
Rikšotāju darbaspēju pārbaude – sacensības “Krāslavas novada kauss 2018” 

Robežnieku pagasts, Krāslavas novads 

Cienījamie pasākuma dalībnieki un organizētāji! 

Vēlos jūs visus sveikt Latgales rikšotāju braucējiem svarīgā notikumā – 

“Krāslavas novada kausā”. Jo tieši Latgale ir reģions, kur šis zirgu sporta veids nu jau 

pirms vairāk nekā desmit gadiem atdzima ar jaunu sparu, rīkojot valsts mēroga 

sacensības Ciblā un Dagdā, vēlāk arī šeit – Robežniekos.  

Kā man zināms, tieši Latgalē ir lielākie rikšotāju entuziasti, kas kopā ar 

Latvijas Šķirnes zirgu asociāciju iesaistījās aktīvās diskusijās, lai Latvijā atjaunotu 

vietējo zirgu šķirni ar kultūrvēsturisku nozīmi – Latgales rikšotāju. Pie mums audzēto 

zirgu unikālās īpašības – izturība, pieticība, centība, paklausīgums un labdabīgums – 

padarīja šos zirgus par viegli piemērojamiem šim sporta veidam.   

Taču Latgales rikšotāji lieliski iederas ne tikai sacensību skrejceļos, 

lauksaimniecībā un pajūgu braukšanā, bet arī veiksmīgi darbojās daudzās citās jomās 

– tūrismā, reitterapijā un arī kā hobija zirgi. Tāpēc ir svarīga šīs zirgu šķirnes 

ģenētisko resursu saglabāšana. Tam par pamatu ir izstrādāta programma, kuras mērķis 

ir saglabāt un izkopt Latgales rikšotāju zirgu šķirni. Es gribētu ticēt, ka šajā 

programmā iekļautie uzdevumi tiks realizēti, pilnveidojot rikšotāju audzēšanas un 

darbaspēju pārbaudes tradīcijas Latvijā.  

Ne velti zirgkopju aprindās tiek runāts, ka Latvijā prot izaudzēt un apmācīt 

spējīgus zirgus. Par to liecina kaut vai nesenie Latvijas sportistu panākumi gan 

Lietuvā, kur Tatjana Martinsone ar Latgalē dzimušu zirgu Koman Šeļ izcīnīja vienu 

no nozīmīgākajiem šīs kaimiņvalsts apbalvojumiem – Elites balvu, gan Igaunijā, kur 

Māris Ežmalis ar zirgu Gabriel Heel sacensībās Tallinas hipodromā ierindojās reitinga 

augšgalā. 

Man ir patiess prieks par mūsu sportistu sasniegumiem. Jo viņiem tas ir liels 

izaicinājums – sacensties sporta disciplīnā, kur rezultāti ir atkarīgi ne tikai no sava 

sabiedrotā – zirga, bet arī no laikapstākļiem un līdz ar to hipodroma kvalitātes. Esmu 

pārliecināts, ka katras sacīkstes pilnveido sportistu prasmes un attīsta viņu zirgu 

sportiskās darbaspējas. 

Pateicoties tik aizrautīgiem zirgkopības cienītājiem, tiek popularizēta ne tikai 

vietējā zirgu šķirne, bet arī veicinātas sportiskās aktivitātes novados, kas ir nozīmīgs 

ieguldījums mūsu lauku un visas Latvijas izaugsmē.  

Novēlu šodien visiem sacensību dalībniekiem gūt prieku par saviem 

panākumiem, savukārt pārējiem – aizraujošu pasākumu! 
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