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ZMC „Mušķi” darbs un sasniegumi 2011. gadā

Līga Rozīte
LLU ZMC „Mušķi”

2011. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, zirgkopības mācību centra „Mušķi” viens no 
pamatuzdevumiem ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt un papildināt vispusīgas zināšanas 
saistībā ar zirgiem. Mācību centrā ir iespēja apgūt pamata prasmes saskarsmē ar zirgu, pareizu 
jātnieka uzsēdi, tās nozīmi darbā ar zirgu, kā arī zirga vadību. Studenti mācās analizēt savas un citu 
jātnieku kļūdas, meklēt to cēloņus un piedāvāt atbilstošus risinājumus to novēršanai, kā arī apgūst 
klasisko jātnieku sporta veidu pamatus. „Mušķos” notiek praktiskās nodarbības zirgkopībā – zirgu 
audzēšanā, turēšanā, kopšanā, selekcijas metožu izvēlē, zirgu ēdināšanā, vērtēšanā, kā arī sacensību 
organizēšanā, zirgu un jātnieku sagatavošanā. Ganāmpulks ir bāze zinātniskajiem pētījumiem 
bakalaura un maģistra studijās. 

ZMC „Mušķi” ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” 1. kārtas ietvaros 
tika nomainīts zirgu staļļa jumta segums un izbūvēta ventilācijas sistēma.

2011. gadā ZMC „Mušķi” ganāmpulkam pievienojās Latvijas šķirnes zirgs Lantuss, kas tika 
saņemts kā dāvinājums no Burtnieku zirgaudzētavas, kā arī Oldenburgas šķirnes zirgs Colton.

14. maijā notika Jātnieku federācijas un ZMC „Mušķi” organizētās iejādes sacensības. Sacensībās 
piedalījās 16 „Mušķu” jātnieces. Pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem LLU jātnieces sniedza 
arī figurālās maiņas priekšnesumu uz astoņiem zirgiem mūzikas pavadībā.

11. septembrī ZMC „Mušķi” notika Latvijas Šķirnes Zirgu Audzētāju Asociācijas rīkotās 
sacensības – Latvijas zirgu šķirnes jaunzirgu čempionāts divcīņā. Pasākuma ideja bija mazināt 
barjeru starp zirgu audzētājiem un sportistiem, veidojot Latvijas zirgu šķirnes pievienoto vērtību, 
parādot audzētāju darba augļus jaunā kvalitātē, nākamajā attīstības līmenī. Jaunzirgu čempionāts 
bija „atvērts”, kas nozīmē, ka piedalīties varēja jebkurš Latvijas šķirnes zirgu īpašnieks, neatkarīgi 
no piederības biedrībām.

2. oktobrī ZMC „Mušķi” slēgtajā manēžā notika biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju 
asociācija” sadarbībā ar Zemkopības ministriju rīkotais Latvijas šķirnes zirgu vērtēšanas pasākums 
ar mērķi popularizēt zirgkopības nozari un parādīt Latvijā sasniegtos ciltsdarba rezultātus 
zirgaudzēšanā. Pasākuma ietvaros notika vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības 
noteikšana, jaunzirgu eksterjera un darbaspēju vērtēšana, kā arī sporta un braucamā tipa zirgu izsole, 
kurā piedalījās arī ārvalstu interesenti.

2011. gada treniņu un sacensību sezonā LLU jātnieki guva labus rezultātus iejādes disciplīnā, 
gūstot vairākas nozīmīgas uzvaras, kā arī regulāri ieņemot godalgotas vietas, piemēram, Līga 
Ansonska, Santa Ansonska, Laura Endzele, Tija Svikule u.c.

6.-12. septembrī ZMC „Mušķi” jātnieces Kristīna Rozīte un Tija Svikule pārstāvēja Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti starptautiskajās iejādes sacensībās Polijā, Vroclavā.
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