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Mums, sociālajam uzņēmumam “Dabas zirgi” 
rūp zirgi, tāpēc vēlamies būt pārliecināti, ka 
tūristi zina, kas ir tie priekšnosacījumi, kas 
nodrošina cilvēcīgu, godīgu attieksmi pret 
zirgiem, kas strādā tūrismu un izklaižu 
biznesa nozarē.

Iedomājieties, ka jūs katru dienu, daudzas 
stundas no vietas, neatkarīgi no 
laikapstākļiem pārnēsājiet dažāda izmēra 
kravas uz savas muguras. Un tagad 
iedomājieties, ka jums ir nepiemērots 
inventārs šim darbam, jums ir liegta iespēja 
paēst un padzerties tad, kad to vēlaties, jums 
jākustās tādā ātrumā, kā tiek pieprasīts....
Izjāžu/zirgu nomu vietās strādājošie dzīvnieki 
nereti cieš no pārguruma, karstuma stresa, 
dehidrācijas, kuņģa čūlām, nepiemērota 
inventāra radītām brūcēm, nepiemērotas 
apmācības, vardarbīgas attieksmes, 
sitieniem, tai pat laikā sniedzot “prieku” 
klientiemun ienākumus savam īpašniekam.

SIA “Dabas zirgi” ir sociāls uzņēmums, kas 
rūpējas par zirgu labturību Latvijā. 2021. gada 
vasarā uzņēmuma veiktais pētījums “Klientu 
pieredze izmantojot izjāžu/nomas vietu 
pakalpojumus” (ar pētījuma rezultātiem vari 
iepazīties šeit: https://ej.uz/izjazuzirgi) 
apliecina, ka klienti ir saskārušies un 
novērojuši dažādas problēmas pakalpojuma 
saņemšanas laikā, kas atstāj ievērojamu 
ietekmi uz zirga un cilvēka labsajūtu un 
drošību.
Šī bukleta mērķis ir rosināt tūristu aizdomāties 
par zirgu labbūtību pakalpojumu sniegšanas 
laikā un izdarīt izvēles, kas ilgtermiņā 
sekmētu zirgiem draudzīgu izjāžu vietu 
attīstību.

Ikviens no mums var novērst zirgu ciešanas, 
tāpēc aicinām tūristus, kuri vēlas izmantot 
izjāžu vietu  pakalpojumus, ievērot mūsu 
izstrādātās vadlīnijas, jo ievērojot labturības 
prasības, zirgi var gan sagādāt daudz prieka 
klientiem, gan nodrošināt ienākumus 
vietējiem iedzīvotājiem.
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KĀ ES VARU PALĪDZĒT?



kā kļūt par zirgam draudzīgu 

jātnieku izjāžu vietā
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Drošības inventārs
Jā, ķivere ir normāla prasība jebkura vecuma jātniekam, jo galva 

mums ir tikai viena, bet kritienu skaits izjāžu vietās ir pietiekami biežs. 

Bērniem līdz 14 gadiem vēlama arī aizsargveste.
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Drošības instruktāža
Ja izjāžu vieta nenodrošina drošības instruktāžu pirms izjādes, 

nekautrējies jautāt par tad, ja esi ar priekšzināšanām. Zirgi ir lieli, bailīgi 

dzīvnieki, katrs ar savu raksturu, dzīves pieredzi, tāpēc pareizai zirga 

vadībai izjādes laikā ir ārkārtīgi liela nozīme.

Atbilstošs jātnieka izmērs
Jo lielāks zirgs, jo smagāks jātnieks – tas ne vienmēr ir patiesi, tāpēc, 

ja sver vairāk kā 90kg, rūpīgi izvērtē, konsultējies ar izjādes vietas 

jāšanas instruktoru, vai Tavs svars nekaitēs zirgam.
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Uz viena zirgs viens jātnieks
Iedomājies situāciju, kad zirgs paklūp un pieaugušais no zirga krīt 

vienlaikus ar priekšā sēdošo mazuli - jā, sekas var būt 

neiedomājami bēdīgas. Tāpēc arī tad, ja tiek vizināts pavisam mazs 

bērns, uz zirga vienlaikus drīkst būt tikai viens jātnieks.
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Novērtē zirgu pirms izjādes
Vesels, pareizi apmācīts zirgs ir labi barots, možs, ieinteresēts 

notiekošajā, labvēlīgi noskaņots pret cilvēku, stāv mierīgi brīdī, kad 

jātnieks kāpj mugurā

Apātisks, notiekošajā neienteresēts vai arī gluži pretēji – pārāk aktīvs vai 

pat agresīvs zirgs ir pirmie signāli tam, ka kaut kas iespējams nav kārtībā.
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Novērtē zirga un inventāra tīrību pirms izjādes

Labs saimnieks vienmēr rūpēsies, lai gan zirgs, gan tā inventārs 

(iemaukti, segli, kājsargi) uzsākot darbu ir tīri, jo jebkurš gruzis, kas 

nonācis starp zirgu un, piemēram, segliem, var būt par iemeslu 

nopietniem noberzumiem. Attieksme pret vienkāršām lietām raksturo 

attieksmi pret dzīvnieku kopumā!
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Runā! 
Ja redzi, ka zirga īpašnieks, instruktors slikti izturas pret zirgu, 

piemēram, paceļ balsi, grūsta, sit, aicina jātnieku izmantot asus zirga 

vadības līdzekļus, Tu drīksti iebilst un, argumentējot savu nostāju, 

atteikties no pakalpojuma saņemšanas.
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Nekāp mugurā zirgam, kuram ir acīmredzamas akūtas 

veselības problēmas
Ja redzi uz zirga ķemeņa brūces, čūlas, zirgs klibo, smagi elpo, bieži 

klepo (nereti ir arī dzelteni, zaļi izdalījumi no nāsīm), argumentējot savu 

nostāju, nekavējoties atsakies no pakalpojuma saņemšanas.
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Jautā!
Lai arī zirgi šķietami ir darba dzīvnieki, tomēr viena līdz divas stundas 

dienā ir maksimālais darba laiks, ko tie var veikt ar jātnieku seglos, 

nenodarot kaitējumu savai veselībai. Tāpēc jautā instruktoram, cik 

stundas šodien, šonedēļ kopā zirgs ir nostrādājis? Arī zirgi un poniji, kas 

neskaitāmas stundas vizina klientus gadatirgos, nav normalitāte.
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Ziņo par sliktu izturēšanos
Ja redzi, ka zirgs/-i konkrētajā izjāžu vietā/nomas punktā jūtas, izskatās 

slikti, tiem tiek darīts pāri, ziņo Valsts policijai (112) vai/un Pārtikas un 

veterinārajam dienestam (+371 67095230). Ja iespējams, seko līdzi, kā 

virzās jautājuma risināšana.
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Maksā godīgu samaksu, pieprasi darījumu 
attaisnojošus dokumentus 

Maksājot zemu cenu, zirga īpašnieks tiek stimulēts likt zirgam strādāt 

vēl vairāk, bet, maksājot “uz rokas”, izjāžu vietas darbinieki ir sociāli 

neaizsargāti, piemēram, traumu gadījumos.
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Uzslavē!
Ja redzi, ka dzīvnieks Tevis izvēlētaja izjāža vietā jūtas labi, ka personāls 

ir jauks un atsaucīgs gan pret zirgu, gan klientu – noteikti uzslavē! Ja 

vēlies, tad dalies ar savu pieredzi sociālajos tīklos. Jo labi vārdi motivē 

labus cilvēkus turpināt darīt labus darbus. 


