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Ievads 

 

Rakstot pētniecisko darbu izvēlējos tēmu Latvijas zirgs. Tēmu izvēlējos jo man ļoti patīk 

zirgi, un jāšanas sports. Arī pati esmu nodarbojusies ar jāšanu. 

Darba mērķis: izanalizēt izvēlēto tēmu, un uzzināt ko vairāk par Latvijas Zirgu. 

Darba uzdevumi: 

1. Uzzināt Latvijas zirgu vēsturi. 

2. Noskaidrot Latvijas zirga raksturīgākās īpašības un izskata pazīmes. 

3. Uzzināt par zirgu nozīmi sportā un ārstniecībā. 

4. Cilvēku aptaujāšana. 

Pētījuma metodes: Dažādu informācijas avotu analīze, cilvēku aptaujāšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Raksturīgākās iezīmes 

Zirgs vienmēr ir bijis grācijas un brīvības simbols. Latvijas zirgs ir izveidots Latvijā , un tas pieder 

pie siltasiņu šķirnēm pasaulē. Latvijas braucamais zirgs , Latvijas sporta zirgs un Latvijas ardenis - 

ir trīs Latvijas zirga tipi. Latvijas zirga šķirne ar savām unikālajām īpašībām ir pasaules ģenētisko 

resursu bioloģiskās daudzveidības sastāvdaļa. Zirgu dzimtas dzīvnieki parasti sazinās savā starpā ar 

ar balsi, ar ķermeņa valodu un ar iekšējo enerģiju.
1
 

1.1 Vairošanās 

Dzimumgatavība zirgiem iestājas vēlu. Apmēram trīs gadu vecumā.Ķēves meklēšanās  mūsu 

klimatiskajā zonā notiek visos gadalaikos, bet visspilgtāk tā izpaužas pavasarī. Ķēvju meklēšanās 

vidēji ilgst 5-7 dienas. Meklēšanās ilgumā var būt lielas svārstības: iespējams īss (2-3 dienas ilgs) 

vai arī garš (pat 10-12 ilgs) meklēšanās laiks. Meklēšanās cikliski parādās vidēji ik pēc 20-23 

dienām (3 nedēļām). Ķēvju grūsnība vidēji ilgts 330 dienas (11 mēnešus). Grūsnības ilgums ķēvēm 

svārstās: visbiežāk ķēvju atnešanās notiek 320-345. dienā pēc apaugļošanās, bet nav reti gadījumi, 

kad normāli attīstīti kumeļi piedzimst 300-310 dienu vai arī pēc 360-370 dienu ilgas grūsnības. 

Kā redzams, zirgu pavairošanas tehnikā svarīgākām bioloģiskām funkcijām ir plašs svārstību 

diapazons hronoloģiskā ziņā. Plašās svārstības rada papildu specifiskas rūpes zirgu pavairošanas 

darbā.
2
 

1.2 Populācija 

Latvijas zirgu šķirnes populācijā sākotnēji ir nepieciešams tās ģenētiskās daudzveidības 

raksturojums un struktūras pētījumi. Turklāt, nekļūdīga, tālejoša un produktīva ciltsdarba veikšanai 

audzētāju organizācijām un turpmākiem pētījumiem ir nepieciešams ticams dzīvnieku izcelšanās 

informācijas ieguves avots.
3
 

1.3 Pārtikas uzņemšana un ieguve 

Zirgu dzimtas dzīvnieki galveno kārt barojas ar zāli. Daudz nenodilstoši dzerokļi , kuri noder zāles 

sasmalcināšanai. Viņi barību neatgremo. Parasti karstajā laikā zirgi atpūšas , bet barojas naktīs , no 

rīta un vakarā. Zirgi ēd arī auzas un sienu. Dzīvnieki spēj baroties arī ar tuksneša veģetāciju , 

                                                 
1
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nograuzt mizu , lapas , pumpurus un ēst augļus.
4
 

   

 

1.4 Ārējais izskats , izpausmes 

Latvijas Zirgs sver no 600 līdz 800 kilogramiem. Augstums skaustā vidēji 160-170 cm. Krāsas – 

bērs , dūkanbērs , melns , ruds , sirms. Zirgi ir ļoti sirsnīgi dzīvnieki. Pavērojot zirgus tie kasās 

viens pret otru , pat nedaudz pagrūsta, ļoti tuva izpausme ir ir elpas dalīšana saliekot kopā degunus , 

kopīgi elpojot. Šīs pazīmes liecina par pieķeršanos. Dažreiz tie saliek kopā kaklus un ''apskaujas''. 

Kad bara līderis vēlas uzmanību un pieķeršanās momentus no cita zirga, tas pagriezīsies sāņus un šo 

zirgu ignorēs . Barvedis ļaus otram zirgam tam tuvoties un tā izrādīt atzinību un pieķeršanos. Jūtas 

un pieķeršanos tie izrāda ar pozu , savstarpējo saprašonos un ķermeņa valodu.
5
 

 

1.5 Izpaltība          

Latvijā ir ap 30 000 zirgu. Liela uzmanība tiek pievērsta sporta zirgiem. Pasaules slavenās                                              

Ullas Salcgēberes iejādes zirgs Rusty 049 ir Latvijas šķirnes zirgs , kas dzimis Burtnieku 

zirgaudzētavā.  Arī vācu sportistes Helēnas Veinbergas konkūra zirgs Kasting Horses Vento ir 

Latvijas šķirnes zirgs , kas dzimis Tērvetes zirgaudzētavā kā Vējš.  Pašreiz pēc Latvijas 

Zirgaudzētāju biedrības datiem ir saglabājušies 8 līniju pēcnācēji .
 6
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2. Latvijas Zirga vēsture un pirmsākumi. 

Par Latvijas zirgu senčiem uzskata tagad jau izmirušos trapānus . Kas Baltijas jūras piekrastes 

mežos ieklejoja no Krievijas stepēm.
7
 Mājas zirgi kuri radušies no savvaļas zirgiem parādījās 

aptuveni  2500.g.m.ē. Pirmie zirgi Ziemeļamerikā bija mazi – apmēram suņa lielumā. Evolūcijas 

laikā tie zaudēja kāju pirkstus izņemot vienu , kas pārvērtās biezā nagā. Sākotnēji zirgus izmantoja 

lauksaimniecībai un kā transportu. Pēc 1. pasaules kara laukos vēl bieži varēja sastapt pelēkos darba 

zirgus. Krustneša ordeņa bruņinieki kara zirgu audzēšanai izmantoja Latvijas ķēves. Viduslaikos 

latvijas zemnieku zirgi biji pusbadā auguši , taču agri sāka strādāt , bija spēcīgi , pieticīgi , sīksti , 

bet augumā mazi. Baltijas muižnieki 19. gadsimta otrajā pusē sāka interesēties par dižciltīgu zirgu 

audzēšanu . 1855. gadā tika izveidota zirgaudzētava Vidzemes muižniecībā Torģeles , kas pozitīvi 

ietekmēja zirgkopību Latvijas ziemeļdaļā. 1921. gadā Latvijas zirgaudzētāji nolēma tikai pa 

noteiktiem apgabaliem audzēt vezumniekus un rikšotājus , taču īpaša uzmanība  tika veltīta vidēji 

smagajiem siltasiņu zirgu audzēšanai. Tika arī padomāts par zirgiem ne tikai priekš 

lauksaimniecības , bet arī priekš armijas , un arī jaukt nekontrolētu zirgu šķirņu jaukšanu. Ardeņi 

radās krustojot vietējos zirgus ar 19 . gadsimta ievestajiem vezumniekiem. Ardeņi bija lēnīgi pēc 

dabas , taču ātri, draudzīgi un labi strādāja.
8
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3. Zirgi sportā 

Zirgu sacīkstes ir sporta veids , kurā žokeijs ar savu zirgu cenšas pirmais nonākt finālā. Tam ir 

vajadzīgs daudz laika treiņiem, lai žokeijs pierastu pie zirga, un savukārt zirgs pie žokeja. Zirgu 

sacīkstes ir viens no senākajiem sporta veidiem. Tās ir rīkojuši cilvēki ļoti senos laikos Ēģiptē , 

Babilonijā un arī Sīrijā. Mūsdienīgas zirgu sports ir radies Anglijā. Sporta zirgus sāka audzēt tikai 

17. gadsimtā , taču šeit sacīkstes sāka rīkotas jau 12. gadsimtā. 18. gadsimtā zirgu sports Anglijā 

kļuva ļoti populārs. Zirgu sacīkstes ilgu laiku bija pazīstamas kā '' karaļu sports '' . Šāds nosaukums 

radies , jo šādas sacīkstes rīkoja karaļa ģimenes , kā arī tādēļ , jo ar šo sporta veidu nodarbojās tikai 

turīgi un ievērojami cilvēki valstī.
9
 

 

3.1 Zirgi ārstniecībā 

Reitterapija ir ārstēšanas metode , kurā galvenais ārstnieks ir zirgs. 

 

Kad zirga ritmiskās kustības un siltums pāriet uz pacientu: 

•  notiek pastāvīga jātnieka muskulatūras trenēšana, 

•  muskuļu tonusa normalizēšana, 

•  tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, 

•  uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, 

•  notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, 

•  tiek veicināta slimnieka pašcieņa, paškontrole un neatkarība. 

 

Zirgi ir rehabilitācijas veids ,kas noder gan induviduālām personām , gan ģimenēm , gan 

kolektīviem , kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
10
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4. Anketu apskats 

Lai noskaidrotu vai Latvijā cilvēki interesējas par zirgiem izveidoju aptaujas anketu uz kuru 

atbildēja 30 dažāda vecuma respondenti, un rezultāti bija šādi. 

 

 

66.7 % respondentiem zirgi patīk, taču 33.3% atbildēja ka zirgi nepatīk. 

 

 

Uz otro jautājumu lielākā daļa respondentu (73.3%) atbildēja ka neprot jāt ar zirgu, savukārt tikai 

astoņi no trīsdesmit respondentiem apgalvoja ka prot jāt ar zirgu. 

 

 

Diemžēl nevienam no trīsdesmit respondentiem nepieder zirgs. 

 

Latvijā ļoti maz cilvēku nodarbojas ar jāšanas sportu, to liecina arī aptauja. Tikai divi no trīsdesmit 

respondentiem ar to nodarbojas. 

 



 

Lielākā daļa respondentu (56.7%) zināja ka Latvijas zirgam ir trīs tipi. 

 

 

Aplūkojot sesto jautājumu nospriedu ka tikai trešā daļa, jeb desmit respondentu zina ka Latvijas 

šķirne starptautiski tika atdzīta 1952. Gadā. 

 

Uz anketu vairāk atsaucās tieši vīriešu dzimuma respondentu ( 19 respondentu, jeb 63.3% ) 

 

 

Mani priecēja, tas ka respondentu vecums bija dažāds. Līdz ar to tika aptverta liela vecuma grupa.



Secinājumi 

 

Rakstot šo pētniecisko darbu secināju, ka: 

   Zirgi spēj sazināties ar savu enerģiju. 

 Jāšanas sports ir ļoti bīstams. 

   Latvijas zirgu izmanto arī citās valstīs. 

   Zirgs var uzlabot cilvēka veselību. 

   Lielākajai daļai respondentu patīk zirgi. 
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Pielikums 



 

Pielikums nr.1 

Aptaujas anketa 

 

1. Vai Tev patīk zirgi? 

2. Vai proti jāt ar zirgu? 

3. Vai Tev pieder savs zirgs? 

4. Vai Tu nodarbojies ar jāšanas sportu? 

5. Vai zini cik Latvijas zirgam ir tipi? 

6. Kopš kura gada starptautiski atdzīta Latvijas zirga šķirne? 

7. Jūsu dzimums? 

8. Jūsu Vecums? 


