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Lai turpinātu attīstīt konkūru kā sporta veidu Latvijā un veicinātu augstu rezultātu
sasniegšanu ārpus Latvijas, SIA “KN Sports” un tā valdes loceklis Kristaps Neretnieks, kā arī
sportista komanda, aicina biedrību “Latvijas Jātnieku federācija” izveidot pieaugušo konkūra
izlasi 2023.gadam. Valsts pārstāvniecība lielāka mēroga turnīros izlases sastāvā veidos lielāku
saliedētību sportistu vidū, piesaistīs lielāku interesi sportistu sniegumam kā sporta nozares
pārstāvju vidū, tā ar nozari nesaistītas sabiedrības daļas un mediju vidū, jo valstu komandu
sacensību formāts sabiedrībai ir saprotamāks.

Par kritērijiem iekļaušanai 2023.gada pieaugušo izlases sastāvā noteikt:
1) “Latvijas labākais jātnieks” 2021.gada kopvērtējuma rezultātus un 2022.gada

kopvērtējuma rezultātus līdz 1.septembrim;
2) Izlases treneru piesaistīti kandidāti, kam ir potenciāls uzrādīt rezultātus nākotnē, bet vēl

nav sasniegumu maršrutos ar augstumu 145cm 2021. un 2022.gada “Latvijas labākais
jātnieks” kopvērtējumā pieaugušo konkurecnē.

Par izlases mērķiem 2023.gadā izvirzīt:
1) Dalību “Longines EEF Series” (LES), kas ir ikgadējas nāciju kausa komandu

sacensības, reģionālās atlases 2023.gada jūnijā divu nedēļu periodā 3* līmenī;
2) Izlases sportistiem individuāli dalību pasaules kausa posmos, Centrāleiropas zonas PK

finālā un pasaules kausa finālā.

Izlases sagatavošanās process:
1) Divas reizes gadā rīkot kopīgas izlases treniņnometnes - provizoriski martā un

septembra beigās;
2) Izlases treniņiem vismaz reizi gadā piesaistīt pieredzējuši treneri no Eiropas;
3) Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par iekļaušanu izlasē, veikt visu kandidātu zirgu

veterināro pārbaudi;



Izlases darba finansēšana:
1) No valsts paredzētā finansējuma izlasēm 2023.gadam;
2) No pašvaldību finansējuma, kas pieejams izlašu dalībniekiem (katrs dalībnieks

individuāli piesakās savā pašvaldībā);
3) Piesaistot sadarbības partnerus un atbalstītājus

Par izlases galveno treneri noteikt Nauri Laizānu, par treneri Kristapu Neretnieku. Treneru
korpusa galvenie pienākumi - izlases sastāva veidošana un attīstīšana, sportistu sagatavošanās
programmas izstrāde un realizācija, starptautiski atzītu treneru piesaiste.

Par izlases veterinārārstiem noteikt Nauri Laizānu (ortpēdija, sporta medicīna), Danu Laizāni
(iekšķīgās slimības), Diānu Dadzīti (manuālā terapija).

Par izlases vadītāju noteikt Ilzi Jansoni. Izlases vadītāja galvenie pienākumi - komandas darba
menedžments, atbalstītaju piesaiste, publicitātes veidošana.

Rīga, 2022.gada 7.septembris
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