
Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi” īsteno LEADER projektu  

Biedrība “Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi”” (Salacgrīvas novads, Liepupe) 

šovasar ir veiksmīgi realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

projektu “Aprīkojuma iegāde aktīvai jāšanas sporta un harmoniskas atpūtas 

attīstībai Liepupes pagastā” (Nr. 17-09-AL22-A019.2201-000012).  

     Projekta mērķis: ļaut Biedrībai nodrošināt kvalitatīvu sagatavošanos konkūra 

sacensībām un Biedrības sportistu dalību vietēja, Latvijas un starptautiska mēroga 

sacensībās konkūrā, dot iespēju sportistiem kopā ar zirgiem nokļūt līdz sabiedrisko 

aktivitāšu, sporta un kultūras pasākumu norises vietām dažādos Latvijas reģionos, 

nodrošinot  dalību pašvaldību un biedrības sadarbības partneru un citu organizāciju 

rīkotajās aktivitātēs un pasākumos. 

     Tādēļ projekta ietvaros Biedrība ir iegādājusies Safety System konkūra šķēršļu 

komplektu un zirgu pārvadājamo piekabi Bockmann Duo .  

 



 

 

     Iegādātais krāsainais šķēršļu komplekts tiek aktīvi izmantots biedrības sportistu 

treniņos, lai pienācīgi sagatavotos un nostartētu sacensībās. Un arī zirgu pārvadājamā 

piekabe paspējusi aizgādāt sportistu zirgus uz tuvākām un tālākām sacensību norises 

vietām, jo pēc projekta īstenošanas BDR ‘Jātnieku sporta klubs ‘Liepupes zirgi’’ 

biedri ir paspējuši piedalīties jau 3 sacensībās, turklāt mājās pārvedot arī godalgotas 

vietas:  

     Kā pirmās šogad bija sacensības 13.jūlijā Jauno Jātnieku skolas turnīrā konkūrā 

2.posmā Inčukalna novadā, kurā klubu pārstāvēja 2 sportistes- Elīza Rulle un Sitija 

Semeņkova. Kokurence bija liela- maršrutā ar šķēršļu augstumu līdz 80 cm startēja 95 

sportiskie pāri, tai skaitā Sintija ar zirgu Korande finišējot 73.vietā ar 7 soda 

punktiem, kurš ir visai cienījams rezultāts pirmajam startam. Savukārt, 100 cm 

maršrutā 80 sportisko pāru konkurencē Elīza ar zirgu Kolorīts izcīnija 8.vietu, 

maršrutu veicot bez soda punktiem un saņemot arī nelielu piemiņas balvu. Elīza ar 

Kolorītu izmēģināja veiksmi un uzkrāja pieredzi pirmo reizi startējot arī 110cm 

maršrutā, kurā tik ļoti nepaveicās un nopelnīja 13 soda punktus.  



 Sintija ar Korandi 80cm maršrutā    

 Elīza ar Kolorītu 100cm maršurtā 

  Elīza ar Kolorītu 110cm maršrutā    

 

     Otrās sacensības ar kluba sportistu dalību norisinājās 22. Jūlijā Valmiermuižā- 

Valmiermuižas kauss 2018. Arī šeit 80 cm maršrutā startēja Sintija ar Korandi un 110 

cm maršrutā Elīza ar Kolorītu. Sportisti parādīja ļoti labu sniegumu, jo Sintija ar 

Korandi izcīnīja 2.vietu, mājās pārvedot gan kausu, gan rozeti, savukārt Elīza ar 

Kolorītu par 5.vietu nopelnīja skaistu rozeti.  



  
Sintija un Korande pēc apbalvošanas veic tradicionālo goda apli  

 

Elīza ar Kolorītu priecīgi par veiksmīgu 110cm 

maršrutu 

 

     Tālu ceļu 4.augustā sportisti mēroja uz Cesvaini, kurā norisinājās Cesvaines kauss. 

Šoreiz startēja tikai Sintija, taču jau ar diviem zirgiem- Korandi un Cipresi, kurai šīs 

bija pirmās sacensības. Ar abiem zirgiem Sintija startēja gan 60cm, gan 80cm 



maršurtos. Arī šeit veiksmīgāki starti padevās Sintijai ar zirgu Korande- 60cm 

maršrutā izcīnot 4.vietu un 80cm maršrutā 5.vietu. Ar zirgu Ciprese Sintija attiecīgi 

katrā maršurtā nopelnīja 5 un 12 soda punktus, tādēļ palika ārpus godalgotajām 

vietām, taču guva lielu pieredzi un mājās Sintija atbrauca apņēmības pilna nopietni 

gatavoties turpmākiem startiem.  

 

 

Sintija ar Korandi gan apbalvošanā, gan maršrutā  

 

Sintija ar Cipresi savā pirmajā 

kopīgajā maršrutā 

 

     Vēl vasara nav galā un kluba biedri ir ieplānojuši piedalīties vēl vairākos 

pasakumos, jo beidzot, pateicoties ES finansējumam, ir iespēja kvalitatīvi šiem 

pasākumiem sagatavoties. 

 

Līga Rutka  

Valdes locekle, Biedrība “Jātnieku sporta klubs “Liepupes zirgi”” 


