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Par Asociāciju (LCAA) 

 LCAA ir saimnieciska apvienība, kas 

pārstāv Latvijas cūku audzētājus un 

nodarbojas ar cūku audzēšanas nozares 

attīstību biedru interesēs. 

 Asociācija pārstāv cūkaudzētāju intereses 

valsts institūcijās, sabiedriskajās 

organizācijās Latvijā un Eiropā. 



Nozares stratēģiskie mērķi  

 

Vides un sabiedrības jomā: 

 Par sabiedrībā un vidē integrētu ražošanas 
attīstību;  

 Pozitīva sabiedriskā viedokļa veidošana par 
Latvijas cūkgaļas ražotājiem un pašu produktu; 

 Iedzīvotāju pašpatēriņa nodrošinājums ar 
Latvijā ražotu, kvalitatīvu cūkgaļu. 

 



Cūkkopības nozare datos un 

skaitļos 
 Latvijā uz 01.07.2012  1370 saimniecības, kurās ir cūkas (pēc 

CSB datiem); 

 Kopējais cūku skaits Latvijā 289090 (pēc CSB datiem); 

 Cūkkopības nozare saražo 8% no kopējās lauksaimniecības 
produkcijas Latvijā; 

 Latvijas cūku audzētāji spēj saražot 77 % no cūkgaļas patēriņa; 

 Svaigas, atdzesētas vai saldētas cūkgaļas eksports 2011. gadā 
bija 4,73 miljonu eiro vērtībā, no 2012. gada janvāra līdz maijam 
jau 2,97 miljonu eiro vērtībā; 

 

Turpinās lielo saimniecību koncentrācija un mazo fermu skaita 
samazināšanās! 

  





01.07.2012. 

Cūku skaits 

fermā 

<=4 5 līdz 9 10 līdz 99 100-199 200-999 1000-1999 2000-4999 5000-< Kopā 

Saimniecības 421 306 549 33 26 8 11 16 1370 

Cūkas 1083 2054 15466 4835 10876 11716 38660 204400 289090 

Cūkkopības nozare skaitļos 

01.01.2011. 

Cūku skaits 

fermā 

4 5 līdz 9 10 līdz 

99 

100-

199 

200-999 1000-

1999 

2000-4999 5000-< Kopā 

Saimniecības 1025 528 984 78 43 10 12 21 2701 

Cūkas 2552 3499 27458 10618 19445 14064 38070 228851 344557 

Avots: CSB 





Cūkkopības nozares SVID analīze 
Stipras puses 
• Augstas kvalitātes svaiga produkcija 

ar īsu transportēšanas, piegādes laiku; 

• Visi ražošanas posmi ir izsekojami no fermas līdz 

patērētājam;  

• Latvija ir kā vārti uz austrumu tirgu, kas paver plašas 

tirdzniecības un sadarbības iespējas ar Austrumu 

valstīm (Krievija, Ukraina, Baltkrievija); 

• ES strukturālo fondu pieejamība iekārtu un ēku 

modernizācijai; 

• Sadarbība ar Latvijas un ārzemju zinātniekiem un 

pieredzējušiem nozares praktiķiem jaunāko zinātnisko 

un tehnisko sasniegumu ieviešanā ražošanā.  

Vājas puses 
 Graudu un sojas cenu nesamērīgais pieaugums 

pret cūku realizācijas cenām veido negatīvo cūku 

audzētāju uzņēmumu bilanci; 

• Nav pieejams vienots dokumentu kopums, kurā būtu 

apkopota nepieciešama informācija, kas tiek pieprasīta 

no kontrolējošo institūciju puses; 

• Cena cūkgaļai ļoti svārstīga, kas ir atkarīga no cenas 

citās Eiropas valstīs, gan eksportējot, kur cena atkarīga 

no eiro svārstībām; 

• Banku kredīta speciālisti nozari uzskata par ļoti 

riskantu un šobrīd atsakās kreditēt; 

• Finanšu trūkums pētījumiem cūkkopības nozarē.  

Iespējas 
•Izveidot un ieviest dzīvē savu unikālu LCAA  

piederošu cūkgaļas zīmolu (dzimis, audzis, pārstrādāts 

LV); 

•Ekskluzīva nišas produkta ražošana ar lielu pievienoto 

vērtību( īpaši audzētu cūku vītināts šķiņķis, bioloģiski 

izaudzētu cūku gaļa); 

•Izmantojot jaunākās tehnoloģijas un zinātnes 

sasniegumus, iespējams pilnībā pārstrādāt mēslus un 

ražot jaunu produktu (biogāze, urīnviela, kuru izmanto 

rūpniecībā); 

•Kvalifikācijas celšanas un praktisko semināru rīkošana 

cūku audzētājiem. 

Draudi 
•Produkcijas pieprasījuma kritums; 

•Neliels noiets ekskluzīviem nišas produktiem; 

•Finanšu trūkums inovāciju ieviešanai ražošanā; 

•Zema jauniešu interese apgūt ar lauksaimniecības 

nozari saistītas profesijas (zootehniķi, veterinārārsti, 

agronomi, mehāniķi), jo nozarei ir salīdzinoši zems 

prestižs. 

  



Cūkkopības nozares problēmas: 

 Latvijas cūkgaļas ražotāju  konkurētspēja  

Eiropas Savienībā; 

 Resursu cenas; 

 Realizācijas cenas, samaksas termiņi; 

 Pieskaitāmās izmaksas; 

 Finansējuma trūkums, lai modernizētu 

ražošanu un l/s zemes iegādei. 

 

 

 



Risinājumi nozares pastāvēšanai un attīstībai: 
  

 Vienlīdzīgi  tiešie maksājumi ar citām Eiropas                
Savienības dalībvalstīm; 

  Atbalsta maksājumi par sivēnmāti; 

  Nacionālās subsīdijas ciltsdarbam;  

  Augstvērtīga genofonda saglabāšana; 

  Nozarei labvēlīga kopējā valsts politika, kas būtu 
vērsta uz gaļas nozares attīstību. 

  Finansiālās iespējas nozares modernizācijai un l/s 
zemes iegādei; 

  Caur citiem resursiem alternatīvi peļņas avoti; 

 Attīstīt spēcīgu cūku audzētāju kooperatīvu, kura 
mērķis ir organizēti pārdot Latvijas cūku audzētāju 

produkciju Latvijā un citu valstu tirgos.  
 Kvalifikācijas celšanas un praktisko semināru 

rīkošana cūku audzētājiem. 

 

 

   



Paldies par uzmanību! 
 

Uz kuru pusi peldēt!? 

 


