
“Jauno Jātnieku skolā” šajā nedēļas nogalē notika otrās un noslēdzošās šīs 
sezonas sacensības 

 
Šajā nedēļas nogalē, 29. un 30. augustā “Jauno Jātnieku skolā” valdīja svētku gaisotne - notika 
noslēdzošās sezonas sacensības konkūrā 2020. gada sezonā, kas pulcēja jātniekus no visām Baltijas 
valstīm.  
 
Sacensībās bija 13 maršruti, kur bija dažādas grūtības pakāpes. Šajās sacensībās augstākais šķērslis 
bija 135 cm augsts. Katrs dalībnieks varēja pieteikties sev un zirgam atbilstošākajai. Kopumā bija vairāk 
kā 300 starti. 
 
Šajā sezonā bija plānoti 3 sacensību posmi, no kuriem notika divi, par kuriem stāsta “Jauno Jātnieku 
skolas” valdes locekle Elīna Dzenuško: “2020 gada sezona nenoritēja kā ierasts. Situācija valstī ieviesa 
izmaiņas arī mūsu plānotajos posmos, bet esam ļoti priecīgi, ka aizvadītas divas veiksmīgas sacensības, 
kas priecēja jātniekus, zirgus un skatītājus. It sevišķi pirmās sezonas sacensībās bija jūtama svētku 
gaisotne un  atkalsatikšanās burvība. Prieks redzēt kā aug nākamā un entuziasma piepildītā jaunā 
jātnieku paaudze, kas uzrāda lieliskus rezultātus sacensībās.  Protams, ir liels gandarījums 
godalgotajās vietās redzēt mūsu skolas audzēkņus un zirgus, kas parāda, ka ieguldītais darbs ir bijis tā 
vērts.  Mums kā organizatoriem sezonas noslēgums vienmēr ir tāds izvērtēšanas laiks, lai saprastu, uz 
ko mums vajadzētu vērst uzmanību nākamajā sezonā, lai radītu sacensības vēl augstākā kvalitātē. Uz 
tikšanos tuvākajā laikā, bija prieks ar visiem būt kopā šajā gadā. 
 
“Jauno Jātnieku skolā” ziemas sezonā turpinās individuālie treniņi jaunajiem jātniekiem āra laukumos 
un slēgtajā manēžā, kas jau sāk gatavoties nākošajai sezonai. Skolā ir arī zirgi hobija jātniekiem vai 
cilvēkiem, kas sper pirmos soļus zirgu pasaulē, lai kopā ar treneri iepazītu vēl sev neatklātus 
apvāršņus. 
 
 Par turpmākajām sacensībām rudens un ziemas sezonā, lūdzu sekot līdzi informācijai mājas lapā un 
sociālajos medijos. 
 
“Mēs priecājamies atkal satikties ar visiem mūsu jātniekiem, paldies tālajiem ciemiņiem, kas 
ik gadu priecē mūs ar savu klātbūtni. Pēc garās pauzes bijām sailgojušies redzēt viens otru un 
novērtējam katru no Jums. Ceram tikties vēl kuplākā skaitā augusta nogalē,” Elīna Dzenuško 
“Jauno Jātnieku skolas” vadītāja.  “Man jāsāk ar vārdiem, ka ir patiess prieks par jātnieku un 
mūsu organizatoru iespēju satikties klātienē.  Daudziem šīs būs vienas no pirmajām 
sacensībām šajā sezonā. Šogad varu uzslavēt laukuma kvalitāti. Kā arī tirgotāji radīs jauku 
pasākuma atmosfēru. Mums visiem bija liels atkal satikšanās prieks,” Elīna Dzenuško “Jauno 
Jātnieku skolas” vadītāja.  Pašreiz JJS ir nobāzējies Latvijas labākajiem jātniekiem Kristapu 
Neretnieku, kas Latvijā ir reti sastopams, no kura jātnieki daudz varēja un var mācīties,” stāsta 
sacensību galvenā tiesnese Inga Miķelsone.  
 
Sacensības atbalsta: Latvijas Jātnieku Federācija, Inčukalna novada dome,“ARS”, British Horse Society, 
Paulig, ACB, Knauf, Binders, Radio Tev, Radio Skonto, What Car?, Profi. Havens, veikals Zirgu stallis, 
veikals Kentaurs, veikals Ziedu pasaka, veikals Gandrs, Balticovo, Vesels zirgs, Dodson&Horrell, 


