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ZMC „Mušķi” darbs un sasniegumi 2012. gadā
Guntis Rozītis
LLU ZMC „Mušķi”
2012. gadā zirgkopības mācību centrā „Mušķi”, tāpat kā iepriekšējos gados, viens no
pamatuzdevumiem ir nodrošināt iespēju studentiem iegūt un papildināt vispusīgas zināšanas
nodarbībās 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. 2011./2012. studiju gadā jāšanas apmācībai
tika izveidota arī bērnu grupa. Lai papildinātu jātnieku zināšanas, ZMC „Mušķi” 2012. gadā uzsāka
organizēt seminārus jātniekiem. Ganāmpulku var izmantot kā bāzi zinātniskajiem pētījumiem
bakalauru un maģistra studijās.
2012. gadā ZMC „Mušķi” ganāmpulks tika papildināts ar jaundzimušiem kumeļiem.
Šogad Jātnieku federācijas un ZMC „Mušķi” organizētās iejādes sacensības, kas parasti
notika ZMC „Mušķi” bāzē, notika pļavā pretī Jelgavas pilij un papildināja Jelgavas pilsētas svētku
pasākumu programmu. Jelgavas iedzīvotājiem, kā arī pilsētas viesiem bija iespēja izbaudīt figurālās
maiņas demonstrējumu, kā arī baudīt iejādes sacensību brīvās izvēles programmu mūzikas pavadībā.
Sacensībās Laura Voiko ar zirgu Lantuss ieguva 2. vietu, bet jātniece Zane Legzdiņa ar zirgu Versaļa
ieguva 1. vietu.
Sadarbībā ar mūžizglītības centru organizēti kursi „Ievads zirgkopībā”.
Jūnija, jūlija un augusta mēnešos ZMC „Mušķi” jātnieces ar figurālās maiņas, kā arī ar citiem
paraugdemonstrējumiem priecēja skatītājus dažādu pilsētu svētkos: Jelgavā, Valmierā, Rīgā, kā arī
citos pasākumos, tanī skaitā arī Lietuvā.
8. septembrī ZMC „Mušķi” notika Latvijas Šķirnes Zirgu Audzētāju Asociācijas rīkotās
sacensības Latvijas zirgu šķirnes jaunzirgu čempionāts divcīņā. Jaunzirgu čempionāts bija „atvērts”,
kas nozīmē, ka piedalīties varēja jebkurš Latvijas šķirnes zirgu īpašnieks, neatkarīgi no piederības
biedrībām.
2012. gada treniņu un sacensību sezonā LLU jātnieki guva labus rezultātus iejādes disciplīnā,
gūstot vairākas nozīmīgas uzvaras, kā arī regulāri ieņemot godalgotas vietas, piemēram, Zane
Legzdiņa, Līga Ansonska, Laura Endzele, Tija Svikule u.c.
4-7. oktobrī K. Rozīte jau otro gadu pārstāvēja Latvijas Lauksaimniecības universitāti
starptautiskajās iejādes sacensībās Tallin Horse Show Igaunijā.
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