
 
LATVIJAS ŠĶIRNES ZIRGU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA 

Reģ.Nr.40008081480, Kalnabeites 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads 

 

“Latgales rikšotāju zirgu šķirnes audzēšanas programmas” rezultāti 2020. gadā 

Latgales rikšotāju zirgu šķirnes audzēšanas mērķis 

 

Audzēšanas programmas mērķis ir vietējās apdraudētās zirgu šķirnes – Latgales rikšotāju zirgu šķirnes – 

saglabāšanas un kvalitātes uzlabošana atbilstoši šķirnes izmantošanas virzienam. 

Latgales rikšotāju zirgu šķirnes selekcijas mērķis ir saglabāt un uzlabot vietējo apdraudēto zirgu šķirni – 

Latgales rikšotājus, kā šķirnes pamatu izmantojot 20.gadsimtā Latvijas hipodroma vajadzībām izaudzētos 

rikšotāju šķirņu zirgu pēcnācējus, kas ir dokumentāri pierādāms to izcelsmē, un veicot šķirnes zirgu darbaspēju 

kvalitātes uzlabošanu atbilstoši rikšotāju šķirņu zirgu prasībām. 

 

Biedrības «Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija» selekcijas un audzēšanas mērķu 

sasniegšanai izvirzīto uzdevumu izpilde 2020.gadā 

 

N.p.k. Programmā paredzētie uzdevumi Uzdevumu izpilde 2020. gadā 

1. Saglabāt Latgales rikšotāju zirgu šķirni kā 

gēnu resursu 

 

 2020.gadā novērtēts viens jaunzirgs, atbilstoši 

audzēšanas programmas prasībām.  

 2020.gadā aplecinātas trīs 1.izcelsmes grupas 

ķēves.  

 Izdots vaislas ērzeļu katalogs, kur iekļauti trīs 

1.izcelsmes grupas ērzeļi un viens 2.izcelsmes 

grupas ērzelis.  

2.  Uzlabot Latgales rikšotāju zirgu šķirnes 

darbaspēju kvalitāti, ierobežoti izmantojot 

augstvērtīgus radniecīgo šķirņu vaisliniekus, 

lai izkoptu šķirni kā piemērotu rikšotāju 

darbaspēju pārbaudēm. 

 

Lecināšanai ar 1.izcelsmes grupas ķēvēm izmantots 

Orlova rikšotāju šķirnes ērzelis Fiksaž  

RU094800011987.  

 

3. Saglabāt Latgales rikšotāju zirgu šķirnes 

vēsturiski veidotās īpašības – labu veselību, 

izturību, nosvērtu temperamentu un 

labdabību  

Vēsturisko īpašību saglabāšanu nodrošina plānveidīga 

pāru atlase. Pēc LŠZAA izstrādātā lecināšanas plāna 

iegūts viens pēcnācējs (ar 3.izcelsmes grupas ķēvi 

pārojumam tika ieteikts izmantot 1.izcelsmes grupas 



vaislas ērzeli, LV001000000348, Latgales Leģenda - 

LV028206650004, Cigars)  

 

4. Palielināt kvalitatīvu tīršķirnes dzīvnieku 

skaitu ar selekcijas mērķim atbilstošu 

izcelsmi, veidojot no šīm dzīvniekiem 

šķirnes ciltskodolu 

2020.gadā 1.izcelsmes grupu pārstāv 12 dažāda vecuma 

ķēves un  3 ērzeļi.  

5. Veicināt krustojumu dzīvnieku šķirnības 

paaugstināšanu, vaislā izmantojot Latgales 

rikšotāju zirgu šķirnes tīršķirnes vaisliniekus 

ar selekcijas mērķim atbilstošu izcelsmi 

Zirgu izcelsme tiek iedalīta trijās izcelsmes grupās, 

nepieļaujot turpmāk nezināmas izcelsmes zirgu 

iekļaušanu audzēšanas programmas īstenošanai. 

 

6. Nepieļaut izmantot vaislā nezināmas 

izcelsmes zirgus bez pārliecinošām rikšotāju 

darbaspējām 

 Programmā netiek uzņemtas ķēves bez zināmas 

izcelsmes, kā arī turpmāk netiek iekļauti šo 

ķēvju pēcnācēji. 

 Pēcnācējus no nesertificētiem ērzeļiem un 

krustojumiem audzēšanas programmā neiekļauj.  

 

 

Audzēšanas programmu 2020.gadā īstenoja divas saimniecības.  

 

 

Biedrības LŠZAA pārraudzībā esošās Latgales rikšotāju zirgu šķirnes audzēšanas programmā 

iesaistītās audzētāju saimniecības 2020.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.p.k. Īpašnieks, fiziska vai 

juridiska persona 

Ganāmpulka Nr. 

Kopējais zirgu 

skaits, 

t.sk.bezšķirnes 

un krustojumi 

1.izcelsmes 

grupas zirgu 

skaits 

ganāmpulkā, 

t.sk. kumeļi, 

ķēves, ērzeļi 

Vaislas 

ērzeļu 

skaits 
Novads 

1. Fiziska persona LV0368241 46 13 4 Rēzeknes 

2. Fiziska persona LV0607795 9 2 1 Rēzeknes 



2020. gada pārraudzības datu apkopojums 

2020. gadā audzēšanas programmas ietvaros novērtētie kumeļi (ganāmpulkā LV0368241) 

Kumeļa vārds Tēvs Māte 
Vērtējumi 

Summa 
Izc/tips Ekst./prop. Gaitas Kopvērt. 

Lobs Puika 

LV001000004392* 

 

Cigars 

LV028206650004, 

1.izcelsmes grupa 

Latgales Leģenda 
LV001000000348 
3.izcelsmes grupa 

(krustojums) 

7 8 8 8 31 

*Pēc LŠZAA izstrādātā lecināšanas plāna iegūtais kumeļš ir 4.pakāpes krustojums. 

 

2020. gadā audzēšanas programmas ietvaros novērtētie jaunzirgi (ganāmpulkā LV0368241) 

Jaunzirga 

vārds 
ID numurs 

Eksterjers Kopā Darbaspējas 

Kopā 

K
o
p

ēj
a

is
 

T VL ĶP PK PakK GP KE  S R 

Granit LV001000004031 7 8 8 7 7 7 8 52 8 8 16 68 

 

 

Vaislas ērzeļu skaits 2020. gadā 

 

Vārds ID numurs 

Izcelsmes grupa Pēcnācēju 

skaits, kopā 

1.izcelsmes 

grupas 

pēcnācēju 

skaits 

Lecināto 

ķēvju skaits 

2020.gadā 

Cigars  LV028206650004 1.izcelsmes grupa 6 3 0 

Moj Angel Serebrjanij LV001000002761 1.izcelsmes grupa 2 1 0 

Gercogs  LV001000001414 1.izcelsmes grupa 5 1 0 

Fiksaž  RU094800011987 2.izcelsmes grupa 0 0 4 

 

Sertifikācijai tiek gatavots ērzelis Granit (1.izcelsmes grupa), kas 2020.gadā novērtēts kā jaunzirgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lecinātās ķēves audzēšanas programmas ietvaros 2020. gadā 

 

Vaislas ķēve Izcelsmes grupa Vaislas ērzelis Izcelsmes grupa 

Pavļinka 

LV001000000341 

1.izcelsmes grupa Fiksaž 

RU094800011987 

2.izcelsmes grupa 

Magnolija 

LV001000002253 

1.izcelsmes grupa Fiksaž 

RU094800011987 

2.izcelsmes grupa 

Gracija 

LV001000002763 

1.izcelsmes grupa Fiksaž 

RU094800011987 

2.izcelsmes grupa 

 

 

Latgales rikšotāju zirgu šķirnes popularizēšanas pasākumi 

 

2020. gadā Latvijas vietējo apdraudēto un citu šķirņu zirgu skatē “Nacionālais dārgums 2020” tika 

demonstrēti divi Latgales rikšotāju zirgu šķirnes ērzeļi, kas pārstāv šķirnes 1.izcelsmes grupu – sertificēts 

vaislas ērzelis Gercogs un jaunais ērzelis Granit. Skatītājiem tika sniegta izsmeļoša informācija par šķirnes 

vēsturi un saglabāšanas pasākumiem.  

 

 

 

Biedrības “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” 

Valdes priekšsēdētāja vietniece 

Aija Luse 

19.02.2021 


