Šakurovs ar zirgu Gīrs (LS)
2015. g. – Ģirts Bricis ar zirgu Carlord (KWPN)
2016. g. – Andis Vārna ar zirgu KS Coradina (LS)
2017. g. – Ģirts Bricis ar zirgu Dunau (KWPN)
2018. g. - Laura Penele ar zirgu Dundas V.D.M. (KWPN)

AICINĀM UZ
LATVIJAS ČEMPIONĀTU ŠĶĒRŠĻU
PĀRVARĒŠANĀ 9., 10. UN 11. AUGUSTĀ!
Rīgā, Latvijas Jātnieku federācijas sporta centrā “Kleisti”
Plašāka informācija – sacensību programma un nolikums –
pieejama LJF mājaslapā www.ljf.lv.
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PASAULES KAUSS
RĪCĪBAS KODEKSS ZIRGA AIZSARDZĪBAI
Starptautiskā Jātnieku federācija (FEI) pieprasa no visiem, kas ir iesaistīti starptautiskajā jāšanas sportā, stingri
ievērot FEI rīcības kodeksu, atzīt un ņemt vērā, ka zirga labsajūta ir primāra un nekādā gadījumā nedrīkst tikt pakļauta
sāncensības vai komerciālām interesēm.
1. Visos sagatavošanās un treniņu posmos sporta zirga labsajūta vērtējama visaugstāk par visām citām prasībām.
2. Zirgiem un jātniekiem jābūt labā sportiskā formā, ar labu
veselību, pirms dot atļauju startēt.
3. Sporta pasākumi nedrīkst nodarīt kaitējumu zirga labklājībai.
4. Jāpieliek visas pūles, lai būtu droši, ka zirgiem tiek veltīta pienācīga uzmanība pēc sacensībām, un pret viņiem jāsaglabā
humāna attieksme, arī kad sacensību karjera beigusies.
5. FEI mudina visas sportā iesaistītās personas sasniegt visaugstāko izglītības līmeni to kompetences jomā.
Rīcības kodekss zirga aizsardzībai periodiski var tikt pārskatīts,
un visi interesentu viedokļi ir laipni gaidīti. Īpaša uzmanība tiks
veltīta jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem par zirga labturību.
Katru no kodeksa punktiem paskaidro vairāki apakšpunkti.
Ar šī kodeksa pilnu versiju Daiņa Līvmaņa tulkojumā var iepazīties LJF mājaslapā www.ljf.lv sadaļā Noteikumi (Šķēršļu pārvarēšanas sacensību noteikumi, Pielikums XIV, 77.-79. lpp.), kā arī
izlasīt angļu, franču, spāņu, vācu un arābu valodās Starptautiskās
Jātnieku federācijas mājaslapā www.fei.org. FEI Rīcības kodekss
zirga aizsardzībai tiek publicēts, regulāri pārskatot tā tekstu, sākot
no 1992. gada saskaņā ar FEI Ētikas komisijas lēmumu, lai nodrošinātu zirgu labsajūtu, kā arī vislielāko labvēlību jāšanas sportam.

Paraugdemonstrējumus iejādē sniedz Terēze Rozenberga
ar zirgu Kivi.

Sporta centra “Kleisti” jaunākie audzēkņi demonstrē voltizēšanas disciplīnu.
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PASAULES KAUSS
PASAULES KAUSA SACENSĪBAS LATVIJĀ

Pasaules kausa izcīņas Rīgas posma sacensības jāšanas
sportā šķēršļu pārvarēšanā CSI2*-W/CSIYH1* jau kopš
1992. gada ir svarīgākais notikums Latvijas jāšanas sporta dzīvē. Sacīkšu laikā sporta centrā “Kleisti” varēs redzēt
mūsu labāko sportistu sniegumu, kā arī izbaudīt augsta līmeņa sacensību organizāciju un līdzjutēju atbalstu.
Sacensību laikā notiks cīņa 12 maršrutos, taču galvenais
būs “Grand Prix Riga” ar līdz 160 cm augstiem šķēršļiem, kas
notiks svētdien un dos ieskaites punktus Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā Centrāleiropas zonā. Vienlaikus būs iespēja
saņemt punktus “Longines” reitingā D grupā un kvalifikācijai
Tokijas olimpiskajām spēlēm 2020. gadā.
Tradicionāli uz šīm sacensībām ierodas spēcīgākie kaimiņvalstu jātnieki, taču pēdējo gadu laikā – arī vairāku citu valstu
pārstāvji. Plašāka informācija par iepriekšējo gadu sacensību
rezultātiem atrodama Latvijas Jātnieku federācijas (LJF) mājaslapā www.ljf.lv sadaļā Rezultāti/Arhīvs.
Pagājušajā gadā PK Rīgas posma galvenajā “Grand Prix”
maršrutā uzvaru izcīnīja Rumānijas sportists Andreā Herks,
bet labākais no Latvijas sportistiem bija Kristaps Neretnieks,
kurš ieguva devīto vietu.
Andreā Herks pēc uzvaras teica: “Esmu ļoti priecīgs par uzvaru un sava zirga startu, kas visu paveica lieliski, neskatoties uz
karsto laiku. Rīgas posma sacensībās startēju pirmo reizi, un esmu
gandarīts, ka pieņēmu šādu lēmumu piedalīties. Man patika sacensību atmosfēra, lielisks bija “Grand Prix” maršruts un cīņa tajā.
Tāpēc domāju, ka nākamgad atkal noteikti šurp atbraukšu.”
Kristaps Neretnieks pēc pagājušā gada turnīra sacīja: “Abi
zirgi, ar kuriem startēju galvenajā maršrutā, bija labā formā un
rādīja labu sniegumu, bet pats pieļāvu ar katru pa mazai kļūdiņai, un tas bija, kā likums, viens gāzts šķērslis. Pats jutu, ka

neesmu “uz viļņa”, zinu, ka varam izlēkt labāk. Visas sacensību
dienas bija ļoti labs noskaņojums, tāda īpaša sacensību aura, bet
uz “Grand Prix” nejutos “kā savā ādā”. Mana pieredze un stāžs
jāšanas sportā liktu ar abiem zirgiem startēt bez soda punktiem, kam bija visas iespējas, bet tā nenotika... Kopumā sacensības bija feinas, un paldies, ka Latvijas Jātnieku federācija tās
cītīgi organizē jau daudzus gadus. Es ceru, ka kādreiz jāšanas
sporta popularizēšanas nolūkā izdosies sarīkot sacīkstes, piemēram, pie Daugavas Lucavsalā vai “Arēnā Rīga”.”
FEI (Starptautiskā Jātnieku federācija) nozīmētais ārzemju
tiesnesis Saba Szabo no Ungārijas: “Jau ilgāku laiku Eiropā
pastāv tendence ierīkot jāšanas sportam smilšu laukumus, jo
tos var nosacīti izmantot visu gadu, ja ir silts klimats. Tāpēc
šī sporta bāze ir zināmā mērā unikāla, jo te saglabāts un labi
kopts zāles laukums. Te ir labas kvalitātes grunts, nav māla,
kas darītu pamatu pārmērīgi cietu. Vērojot sacensības, esmu
apmierināts ar jātnieku kvalitāti, zināšanām un noteikumu
respektēšanu. Arī maršruti, kurus sastādīja Vladimirs Platovs
no Krievijas, ir ļoti profesionāli veidoti, prasa tehnisku jāšanu
un pārbauda jātnieka prasmi panākt harmoniju sadarbībā ar
zirgu, izvēloties pareizāko distances veikšanas manieri. Sacensības aizvadītas labā organizatoriskā līmenī un disciplinēti.”
Savulaik pirmās vietas Rīgas posmā guvuši arī Latvijas sportisti: 1993. gadā – Vitālijs Mutulis ar Balzamīnu, 2001. gadā –
Guntars Siliņš ar Salana-Radiantu, 2009. gadā – Andis Vārna
ar Grand Libero, 2013. un 2014. gadā – Kristaps Neretnieks ar
Continue), bet 2015. gadā – Kristaps Neretnieks ar Zuko S.
Pasaules kausa izcīņas seriālu sāka organizēt 1978. gadā,
pakāpeniski sacensības sarīkojot 17 zonās vairākos posmos ar
prestižo finālu vienreiz gadā. Līdz 1998. gadam sacensību ģenerālsponsors bija zviedru automobiļu ražotājs “Volvo”, kas pēc
20 gadiem šo sadarbību beidza, un jau vairākus gadus galveno
sacīkšu rīkošanu veic pati FEI un nacionālās federācijas.
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STARPTAUTISKU
SACENSĪBU
ZVAIGŽŅU
STATUSS

Ģirts Bricis.

Pasaules kausu rīkošana
jāšanas sportā no nacionālajām jāšanas sporta federācijām prasa milzīgu atdevi
un atbildību. Tik augsta mēroga
starptautisko sacensību organizēšanā pastāv strikti starptautiskie noteikumi, līdz ar to viens
no galvenajiem organizatoru uzdevumiem ir perfekts komandas
darbs un salīdzinoši lielas naudas summas piesaiste maršrutu
balvu fondam.
Starptautisko sacensību zvaigžņu statusu galvenokārt nosaka
naudas balvu fonds, kas vienas
zvaigznes sacensībās noteikts, sākot no dažiem tūkstošiem CHF līdz
50 000 tūkstošiem CHF. Attiecīgi:

Andis Vārna.

Kristaps Neretnieks apbalvošanas ceremonijā.
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2* – 50 000 līdz 100 000 CHF,
3* – 100 000 līdz 250 000 CHF,
4* – 250 000 līdz 500 000 CHF,
5* – 500 000 CHF un vairāk.
Jo vairāk zvaigžņu tiek piešķirts
sacensībām, jo striktāki noteikumi jāievēro organizatoriem, piemēram, dalībnieku ceļa izdevumu
apmaksa, viesnīcu apmaksa u. c.
Zvaigžņu skaitu apstiprina Starptautiskā Jātnieku federācija.
Baltijas
valstīs
augstākais
zvaigžņu statuss – trīs – līdz šim
piešķirts 2012. gadā, kad Latvijā
norisinājās starptautiskās konkūra sacensības individuālajā un komandu izcīņā, savukārt, Igaunijā –
starptautiskās sacensības slēgtajā
manēžā. Krievijā un Ukrainā tiek
rīkotas arī pieczvaigžņu konkūra
sacensības, kurās balvu fonds sasniedz pat 400 000 eiro.
Šogad Pasaules kausa Rīgas posma sacensību kopējais balvu fonds
ir 50 800 eiro.

PASAULES KAUSS
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ZIRDZINIEKI

ZIRGI – LEONĪDA
MŪŽA DARBS
LEONĪDS SMANUHINS ar zirgaudzēšanu un jāšanas sportu pa īstam
iepazinies, sākot strādāt Burtnieku
zirgauzētavā par zirgkopēju. Arī tagad
viņš turp dodas gandrīz katru dienu,
palīdzot jaunajiem un trenējot savu
zirdziņu.
Pastarpām viņš “iemanījies” gan kļūt
par Latvijas čempionu šķēršļu pārvarēšanā, gan piedalīties kādreizējās PSRS čempionātā, gan pārstāvēt Latviju Pasaules
kausa Rīgas posma sacensībās, gan kļūt
par jaunzirgu treneri un zirgu īpašnieku.
Latvijas Jātnieku federācija šogad Leonīdam Smanuhinam pasniedza balvu par
mūža iegudījumu jāšanas sporta attīstībā.

Varbūt redzēsiet vēl mani
laukumā...

Leonīdam tagad ir 74 gadi, patiesībā
viņš ar zirgiem bijis kopā jau kopš bērna
kājas, bet pēdējoreiz oficiālās sacensībās
startējis 64 gadu vecumā. Viņš teic: “Tās
jau nebija augsta ranga sacensības, vienkārši izjāju ar kādu no Burtnieku jaunzirgiem. Taču neko nevar zināt, iespējams, vēl redzēsiet mani laukumā. Man
pašam ir četrus gadus veca ķēvīte Cerida,
un, kad tā labāk apgūs jāšanas prasmes,
iespējams, piedalīšos kādā tādā pasākumā kā Zirgu dienas, kur tiek piedāvāti arī
dažādi šovelementi. Par Cerida man liels
prieks, pats lecināju tās māti, pieņēmu
kumeļu un tagad pats audzinu.”
Zirgs ir Leonīda un viņa sievas Tamāras kopīpašums, tāpat kā mazais ponijs. Kādreiz pašam zirgu bijis vairāk –
pa pieci, seši, bet tagad savam priekam
pietiekot ar šo bagātību.

Sākums – Smiltenē,
turpinājums – Burtniekos

Par pašu sākumu L. Smanuhins stāsta:
“Esmu no Smiltenes, kad paaugos, kolhozā ļoti trūka zirgkopēju, un nolēmu pamēģināt. Baložu Artūrs man ierādīja jāšanas iemaņas, un sāku startēt sacensībās
15 gadu vecumā, taču tad tas notika reti.”
Uz dzīvi Burtniekos Smanuhins pārcēlies 1968. gadā, kopā ar sievu Tamāru,
kura uz turieni no Valmieras uzaicināta
strādāt kā diplomēta veterinārfeldšere.
Šogad abiem 50 gadu kāzu jubileja. Izau14

dzināti trīs bērni – dēls un divas meitas,
aug pieci mazbērni, kuri lepojas ar savu
dzīvespriecīgo vectēvu. No jaunās paaudzes gan neviens savu dzīvi nav saistījis
ar zirgiem, taču vienmēr visiem interesējis tas, kas notiek zirgaudzētavā.
Sākumā Leonīds jaunajā dzīvesvietā
mazliet padarbojies ar zirgiem, taču nopieni par zirgkopēju Burtnieku zirgaudzētavā sācis strādāt no 1972. gada maija:
“Tad radās arī iespēja sākt darboties par
jaunzirgu treneri, apmācot zirgus – apjāt
un iebraukt, un arī pašam jāt. Prieks, ka
esmu iemācījies apkopt arī zirgu nagus,
kas noder joprojām, lai pēc katras sīkākas
palīdzības nebūtu jāgriežas pie kalēja.”

Varēja izvēlēties talantus

Zirgi, ar kuriem 90. gados Leonīds
Smanuhins guva lielāko popularitāti
jātnieku sabiedrībā, ir māsas Flote un
Fergāna, Latvijas šķirnes sporta tipa ķēves – spēcīgas, skaistas, kuru vectēvs nācis no Vācijas. Vēl pie veiksmīgākajiem
pieskaitāms ērzelis Aplombs. Jātnieks
piebilst: “Man paveicies ar ļoti labiem
zirgiem, jo strādāju Latvijas lielākajā
zirgaudzētavā Burtniekos un varēju sev
izvēlēties talantīgākos zirgus.” Kopā ar
toreizējo Burtnieku zirgaudzētavas vadītāju Jāni Jurašu un treneri Aldu Šuvcāni tika paveikts liels darbs Latvijas
šķirnes zirgu audzēšanā, zirgaudzēšanas un jāšanas sporta popularizēšanā.
To, kā kļuvis par Latvijas čempionu,
Leonīds precīzi neatceras (1982. gads),
bet augstu vērtē arī uzvaras toreiz spēcīgās lauku sporta biedrības “Vārpa”

Leonīds Smanuhins ar Fergānu Pasaules kausa Rīgas posmā.
meistarsacīkstēs maršrutos ar 130, 140
un 150 cm augstiem šķēršļiem, lielākoties startējot ar Fergānu.

Neizskaidrojama sapratne un
pievilkšanās

“Zirgi ir viss mans mūža darbs,” atzīst Leonīds un nosmej: “Neko citu jau
nemāku... Bet man ar zirgiem ir kāda
neizprotama sapratne, izjūta, pievilkšanās. Nācies strādāt arī ar kumeļmātēm,
kas laiž pasaulē bērnus, un tas nav viegls
darbs, bet liela atbildība, kas prasa abpusēju uzticēšanos. Zirgam nepietiek ar
to, ka tu viņam iedod barību vai izsukā,
tieši zirgkopējam jājūt tas, vai zirgs ir
vesels, vai viņam kaut kā netrūkst. Man
ir gandarījums, kad ieeju stallī un redzu
zirgus mani sagaidām, tad saprotu, ka
esmu īsti savā vietā. Bijuši gan labāki,
gan sliktāki gadi, bet patiesībā kopumā
ne par ko nevaru sūdzēties. Bijuši arī dažādi zirgi ar raksturu – nejauki, neklausīgi, pat riebīgi, bet nezinu pats, kāpēc
man tomēr izdodas ar viņiem saprasLeonīdu
Smanuhinu,
saņemot balvu par mūža
ieguldījumu
jāšanas sporta attīstībā,
sveic LJF
prezidents
Agris Blaus
un ģenerālsekretāre
Kristīne
Lisovska.
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Leonīds 2015. gadā sacensībās zemnieku saimniecībā “Kriķi”.
ties. It īpaši ar problemātiskiem zirgiem,
visādi provēju, kā viņiem piemēroties –
ne ar naidu, bet ar viltību. Jādara tā, lai
zirgs tev uzticas, pakļaujas, un pēc kāda
laika redzi, ka viss iznāk. Tāpat kā cilvēkiem – savstarpēji jāuzticas.”
Saņemot LJF balvu, Leonīds atzina, ka
ir saviļņots un gandarīts, ka viņa darbu
novērtē un atceras. Tas bijis arī negaidīts
pārsteigums, jo milzīgi lauri nav plūkti,
bet lielākais prieks ir par lielisko saskarsmi ar zirgiem, kas turpinās ik dienu.

Dabas dots talants

Dainis Līvmanis, Starptautiskās kategorijas tiesnesis:
“Man nav nācies startēt kopā ar Leonīdu viņa “ziedu laikos”, jo es trenējos
tagad Latvijās izzudušā disciplīnā – trīscīņā. Taču savās piezīmēs atradu faktu,
ka viņš par Latvijas čempionu kļuvis
1982. gadā Grobiņā ar Traķēnes šķirnes
zirgu Akcents maršrutā ar 150 cm augstiem šķēršļiem. Algu Leonīds pelnīja
Burtniekos kā zirgkopējs, bet vienlaikus
sāka arī jāt, jo zirgaudzētavas vadība
viņam uzticēja ne tikai jaunos, bet arī
labākos zirgus. Tā bija lieliska iespēja.
Leonīds nebija gājis “augstās skolās”.
Taču viņam ir dabas dots talants, kas
palīdzēja gan ikdienas darbā, gan ļāva
gūt panākumus sportā. Izcīnīt Latvijas

čempiona titulu vai startēt PSRS čempionātā tolaik bija augsts sasniegums.”
Edgars Treibergs, Latvijas Zirgaudzētāju biedrības prezidents:
“Leonīdu pirmoreiz satiku 1973. gadā
sporta biedrības “Vārpa” sporta spēlēs
Burtniekos. Kad iepazinos tuvāk, spēju
novērtēt to, cik labi viņš spēj izstāstīt
visu par sadarbību ar zirgiem. Bija patīkami vērot, cik labi sakopti viņa sacensību zirgi, piemēram, toreiz viena
no labākajām bija ķēve Igruška, ar kuru
Leonīds vienmēr varēja ierindoties Latvijas sacensībās labāko piecniekā. Pēc
tam bija vaislas ērzelis Akcents T 12 no
Dovatora zirgaudzetavas – traķēnietis,
ogļu melns, ar kuru varēja piedalīties
arī starptautiskās sacensībās, kāda iespēja diemžēl mums toreiz nebija, kā arī
ķēve Flote no Fināla, kas tika atzīta par
šķirnes čempioni Krasnodarā. Leonīds
vienmēr ir ļoti jautrs, dzīvespriecīgs,
jebkuru situāciju uztver ar humoru. Lai
gan pats vienmēr bijis “apkrauts” ar darbiem, allaž ir pret citiem izpalīdzīgs.”
Jānis Jurašs, Burtnieku zirgaudzētavas vadītājs:
“Leonīds tiešām pelnījis šo balvu par
mūža ieguldījumu jāšanas sportā. Viņš
ilgus gadus stādāja Burtnieku zirgaudzētavā, un tad, kad es pats startēju, ļoti
labprāt devos tieši kopā ar viņu apskatīt

konkūra laukumu, jo Leonīds lieliski
māk pastāstīt, kā jāveic distance. Viņa
padomi vienmēr ir noderīgi, ko neliedz
nevienam, ir darbīgs un neatlaidīgs un
gatavs palīdzēt visam stallim.”
Sergejs Šakurovs, treneris un
sportists:
“Mums nav daudz cilvēku, kuriem jāšanas sports un zirgi būtu tik dziļi sirdī.
Atceros, ka es kā sīkais kopā ar Leonīdu
braucu uz sacensībām Taškentā. Tālu,
nebija viegli, bet viņš prata palīdzēt visu
atrisināt gan sadzīves situācijās, gan
sporta laukumā, un visu nepieciešamo
sportam zināja, lai sasniegtu vislabāko
rezultātu. Viņš toreiz strādāja Burtnieku
zirgaudzētavā, kur bija daudz zirgu un
varēja likt lietā savas prasmes un izmantot iespēju trenēties. Leonīds lēca maršrutus ar 150 cm augstiem šķēršļiem tā,
ne pa jokam, lai gan bija aizņemts zirgkopēja darbā saimniecībā. Ļoti labs cilvēks
un sportists. Kad tikāmies sacensībās,
viņš bija spēcīgs konkurents, viens no labākajiem jātniekiem. Visi atceramies, ka
viens no populārākajiem zirgiem, ar ko
viņš startēja, bija ķēve Flote. Arī Fergāna,
kuru daudzi vēlējās iegūt savā īpašumā,
braucām skatīties... Taču neizdevās pierunāt ne zirgaudzētavu, ne Leonīdu ķēvi
pārdot, jo viņš saimniecības labā sargāja
vērtīgākos zirgus.”
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ZIRGI UN BRANDVĪNS
JOLANTA LAPIŅA un JĀNIS EVELONS pirms dažiem gadiem nolēma, ka
no dzīves privātmājā galvaspilsētā jāpārceļas uz laukiem Pierīgā. Galvenokārt,
lai viņiem piederošajai sporta ķēvei Glazūrai, kura mitinājās īrētā boksā, būtu
iespēja komfortabli dzīvot savā teritorijā, lauku vidē.

Atpūtas vieta
“Tīreļu stallis”

l Atrodas: Jelgavas novada Valgundes
pagasta Tīreļos;
l Darbojas: kopš 2017. g.;
l Stallis 10 zirgiem, no tiem
2 kumeļmātes.

Katrā
žurnāla
numurā – arī
par zirgiem

Profesionālo
lopkopības žurnālu
“Latvijas Lopkopis”
iespējams abonēt
VAS “Latvijas Pasts”
nodaļās visā Latvijā
(abonēšanas indekss – 2044)
un Latvijas Pasta mājaslapā,
kā arī klātienē iegādāties
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrā
Ozolniekos.
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Tīreļu ciematā bijušā teļu kompleksa
vietā pirms trim gadiem sākts iekārtot
īpašums “Šinšilas”, kurā mājvietu atradušas divas nozares – destilātu ražošana
“Tīreļu dzītuve” un zirgaudzēšana “Tīreļu stallis”, nākotnē vēloties paplašināties un piesaistīt tūristus.
Jānis Evelons audzis Carnikavā, mācījies Rīgā un Vācijā, pēc tam vadījis
reģionālo pārstāvniecību Baltijas valstīs
vācu angāru ražošanas uzņēmumā ELF,
strādājis dažādos projektos, līdz nonācis
vīna darītavā, tepat Latvijā. Tas rosinājis piepildīt senu sapni – izveidot pašam
savu licencētu dzērienu ražošanas uzņēmumu. Svarīgās iemaņas papildinātas
Vācijā, praktizējieties Mozeles ielejas
dzītuvēs. No turienes atvests vērtīgais
dzīšanas aparāts “Adrian”.
Jolanta Lapiņa, dzimusi cēsiniece.
Pirmā saskarsme ar zirgiem radās 10
gadu vecumā pie treneres Lilitas Freivaldes kolhozā “Taurene”. Šobrīd noderīgo
un vērtīgo lauksaimnieka izglītību ieguvusi Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā. Sekoja studijas LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātē, kuru laikā viņa
iepazina universitātes stalli “Mušķi”,
kā papildu priekšmetu apmeklēja arī
G. Rozīša Zirgkopības pamatus. Jolanta stāsta: “Sacensību laukumā atgriezos
pēc daudzu gadu pārtraukuma, jo iegādājos savu zirgu, veiksmīgi sakrita apstākļi, un bija iespēja trenēties pie labiem
treneriem. Zirgi, vēlme darboties laukos
un attīstīt savu uzņēmējdarbību ņēma
virsroku, un pagājušajā rudenī pēc piecu
gadu veiksmīga kopdarba esmu beigusi
sadarbību ar vienu no lielākajām vīna
darītavām Latvijā, kurā vadīju ražošanas procesus, darbojos eksportā un piedalījos jauno produktu dizainu izstrādē,
kas ir neatņemama pieredze pašreizējā
mūsu darbā. Un tagad varu vairāk laika
veltīt mārketingam, dažādiem projektiem, zirgiem un ģimenei.”
Saimniecībā mīt 13 zirgi – divas kumeļmātes un pieci pašu izaudzēti kumeļi, no kuriem viens dzimis šogad. Piecas
vietas atvēlētas citu īpašnieku zirgiem,
kas te atrodas pilnā pansijā ar iespēju
dzīvot zaļā pļavā.

Jolanta no 2009. līdz 2013. gadam intensīvi startēja jāšanas sacensībās, 2010.
gadā kļūstot par Latvijas čempioni amatieriem šķēršļu pārvarēšanā, iejādē sasniedzot augsto trešo vietu kopvērtējumā.
2009. gadā, balstoties uz iegūto pieredzi,
startējot Lietuvas sacensībās amatieru
konkurencē, ierosināja Latvijas Jātnieku
federācijā izveidot Amatieru sekciju un
vairākus gadus vadīja to, lai šī kustība
vērstos plašumā un nostabilizētos. Šobrīd
Jolanta savu darbību jāšanas sporta saimē
turpina kā sacensību stjuarts un ir LJF
Zirgu labturības un veterinārās komisijas
locekle. Taču Jolanta ir pārliecināta, ka
amatieru sportā vēl noteikti atgriezīsies,
tikai jāizaug pašu zirgiem.
Veiksmīgi sakrita apstākļi, tagad Jolanta no savas toreizējās “zelta ķēves”,
kura lēca maršrutus līdz 130 augstumam
un startēja zemākajās iejādes shēmās, var
iegūt kumeļus, un nu jau sagaidīts trešais.
Pirmā ir Apache JJ, kurai jau pieci gadi,
tai tēvs ir Aromāts (Acorado/Capitol I).
Tā kā abu vecāku labo īpašību pārmantojamība – nosvērta, labsirdīga, viegli jājama – bijusi ļoti veiksmīga, arī 2018. gadā
17 gadus veco Glazūru (Gudvils/Guido/
Vaigač) tikai nolemts pārot ar Burtnieku
zirgaudzētavas ērzeli Aromātu, iegūts vēl
viens kumeļš – Amarokka JJ.

Kumeļi no augstvērtīgiem
ērzeļiem

“Kumeļu mums nav daudz, bet mēs tos
audzējam no augstvērtīgiem ērzeļiem,”
saka Jolanta. Tas vispirms ir Burtnieku
zirgaudzētavas veiksmes stāsts Aromāts,
kā arī slavenās Beļģijas Zangerheides audzētavas ērzelis Cool Crack Z (Cornado I/
Cassini), izmantojām arī Kristapa Neretnieka saimniecībā mītošo sporta ērzeli
Fumo Twirre MP (Numero Uno/Voltaire).
“Mums kā hobija audzētājiem liels
pluss ir tas, ka varam ne tikai izaudzēt un
izskolot jaunzirgu, bet arī apjāt un nostartēt sacensībās maršrutos ar līdz 120 cm
šķēršļiem konkūrā un iejādē jaunzirgu
shēmās,” turpina zirgaudzētāja. “Tad zirgu var labāk parādīt potenciālajiem pircējiem, un rodas tik vērtīgā atgriezeniskā
saite audzēšanas darba vērtējumam. Lai
gan ar milzu prieku sagaidām savā saimē
katru kumeļu, pienāks laiks, kad kāds no
tiem nonāks pie cita saimnieka.”
Jolanta stāsta: “Pie mums ir iespēja
atpūsties pie dabas un baudīt īstu lau-
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Jolanta Lapiņa un Jānis Evelons ar zirgiem Apache JJ (no kreisās) un Glazūru.
ku sētas idilli. Lai veicinātu šādas aktivitātes, darbojas arī biedrība “Tīreļu
staļļi”, kurā apvienojušās ģimenes ar
bērniem, kurām patīk aktīvā atpūta.
Atrodamies ļoti skaistā un labā vietā, jo
apkārt ir meži, un varam doties ne tikai
izjādēs un pārgājienos, bet arī strādāt
ar zirgiem fiziskos treniņus, kas ir ļoti
efektīvi mūsu smilšainajā, paugurainajā apvidū.”

Ideāla atrašanās vieta tūrisma
piesaistei

Saimniecība atrodas ideālā vietā,
domājot par plašāku tūristu piesaisti –
netālu no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, ar
labām satiksmes maģistrālēm un sakārtotu infrastruktūru. Apsaimnieko 10 ha
zemes, kur ierīkoti zirgu aploki.

Paplašinās piedāvājums
apmeklētājiem

Saimniece saka: “Zirgu skaitam augot, šī nodarbe prasa ļoti daudz enerģijas un spēju sevi visu veltīt darbam. Kā
jau kārtīgā ģimenē, pienākumiem jābūt
sadalītiem. Tāpēc esam noskaidrojuši,
ka Jānis ir staļļa īpašnieks, bet es – zirgkopējs, kas dara staļļa ikdienas darbus,
apmāca zirgus.”

Notiek aktīva sadarbība ar Jelgavas
novada pašvaldību un lauku partnerību
“Lielupe”. Jolanta par iecerēm: “Iesaistāmies uzņēmēju projektā SEIC par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos. Esam
oficiāli kļuvuši par atvērta tipa saimniecību. Tāpēc nemitīgi dažādojam un
papildinām piedāvājumu, ik pa diviem,
trim mēnešiem izgudrojot ko jaunu.
Neesam nekur īpaši reklamējušies, bet
cilvēki uzzina, brauc šurp. Drīzumā
domājam iekļauties citās piedāvātajās
novada aktivitātēs, piemēram, tūrisma
maršrutā “Jelgavas novada ziemeļpuses
dārgumi”. Sadarbojamies ar Ropažu
Garkalnes partnerību projektā “Zirgu
izmantošanas iespējas šodien un rīt.
EQUUS”, kurā mūsu biedrība nodrošina apmācību ciklu treneriem un jātniekiem sadarbībā ar trenerēm Mairu Leju
un Kristu Kliesmeti.”

Hobijs un prieks – zirgi

SIA “LV-Destilāti” ražo ekskluzīvus
stipros dzērienus no Latvijā augušiem
augļiem un ogām, kas destilācijas procesā pārvēršas viegli baudāmā destilātā jeb
brandvīnā. Rūpīgi veidojot uzņēmuma
dizainu, izvēloties pudeles un etiķetes,
tapa arī firmas logotips, kurā redzami

divu zirgu silueti, tā apvienojot saimniecības abas galvenās nozares un simbolizējot vienlaikus Jolantas un Jāņa hobiju un
prieku. Jāpiebilst, ka uzņēmums saņēmis
Jelgavas novada balvu “Gada debija” un
novads ir izsniedzis atļauju dzērieniem
izmantot uzlīmi “Vietējais ražotājs –
novada lepnums”, kas ļauj savu produkciju marķēt ar attiecīgu logotipu un veidot plašāku reģionālo atpazīstamību.

Teorētiski ir iespēja audzēt
eksportam

Runājot par tuvāko attīstības vīziju,
Jolanta ir pārliecināta: “Ideja un mērķis –
turpināsim audzēt kvalitatīvus jaunzirgus. Teorētiski ir iespēja audzēt arī
eksportam, ņemot vērā pieprasījumu
pēc konkrētas izcelsmes zirgiem. Jāseko tam, kas notiek citās Eiropas valstīs
un Krievijā šajā nozarē. Iesāktais ceļš
ir atbilstošs mūsu iespējām, un ar to
vienmēr jārēķinās. Mums ir svarīgi –
ja mums ir stallis, tad jābūt savai lietu
kārtībai, sadarbojoties ar citu pakalpojumu sniedzējiem, ko paši nevaram nodrošināt. Tāpēc mums ir izveidojusies
laba sadarbība ar staļļa veterinārārstu
Kristapu Reķi un kalējiem Robertu Neretnieku un Tomu Plīkšu.”
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Allažu zirgu ganāmpulks 90. gadu sākumā.

Foto: Imants Puriņš

SERTIFICĒTA VĒRTĒTĀJA:
ZIRGU KVALITĀTE UZLABOJAS
DZINTRA PUĶUDRUVA-PURIŅA mērķtiecīgi dzīvi saistījusi ar zirgiem.
No stallī visjaunākās meitenes statusa līdz zootehniķa specialitātei, darbam vairākos staļļos un pienākumiem Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijā.
Lai veicinātu zirgaudzēšanas un zirgkopības attīstību, 1981. gadā tika izdots
lēmums, kas paredzēja Lauksaimniecības ministrijā šim nolūkam izveidot
jaunas štata vietas, kurās sāka strādāt
Zigrīda Pelīte Kurzemē, Dzintra Puķudruva-Puriņa Vidzemē, Irēna Baufale
Latgalē, Alvīne Grase un Pērle Strauta
Rīgā – galvenokārt, veidojot šķirnes fermas, lai tādas būtu katrā reģionā.

Kopā ar vīru, fotogrāfu Imantu Puriņu,
bijām aizbraukuši uz latviešu Dziesmu
un deju svētkiem Zviedrijā, kur viņam
bija izveidota fotoizstāde ar zirgu bildēm.
Tās ievēroja Rūta Rasiņa, mēs iepazināmies, tā bija liktenīga tikšanās un pavērsiena punkts mūsu abu dzīvē – arī viņas
ceļš uz Latviju. Vispirms trīs viņas audzētie zirgi atceļoja uz Allažiem, pēc tam
uz Ropažiem un Liteni.“

Vidzemes galvenā zootehniķe

Sportošanas sākums – Jaunpilī

– Vidzemes valsts ciltslietu stacijā
nostrādāju 16 gadus, – šo laiku atceras
Dzintra. – Biju Vidzemes zonas galvenā
zootehniķe. Pārziņā bija desmit saimniecību. Braucu uz tām, vērtēdama zirgus,
kontrolēdama uzskaiti, tikos ar daudziem cilvēkiem. Palīdzēju veidot un nostiprināt šķirnes zirgu fermas. Piedalījos
zirgkopības skatēs un izstādēs, organizēju Vidzemes zonas zirgu izsoles. Kopā ar
saimniecību speciālistiem izvēlējamies
zirgus Maskavas starptautiskajām izsolēm. Taču 1989. gadā likvidēja reģionālos
ciltsdarba centrus, atstājot tikai „jumta”
organizāciju – Ciltslietu pārvaldi Rīgā.
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Tomēr galvenā Dzintras pieredze sadarbībā ar zirgiem notika Jaunpilī, kur
atnāca strādāt viņas mamma, zirgkopībā un jāšanas sportā ar labu vārdu pazīstamā Austra Melbārde.
– Mamma, pati to negribot, “iepotēja”
mīlestību uz zirgiem, – atzīst Dzintra. –
Atceros, kad sāku mācīties Valkas 1. vidusskolā, visā Latvijā tika nodibināti treniņpunkti, kuros mazliet augstākas kvalitātes
speciālisti, nekā bija fermās, gatavoja kolhoza zirgus tālākai izmantošanai, tajā
skaitā mamma. Kad treniņpunktu likvidēja, viņu pārcēla darbā uz Latgali, tad
Valmieru, un 1958. gadā uz Jaunpili, ar ko

man saistās pozitīvas emocijas un pirmās
atmiņas par nopietnu saistību ar zirgiem
un jāšanas sportu. Toreiz, manuprāt, šeit
bija viena no spēcīgākajām jāšanas sporta
sekcijām Latvijas laukos. Kurzemes valsts
vaislas ērzeļu novietnē, ko vēlāk sauca par
Jaunpils lopkopības izmēģinājumu staciju, bija izcili zirgi. Sāku nodarboties ar
jāšanas sportu 6. klasē. Līdz vidusskolas
beigām jau lēcu maršrutus ar 140 un 150
cm augstiem šķēršļiem ar zirgu Meteors,
kura tēvs bija Angļu pilnasiņu šķirnes ērzelis Miuss. Vēl mani sacensību zirgi bija
ķēve Danga, ar kuru 1965. gadā izcīnīju
Republikas jaunatnes čempiones nosaukumu divcīņā un Republikas meistarsacīkstēs guvu sudraba un bronzas medaļas
iejādē Mazajā un Vidējā balvā. Danga ir
arī vecvecmāmiņa slavenajam Burtniekos izaudzētajam Latvijas šķirnes zirgam
Rotors-Rusty – olimpiskās zelta medaļas
ieguvējam Vācijas izlasē iejādē. Gribu vēl
pieminēt jauno talantīgo Anglo-Arābu
šķirnes ērzeli Belogorski, ar kuru jau startēju 130 cm bez soda punktiem, piedalījos
starptautiskajās sacensībās Viļņā. Četrus
gadus biju Latvijas izlasē. Jaunpils jātnieki
vairākkārt aizstāvēja Latvijas godu Vissavienības sacensībās Maskavā, Pjatigorskā,
Rostovā pie Donas, Jaroslavļā, Kostromā,
Alma–Atā u. c.

ZIRDZINIEKI
četrus mēnešus. Tad braucu strādāt pie
Rūtas uz Zviedriju, vēlāk viņai ieteicu
iegādāties bijušā kolhoza “Komjaunietis”
stalli Kurmenē, kur Rūta no Litenes pārveda savus desmit zirgus, un es ar savu
tagadējo dzīvesbiedru veterinārārstu
Ēvaldu bijām pirmie viņas zirgu aprūpētāji. Par Rūtas talantu un lielo pieredzi
pāru atlasē liecina viņas izaudzētie zirgi:
Cor de Sun (2001. gada Pasaules jaunzirgu čempions), Querides (Zviedrijas komandā), Latvijas šķirnes slavu spodrinājuši Irasir un Corlasine-Coradina.

Kompetenta zirgu vērtētāja

Dzintra Puķudruva -Puriņa.
Dzintra vēlējusies mācīties augstskolā,
protams, saistībā ar zirgiem. Izvēlējusies
zootehniķa specialitāti, mācījās Latvijas
Lauksaimniecības akadēmijā. Taču tad
šādam speciālistam Latvijā nebija darba
zirgkopībā, tāpēc Dzintra pāris gadu devusies uz Lietuvu, kur Žagarē bija iespējams strādāt lielā zirgaudzētavā.

Sadarbība ar zirgiem Allažos

Nozīmīgs posms sadarbībā ar zirgiem kopā ar mammu Austru Melbārdi
bijis kolhozā “Allaži”. Tika sākts no nulles, 70. gadu sākumā kolhozā bija tikai
daži darba zirgi, bet pakāpeniski izkopts
kvalitatīvs ganāmpulks. Toreiz tā bijusi arī viena no Dzintras pārraudzības
saimniecībām. Pamazām tika izveidota
tīršķirnes ferma, viena no desmit labākajām Latvijā. Dzintra palīdzēja kolhozam ciltsdarba jomā. Tieši viņa sarunāja ar Valkas rajona kolhozu “Uzvara”
Blomē pārdot Allažiem kumeļu Finālu,
kuru izaudzēja un iestrādāja pašu sportisti, un kurš kļuva par Sergeja Šakurova labāko zirgu, PSRS sastāvā startējot
Seulas olimpiskajās spēlēs.
– Mamma toreiz pirmā Latvijā sāka
nodarboties arī ar ponijiem, kas šobrīd
ir populāra un noderīga nozare Latvijā, jo ar mazajiem zirgiem var sākt nodarbības jāšanas sportā pavisam mazi
bērni, – turpina Dzintra. Allažos tika
rīkotas arī sacensības. Viena no talantīgākajām mammas audzēknēm bija Iveta
Bebere-Janelsiņa, kurai pašai tagad sava
saimniecība.

Foto: no personīgā arhīva

Allažu kolhoza zirgaudzētava toreiz
bija populāra Latvijā. Tuvu Rīgai. Te
pabijuši daudzi populāri kultūras darbinieki, padomju laikā braukuši arī zirgaudzēšanas speciālisti no Maskavas, lai
iepazītos ar zirgkopības fermu un izraudzītos zirgus starptautiskajām izsolēm.
Jau 1991., 1992. gadā kolhozi izjuka,
sākās privatizācijas laiks, kas skāra arī
Allažus. Arī Dzintra piedalījās privatizācijā, pateicoties vīra Imanta finansējumam. Pēc daudziem konfliktiem ar
līdzīpašniekiem viņa piekrita aiziet no
saimniecības, saņemot „pūrā” dažus
zirgus. Viņa atceras: “Arī tos man nebija, kur turēt. Manu audzēto ķēvi Doretu
sāka trenēt talantīgā sportiste Sintija Orlova un piedalījās pat Pasaules kausa posmā Rīgā, vēlāk tā tika pārdota uz Somiju.
Ķēve Landre – uz Angliju, kur to iegādājās Sāra, pie kuras 2004. gadā pastrādāju

Dzintra Puķudruva-Puriņa un pazīstamais zirgu fotogrāfs Imants Puriņš.
Foto: no personīgā arhīva

Ilgus gadus Dzintra Puķudruva-Puriņa bijusi sacensību tiesnese, bet tagad
ir sertificēta zirgu vērtētāja. LŠZAA un
LZB speciālisti brauc vērtēt zirgus uz
staļļiem no pavasara līdz rudenim, bet
divas reizes gadā notiek šķirnes ērzeļu
vērtēšana. Tas ir svarīgi zirgaudzētājiem, jo zirgi, kuri piedalās vērtēšanā un
atrodas abu biedrību pārraudzībā, saņem valsts subsīdijas, pakļaujoties ciltsdarba programmas prasībām.
Dzintra par šo abu organizāciju
darbu saka: – Mums jāskatās, kā saimniecības ievēro ciltsdarba noteikumus,
vai zirgaudzēšana iekļaujas Ciltsdarba
programmas ietvaros jānovērtē zirgu
eksterjers, gaitas, auguma parametri un
darbaspējas. Bet mēs nedrīkstam pārāk
daudz iejaukties zirgaudzētāja darbā.
Vērtētāja atzīst: – Zirgu kvalitāte
noteikti ir uzlabojusies, zirgaudzētāji
kļūst gudrāki, par zirgu kvalitāti liecina startējošo sportistu skaita pieaugums
augstāku šķēršļu maršrutos. Diemžēl
Latvijas šķirnes zirgu īpatsvars augstāka
ranga sacensībās ir neliels. Iemesls – cik
veiksmīgi notikusi pāru atlase, jo jūtams
treneru un finanšu trūkums. Mani ļoti
uztrauc tas, ka pie zirgaudzēšanas ķeras
cilvēki, kuriem nav pietiekams finansējums, jo redzu situācijas, kad zirgiem
netiek dota pietiekami kvalitatīva barība, sniegta veterinārā aprūpe, kā arī tiek
pārspīlēts ar zirgu turēšanu visu gadu
laukā, pat bez nojumes. Atzīstami, ka
uzlabojas ģenētiskais materiāls. Arvien
vairāk zirgaudzētāju, konsultējoties ar
ciltsdarba speciālistiem un veterinārārstiem, izmanto pēc ārvalstu katalogiem
piedāvātu teicamas izcelsmes ērzeļu
spermu. Process un transportēšana ir
ļoti sarežģīta, bet tas ir šo pūļu vērts.
Dace Millere,
saīsināti no žurnāla “Latvijas Lopkopis”
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ZIRGAUDZĒŠANA
LATVIJAS LIELĀKĀS ZIRGU AUDZĒŠANAS
SAIMNIECĪBAS (ZIRGU SKAITS VIRS 20)
STUDFARMS IN LATVIA (20 HORSES AND MORE)

Avots: Lauksaimniecības datu centrs, uz 1.07.2019.

Nr.
p. k.

SAIMNIECĪBA

1

SIA “Burtnieku
Zirgaudzētava”

2

ZIRGU
SKAITS

KONTAKTINFORMĀCIJA

ADRESE

170

janisjurass@inbox.lv, tālrunis: 29886728

Burtnieku pag., Burtnieku nov.

SIA “Princis”

81

lp24@inbox.lv, tālrunis: 26563936

Cenu pag., Ozolnieku nov.

3

SIA “Hevonen”

78

vento@inbox.lv, tālrunis: 26335465

Zaļesjes pag., Zilupes nov.

4

Iveta Janelsiņa

58

ivetajanelsina@inbox.lv,
tālrunis: 29124360

Allažu pag., Siguldas nov.

5

Z/s “Erlain”

51

info@erlain.lv, tālrunis: 29474134

Kaplavas pag., Krāslavas nov.

6

SIA “3 Vītolu staļļi”

51

3vitolu@inbox.lv, tālrunis: 29112796,
28635161

Riebiņu pag., Riebiņu nov.

7

Anita Blauberga

48

tālrunis: 29411829

Ķekavas pag., Ķekavas nov.

8

Z/s “Vecpoļi”

44

lielceri@tvnet.lv, tālrunis: 29208464

“Lielceri”, Mārupes nov.

9

SIA “Zirgaudzētava
Kocēni”

41

sturedace@inbox.lv, tālrunis: 26405147

Kocēnu pag., Kocēnu nov.

10

Elena Stashuls

38

draiving@inbox.lv,
tālrunis: 26376917, 28745654

Kaunatas pag., Rēzeknes nov.

11

Anita Palma

38

anita.radza@inbox.lv, tālrunis: 29275303

Blomes pag., Smiltenes nov.

12

SIA “WBM”

38

13

Z/s “Jaunupītes”

36

14

Raimonds Ruķeris

34

zsaizkalni@inbox.lv, tālrunis: 26520574

15

Z/s “Robežnieki”

33

ozols_dainis@inbox.lv,
tālrunis: 65053460, 29269222

Lēdmanes pag., Lielvārdes nod.

16

Z/s “Zviedru birzes zirgi”

32

rurasin@inbox.lv, tālrunis: 28328968

Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

17

Ellada Kazašvili

31

silvana3@inbox.lv, tālrunis: 28228591

Bebrenes pag., Ilūkstes nov.

18

Vita Roze

31

pilaro@inbox.lv, tālrunis: 26353385

Iecava, Iecavas nov.

19

Baiba Grīvīte

29

zirgi@zirgi.lv, tālrunis: 29275134

Salaspils pag., Salaspils nov.

20

Z/s “Mazveģi”

28

daier@inbox.lv, tālrunis: 29355068

Tumes pag., Tukuma nov.

21

AS “Agrofirma Tērvete”

26

agrofirma@tervete.lv, tālrunis: 63768530

Tērvetes pag., Tērvetes nov.

22

Hanss Herbsts

26

johny81@inbox.lv, tālrunis: 28375967

Dundagas pag., Dundagas nov.

23

Jānis Rimeiks

23

tālrunis: 29797117

Kuldīga, Kuldīgas nov.

24

Jānis Jurašs

22

janisjurass@inbox.lv, tālrunis: 29886728

Burtnieku pag., Burtnieku nov.

25

Mārīte Pinte

22

tālrunis: 29727835

Cieceres pag., Brocēnu nov.

26

Z/s “Krastnieki”

22

tālrunis: 29693372

Cesvaine, Cesvaines nov.

27

Ieva Jase

22

divaiva@inbox.lv, tālrunis: 26334749

Ābeļu pag., Jēkabpils nov.

28

Lāsma Kļaviņa

21

lasmakl19@inbox.lv, tālrunis: 28772554

Mazzalves pag., Neretas nov.

29

Marina Žagata

20

horses1@inbox.lv, tālrunis: 26538895

Carnikavas nov.

raimondskrumins@inbox.lv,
tālrunis: 29354725
madarakrecere@inbox.lv,
tālrunis: 20021817

Kurmenes pag., Vecumnieku nov.
Trikātas pag., Beverīnas nov.
Vecumnieku pag.,
Vecumnieku nov.

Sagatavoja: Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietniece Aija Luse.
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Foto no saimniecības “Zviedru birzes zirgi”, īpašniece Rūta Rasiņa-Lindkvistere.

LATVIJAS
ZIRGAUDZĒTĀJU
BIEDRĪBA
LZB ir pirmā zirgaudzētāju organizācija Latvijā,
kas dibināta 1920. gadā. Šajā laikā sākas Latvijas zirgu
šķirnes apzināta veidošana, un 1921. gadā tika veikta
jau esošo zirgu reģistrācija, 1925. gadā izdots pirmais
ciltsgrāmatas sējums, un 1937. gadā oficiāli atzīta pati
šķirne. Padomju okupācijas laikā biedrības funkcijas
pārņēma Latvijas PSR valsts institūcijas. Pēc PSRS
sabrukuma 1992. gadā tika atjaunota Latvijas Zirgaudzētāju biedrība – sabiedriskas organizācijas statusā.
Kopš atjaunošanas brīža LZB vadītājs ir Edgars Treibergs. LZB ir Pasaules zirgu audzētāju organizācijas
WBFSH pilntiesīgs biedrs.
Viens no LZB saimniecību veiksmīgākajiem zirgiem –
sertificētais vaislas ērzelis Clair de Lune (Hanoveras šķirne), kurš pieder biedrības valdes priekšsēdētājam Edgaram Treibergam (z/s “Kriķi”) un kopā ar jātnieci Sintiju
Semeņkovu kļuva pa šāgada Latvijas ziemas čempionu,
veiksmīgi sākot arī vasaras sezonu.
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LJF
PIEDĀVĀ LJF SPORTA CENTRS “KLEISTI”
Latvijas Jātnieku federācijas sporta
centrs “Kleisti” augu gadu organizē
darbu mācību un sporta nodarbību
grupās jāšanas sportā populārākajās disciplīnās – šķēršļu pārvarēšanā
(konkūrā) un iejādē.
Apmācību veic profesionāli treneri, kuri
ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā,
kā arī turpina specializēto apmācību dažādos Starptautiskās Jātnieku federācijas
(FEI) organizētos semināros un kursos,
kas notiek gan Latvijā, gan ārzemēs. Jaunajiem sportistiem ir iespēja trenēties ar
pieredzējušiem zirgiem, kuri pieraduši pie
bērnu apmācības, kas sniedz papildu drošību. Tieši sporta centrā “Kleisti” savulaik
apmācību sākuši daudzi no mūsu labākajiem jātniekiem. Nodarbības notiek arī
ziemā – slēgtajā manēžā. Interesenti te var
nodarboties hobija jātnieku grupās, pieejamas arī reitterapijas nodarbības cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām vai atveseļošanās
nolūkā sertificēta speciālista vadībā.
Sporta bāze “Kleisti” tika nodota ekspluatācijā 1976. gadā kā Latvijas Lietišķo
sporta veidu skolas bāze, kurā trenējās
jātnieki un modernās pieccīņas pārstāvji. Tā bija viena no modernākajām sporta bāzēm PSRS teritorijā – ar sacensību
un treniņu laukumiem, manēžu, sporta
zāli, ģērbtuvēm, telpām treneriem u. c.
Sporta centrs “Kleisti” ir vienīgā jāšanas
sporta bāze Rīgas teritorijā. Te notikušas
daudzas plašas sacensības – arī starptautiskas sacensības jāšanas sportā un modernajā pieccīņā. No 2010. gada oktobra
“Kleistu” apsaimniekošanu no Izglītības
un zinātnes ministrijas pārņēmusi Latvijas Jātnieku federācija.
Latvijas Jātnieku federācija
uzņem jaunus audzēkņus
mācību un sporta nodarbību grupās jāšanas sportā. Piedāvājām arī
izjādes apvidū un treniņu laukumā.
Sporta centrs “Kleisti” iznomā
boksus personīgo zirgu turēšanai.
Sīkāka informācija: 26569349;
29373524.
Pasaules kausa izcīņas Centrāleiropas
zonas posma sacensību programma, 2019.
Latvijas Jātnieku federācijas un Latvijas
Zirgaudzētāju biedrības izdevums.
Publicēšanai sagatavojusi Dace Millere.
Foto: Māris Millers.
Iespiests tipogrāfijā
“UnitedPress Tipogrāfija”.
Dizains – Dzintars Melnis.
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Sporta bāzes “Kleisti” arēnā goda apli veic 2018. gada PK posma galvenā maršruta uzvarētājs rumānis Andreā Herks.

Sporta centrs “Kleisti”
Platība:
Objekti:
Zirgu stallis
Sporta zāle
Slēgtā treniņu manēža

14 2613 m2
90 vietas
300 m2
1954 m2

Slēgta treniņu priekšmanēža
Slēgtā treniņu manēža
Konkūra zālāju laukums
Konkūra smilšu laukums
Iejādes smilšu laukums
Jāšanas mācību laukums

427 m2
421 m2
7000 m2
7700 m2
5600 m2
3500 m2

Piedāvātie pakalpojumi
1.

Nodarbības mācību grupā (2 nodarbības nedēļā).

2.

Nodarbības sporta grupā (ne mazāk kā 3 nodarbības nedēļā).

3.

Reitterapija:
• cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (ar ārsta izziņu) instruktora uzraudzībā;
• cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – sporta nodarbība.

4.

Nodarbības grupā instruktora uzraudzībā:
• vienreizēja nodarbība;
• abonements (4 nodarbības)/ abonements derīgs mēneša laikā;
• nodarbības iesācējiem;
• abonements (4 nodarbības)/ abonements derīgs mēneša laikā.

5.

Individuālā nodarbība instruktora uzraudzībā ar apmācību.

6.

Privātā zirga uzturēšana:
• standarta boksā;
• mazākā izmēra boksā;
• lielākā izmēra boksā.

7.

Boksa īre:
• bez barības;
• ar barību (auzas, siens), saskaņā ar apstiprināto barības normu.

8.

Sporta manēžas un angāra īre:
• manēžas īre (izmantošana) ārpus manēžas nodarbību grafika;
• angāra īre (izmantošana) ārpus angāra nodarbību grafika.
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