
                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                               
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 2012. gada 27. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2012/16, aktivitāte „Nozaru ekspertu ziņojumi” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

 

Pielikums Nr.1 

 

NOZARE  Gaļas liellopi 

 

AIZPILDĪJA (vārds, uzvārds, paraksts) Erna Augstkalniņa 

 

Izpildē piedalījās (eksperti, biedri u.c.) : GLAB valde – R. Valtenbergs, B. Trauberga, P. Kasalietis, B. Grāvere 

 

Organizācija               GAĻAS LIELLOPU AUDZĒTĀJU BIEDRĪBA 

 

. 

 

Nozares  analīze 

Nozares mērķis  Gaļas liellopu audzētāju nozares mērķis ir apvienot gaļas liellopu audzētājus un pārstāvēt gaļas liellopu 

audzētāju intereses lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Veicināt kooperēšanos, kopā 

ar lauku tīkliem rīkot seminārus par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar gaļas liellopu audzēšanu, iepazīstināt biedrus 

un visus interesentus ar labāko saimnieku saimniekošanas prasmi. Veicināt ātrāku informācijas apriti. 

Nozares apraksts  

( cik nozarē ha, dzīvnieku 
Laika posmā no 1998. gada ir bijuši gan strauji nozares attīstības kāpumi, gan arī radušās un risinātas dažādas 

problēmas nozares attīstības ceļā. Gaļas liellopu audzētāju skaits Latvijā joprojām palielinās. Tāpat strauji palielinās 
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vienības, saimniecību 

skaits, utt. ) 

gaļas šķirņu un to krustojumu dzīvnieku skaits. Sakarā ar ES prasībām piena ražošanas nozares attīstībā un 

sakārtošanā, daudzām nelielām saimniecībām šādas pārmaiņas nebija pa kabatai, un nelielo slaucamo govju 

ganāmpulku ražošanas profils mainījās uz liellopu gaļas ražošanu. Pašreiz nozares attīstību sekmē vairāki faktori: 

jaunu tirgus dalībnieku ienākšana Latvijā, paaugstinātās prasības lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

apsaimniekošanā, lai saņemtu valsts un ES atbalstu, kā arī nozares attīstības pozitīvā perspektīva kopējā ES tirgū. 

Gaļas liellopu skaits Latvijā nepārtraukti pieaug un nozare kļūst konkurētspējīga ar pārējām lauksaimniecības 

nozarēm Latvijā. Nozarei nepieciešams intensīvāks valsts atbalsts vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šī ir viena no 

ekstensīvākajām lauksaimniecības nozarēm, ja zemnieks uzsāk saimniekošanu no paša sākuma, tad pirmos ienākumus 

var gūt tikai ceturtajā saimniekošanas gadā. Otrkārt nozare ir ļoti atbalstāma, jo ar tās palīdzību ir iespējams 

apsaimniekot tehniski sarežģīti pieejamas platības, aizlaistus krūmājus, platības ar nabadzīgu augsnes un, līdz ar to, 

zālāju sastāvu, kas citādi būtu aizlaistas un neapsaimniekotas.  

DEKLARĒTO ZĪDĪTĀJGOVJU KOPSKAITS LATVIJĀ PĒC VA LDC DATIEM LAIKA PERIODĀ NO 01.01.2005.-01.06.2012. 

 ZG ŠA ZG LI ZG SI ZG HE ZG AB ZG GA ZG HA 

ZG 
gaļas 
šķirņu 
krustoj
umi 

ZG 
dažādu 
šķirņu 
krustoj
umi ZG Σ 

01.01.2005 1424 240 4 1083 330 0 30 2 13 4148 

01.01.2006 2595 763 4 2162 780 76 61 189 400 9189 

01.01.2007 3308 854 156 2610 1023 80 103 728 2095 13726 

01.01.2008 3754 880 459 2756 1239 129 234 1484 3944 17775 

01.01.2009 4206 901 420 2850 1319 149 295 2273 5499 20568 

01.01.2010 4736 942 403 3130 1343 159 383 3320 7081 24509 

01.06.2011 5748 1256 397 3254 1511 259 327 4998 9304 30717 

01.06.2012 11532 2811 909 4797 2511 521 667 7426 11943 37376 
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Procentuālais zīdītājgovju skaita pieaugums no 01.01.2005. – 01.06.2012. 

01.01.2005. 4148 – 100-% 

01.01.2006. 122 

01.01.2007. 49 

01.01.2008. 30 

01.01.2009. 16 

01.01.2010. 19 

01.06.2011. 25 

01.06.2012. 22 

 

ATNESUŠOS ZĪDĪTĀJGOVJU KOPSKAITS LATVIJĀ PĒC VA LDC DATIEM LAIKA PERIODĀ NO 01.01.2005.-01.06.2012. 

 ZG ŠA ZG LI ZG SI ZG HE ZG AB ZG GA ZG HA 

ZG 
gaļas 
šķirņu 
krustoj
umi 

ZG 
dažādu 
šķirņu 
krustoj
umi ZG Σ 

01.01.2005 1160 195 1 909 235 0 30 0 1 3462 

01.01.2006 1618 364 4 1314 444 46 42 2 26 5711 
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01.01.2007 2272 627 71 1892 752 62 70 38 201 8424 

01.01.2008 2540 702 297 1991 893 69 133 311 1466 10907 

01.01.2009 2693 659 263 2030 936 78 195 704 2878 12773 

01.01.2010 2948 634 288 2187 949 102 227 1206 4347 15465 

01.01.2011 3299 667 301 2335 1026 146 198 1822 5769 18584 

01.06.2011 3521 699 292 2389 1078 151 218 2212 6369 20055 

01.06.2012
. 4181 892 298 2533 1148 192 274 3341 7952 24232 

 

Procentuālais zīdītājgovju atnešanās skaita pieaugums no.01.01.2005. – 01.06.2012. 

01.01.2005. 3462 – 100 % 

01.01.2006. 65 

01.01.2007. 48 

01.01.2008. 29 

01.01.2009. 17 

01.01.2010. 21 

01.06.2011. 30 

01.06.2012. 21 
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Pārraudzībā esošās saimniecību skaits uz 01.06.2012. gadu 617. 

Gaļas liellopu audzētāju biedru apsaimniekotā zemes kopplatība ir 26 735 hektāru. 

 

Priekšlikumi nozares attīstībai un 

LAP pasākumiem, kas būtu 

jāievieš, lai veicinātu 

nozares attīstību. 

Gaļas liellopu skaits Latvijā nepārtraukti pieaug un nozare kļūst konkurētspējīga ar pārējām lauksaimniecības 

nozarēm Latvijā. Nozarei nepieciešams intensīvāks valsts atbalsts vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šī ir viena no 

ekstensīvākajām lauksaimniecības nozarēm, ja zemnieks uzsāk saimniekošanu no paša sākuma, tad pirmos ienākumus 

var gūt tikai ceturtajā saimniekošanas gadā. Otrkārt nozare ir ļoti atbalstāma, jo ar tās palīdzību ir iespējams 

apsaimniekot tehniski sarežģīti pieejamas platības, aizlaistus krūmājus, platības ar nabadzīgu augsnes un, līdz ar to, 

zālāju sastāvu, kas citādi būtu aizlaistas un neapsaimniekotas.  

Ir nepieciešams valsts atbalsta mehānisms, kas stimulētu tīršķirnes saimniecības strādāt vaislas 

materiāla tirgū. Šobrīd situāciju sarežģī vēl Turcijas pircēju interesantā cenu politika, par mazsvara dzīvniekiem 

nobarošanai maksāt lielāku cenu, kā pašmāju audzētāji spēj samaksāt par kvalitatīvu vaislas materiālu. Mūsuprāt ir 

nepieciešams atbalstīt vietējo vaislas materiāla tirgu atbalstot lauksaimniekus, kas pērk vai pārdod dzīvniekus 

vietējam tirgum ganāmpulku paplašināšanai un uzlabošanai. Viens neliels solītis šai virzienā ir patreizējais atbalsts 

Latgales jaunajiem zemniekiem. Tomēr, līdzīgu atbalstu vajag visā Latvijā! 

 

 Apraksts Stiprās puses, Iespējas Vājās puses, draudi Ieteikumi, darāmie darbi 

Saražotās produkcijas apjomi, 

nozares jauda (tagad un 

iespējamā).  

Nozares potenciāla analīze. 

Nokauti kautuvēs   No 

01.01.2012. – 01.07.2012. 

1960 gab. 

 Nacionālais atbalsts 

 Liellopu gaļas 

pieprasījums 

 Lēna naudas aprite 

 Brīvās zemes 

trūkums 

1. Gaļas marķēšana- 

identifikācijas Nr. 

kautuvē un tirdzniecības 
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Izaugsmes iespējas nozarē. 

 
Eksportēti no 

01.01.2012. – 01.07.2012. 

1804 gab. 

 

Izejot no datu centra datiem  

Šogad ir atnesušās 24232 

zīdītājgovis. Dabiskā atlase 

būs 10% jeb 2423 gab., 

tātad paliek 21809 

jaundzimušie. 

 Pēc dabas likumiem teļu  

dzimuma proporcijas ir 

dalītas apmēram uz pusi, 

tātad 10904 telītes un 

10904 bullēni. No telītēm 

10 % būs brāķa materiāls 

jeb gaļa, tas sastāda 1090 

gab. plus bullēni 10904 

gab. un izveidojās skaitlis     

11994 gab. kas ir pārtika, 

kurai arī ir vēl jāpieskaita 

10% bonitējamais 

zīdītājgovju skaits, kurš ir 

2423 gab.un tātad pārtikai 

aiziet 14417 dzīvnieku 

vienības. 

Telītes 9814 gab. tiek 

audzinātas, 

kā vaislas materiāls. 

 Liellopu vaislas 

materiāla 

pieprasījums 

 Ārvalstu subsidētās 

lētās gaļas ieplūšana 

Latvijas tirgū 

 Neprasme valsts 

līmenī aizsargāt tirgu 

 Dārgs vaislas 

materiāls 

vietās 

1.1. Pastiprināti kontrolē 

PVD 

2. Valsts līmenī aizstāvēt 

vietējo tirgu  

2.1. Valsts institūcijas 

3. Saglabāt Nacionālo 

atbalstu 
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Nozares minimālā potenciālā 

izaugsme vienā gadā ir 20%. 

Konkurētspēja  

Latvijas gaļas liellopi ir 

konkurētspējīgi, jo pagaidām ir 

vieni no veselīgākiem lopiem  

pasaules tirgū, vienīgais, kas mūs 

ļoti ietekmē ir ES nevienlīdzīgās 

subsīdijas. 

 

 

 Liellopu izsoles 

 Ir iespējas ražošanas 

apjomu palielināšana 

 Nav ilgtermiņa 

redzējuma 

saimniekošanas 

kooperācijai 

 Nekvalitatīvu lopu 

pārdošana 

1. Rūpīga pieeja vaislas 

materiāla izvēlei 

1.1. LGLA 

,ABCprojekts, 

licenzēti liellopu 

novērtētāji 

2. Turpināt zemnieku 

izglītošanu 

2.1. LLKC 

2.2. Lauku tīkls 

Sagādes tirgus un patēriņa tirgus 

analīze 

 

Latvijā lauksaimnieki kuri audzē 

gaļas liellopus un kuriem ir visa 

barības bāze, tai skaitā arī graudi 

var izaudzināt liellopus ar 

zemāku pašizmaksu. Ja barība ir 

jāpērk, tad sakarā ar nenormāli  

augstām grauda cenām palielinās 

pašizmaksa. 

 Patēriņa tirgu nespējam 

apmierināt. 

Pagaidām valstī nepietiek 

tīršķirnes vaislas materiāla, ka arī  

trūkst liellopu  kautuvēm. 

Kautuves mazāk maksā nekā ES 

un ir daudz apkrāptu 

lauksaimnieku. 

 

Augstais pieprasījums Nav ilgtermiņa sadarbības 

līgumu 

1. Atbalsts mazjaudas 

kautuvju kvalifikācijai 

1.1. ZM 

1.2. PVD 

2. Atbalsts vietējam vaislas 

materiālam. 

2.1. ZM 

Resursi, līdzekļi, cilvēki, 

nodarbinātība, zeme, enerģija. 

Resursi nav pietiekami. 

daudziem lauksaimniekiem ir 
 Pieejama lēta 

lopbarība-zāle 

 Trūkst ar darba 

tikumu apveltīti 

1. Nelobēt vienu atsevišķu 

lauksaimniecības nozari 



                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                               
 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
 2012. gada 27. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2012/16, aktivitāte „Nozaru ekspertu ziņojumi” 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Resursu izmaksas.  vajadzīga jauna 

tehnika.Līdzekļiem ir pašvaki, 

jāpelna  kaut kur citur un jāliek 

iekšā gaļas liellopos. 

Dzīvnieki aug lēnām un pirmā 

adeve var būt tikai ceturtā gadā. 

Trūkst strādnieki laukos, jo 

sakarā ar valsts nodokļu politiku 

nevar samaksāt konkurēt spējīgu 

algu. 

Zeme ir pietiekoša, bet atkal 

aduramies pret neadekvātam 

cenām. Enerģija ir pietiekoša, bet 

ja ir jāņem pakalpojumi, tad atkal 

ļoti augstas cenas. 

  strādnieki 

 Neadekvātas zemes 

cenas 

1.1. ZM 

1.2. FM 

Pieredze, zināšanas, informācija, 

izglītība. 

Pieredzi var tikai iegūt strādājot 

pašiem. Zināšanas, informāciju, 

izglītību – apmeklējot dažādus 

seminārus un kursus. 

 Informācijas 

pieejamība 

pietiekama 

 Interneta pieslēguma 

trūkums daudzās 

nomaļās 

saimniecībās 

1. Turpināt atbalstīt Lauku 

konsultantu darbu 

Finanšu pieejamība, peļņas 

iespējas nozarē. (atbalsts, kredīti)  

 

 

Finanšu pieejamība ir, ja ir 

segums. ZM atbalsts arī ir, 

vairāk jau vienmēr var 

gribēt. 

Nozarē var pelnīt ja iziet uz 

pietiekušu apjomu, bet valsts 

atbalsts noteikti ir vajadzīgs, 

lai varētu atīstīties. 

 Ir Nacionālās 

subsīdijas 

 Ir Eiropas atbalsts 

par zīdītājgovīm 

 

 Lēna naudas aprite 1. Jāpalielina Nacionālais 

atbalsts 

Loģistika/ Mārketings Loģistika darbojās, bet to 

sadārdzina dārgās degvielu 

cenas. 

 Mārkentings arī darbojās. 

 Ir izsoļu nams 

 Iespēja kontrolēt 

tirgus cenu 

 Ir ievērojama 

 Negodīga, 

nekontrolējama 

uzpircēju darbība 

 Var kristies 

1. Neatdot lopus 

uzpircējam 

saimniecībā. 

2. Izglītot zemniekus. 
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tendence kautuvēs 

pacelt cenu 

pieprasījums 

Jauninājumi/ inovācijas Jāveido neatkarīgs  vaislas 

buļļu kontrolizaudzēšanas 

punkts. 

Vajadzīga jauna moderna 

tehnoloģija, kura atvieglotu 

darbu pie tik lieliem un 

nopietniem lauksaimniecības 

dzīvniekiem. 

 Ir pieejama plaša 

informācija 

 Daudzi saimnieki 

negrib pieņemt 

jauninājumus 

 Iesīkstējuši uzskati 

1. Jāieinteresē saimnieki 

apgūt jaunākās 

tehnoloģijas 

Atrāšanās vieta, ģeogrāfiskais 

aspekts, izvietojums teritorijā .  

 

 

Visa Latvijas teritorija 

piemērota gaļas liellopu 

nozares attīstībai’ 

Gaļas liellopu izvietojums ir 

pa visu Latvijas teritoriju un 

visos novados. 

Visvairāk liellopu ir 

Kuldīgas novadā, Jēkabpils 

novadā, Ilūkstes novadā, 

Madonas novadā, Smiltenes 

novadā, Vecumnieku 

novadā. 

 Ostu pieejamība 

 Saimniecības 

vienmērīgi izvietotas 

visā Latvijas 

teritorijā 

 Ceļu kvalitāte 

 Pilsētas pārvilina 

lauciniekus 

 Zemes iztirgošana 

ārzemniekiem 

 Korģenerācijas 

staciju izbūve 

1. Jāuzlabo ceļu 

kvalitāte 

2. Izglītība, darbs 

Pašizmaksa,Cena, kvalitāte 

 

 

 Pašizmaksa ir 

augsta, jo dārga 

degviela,tehnika, 

rezerves daļas, 

lopbarības plēves un 

tīkli 

 Cena, salīdzinot ar 

pašizmaksām, ir 

zema 

 Pastiprinās pircēju 

interese 

 Saimnieki cenšas 

izaudzēt kvalitatīvus 

liellopus 

 Palielinot liellopu 

skaitu un kvalitāti 

ganāmpulkos, 

iespējams samazināt 

 Ceļas degvielas cenas 

 Atbildīgu cilvēku 

trūkums laukos 

 Nodokļu politika 

 Neziņa par valsts 

politiku tuvākajā 

nākotnē 

 

1. Jāmaina likumdošana 

2. Jābūt lielākai 

noteiktībai ilgtermiņā 
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 Kvalitāte atkarīga 

no ģenētikas un 

saimnieka 

attieksmes pret 

dzīvnieku  

pašizmaksu 

Sertifikācija, pārbaudes, licences 

. Pārbaudes un uzraudzība.  

 

 

 Pārbaudes ir 

vajadzīgas 

 Sertifikācijai 

obligāti jābūt – 

tīršķirnes 

saimniecībām. 

 Liellopi ir jāvērtē, 

sertificētam 

vērtētajam. 

 Ir iespējams dialogs 

starp pārbaudītāju un 

saimnieku 

 Vērojama pozitīva 

tendence 

pārbaudītāja 

attieksmē 

 1. Neveidot jaunas, 

nervajadzīgas, 

dublējošas pārbaudes 

IT, komunikācija 

 

 

 

 Praktiski visām 

saimniecībām ir 

mobilie sakari 

 Mazai daļai 

pieejams internets 

 Pozitīva tendence 

apgūt jaunākās 

sakaru tehnoloģijas 

 Plašāks interneta 

tīkla pārklājums 

 Nav interneta 

pārklājuma 

 Ne visi saimnieki 

grib apgūt jaunākās 

tehnoloģijas 

1. Jānodrošina labāks 

mobilo sakaru tīklu 

pārklājums 

Sadarbība LV/ES 

Eksports, imports 

 

 

 Sadarbība ļoti laba, 

no 01.01.12 līdz 

01.07.12  3764 

(10,18% no kopējā 

lopu skaita)  lopi 

aizgāja eksportam.- 

galvenokārt dažādām 

Turcijas valsts 

 Pieprasījums 

pārsniedz 

piedāvājumu 

 Palielināt 

ganāmpulka lielumu 

 Latvijas tirgū ieplūst 

daudz nezināmas 

izcelsmes liellupu 

gaļas 

1. Stingrāka kontrole 

gaļas izcelsmei 

1.1. PVD 

1.2. Sanitārā 

robežinspekcija 
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pārstāvjiem. 

 Sadarbojamies ar 

vācu firmu Masterind, 

Francijas, Austrijas, 

Šveices, Igaunijas, 

Lietuvas u.t.t. 

Politiskie faktori Analīze par politiskiem 

faktoriem apgrūtināta. 
   

Sociālie faktori  Nepareiza pabalstu 

sistēma, kas nerada 

vēlmi strādāt. 

  Laukos nav pieejami 

pakalpojumi 

normālai, cilvēka 

cienīgai dzīvei (pasts, 

ārsts,transports, 

skolas) 

 Lauku izmiršana, ko 

veicina pastāvošā 

politika 

 Jāveicina cilvēku 

atgriešanās laukos 

 Jāpārskata pabalstu 

sistēma 

Ekonomiskie faktori  Tendence pieaugt 

saimniecību skaitam 

un to lielumam 

 Palielinot eksportu, 

nozarē strauji 

palielinās 

saimniecību skaits 

 Ilgstoša naudas aprite 

 Zema cena salīdzinot 

ar citām ES valstīm  

 Augsta pašizmaksa 

1. Jāpalielina valsts atbalsts 

nozarei, lai paceltu tās 

konkurētspēju ES līmenī. 

Tehnoloģiskie faktori  Saistoša jaunas 

tehnikas iegāde, jo 

ir darba roku 

trūkums, ka arī 

fermu, novietņu 

aprīkojums. 

 ES struktūrfondu 

pieejamība 

 Tehnikas dārdzība 

 Profesionāļu trūkums 

1. Jāuzlabo izglītības 

sistēma tieši 

lauksaimniecības 

speciālistu sagatavošanā. 
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ES pienesums nozares attīstībai ( 

Nozare kopš iestāšanās Eiropas 

Savienībā)  

 

 Nozare praktiski 

radās, iestājoties ES 

 ES atbalsts par 

zīdītājgovīm 

 Zīdītājgovju kvota 

nepietiekoša attiecībā 

pret brīvajām 

zemēm, ko nevar 

izmantot 

graudkopībā 

1. Jācīnās par zīdītājgovju 

kvotu palielināšanu 

2. Jācīnās par līdzvērtīgu 

atbalstu ES valstu starpā 

Spēkā esošās likumdošanas 

(nozari regulējoša, nodokļus, 

grāmatvedību) nepilnības un 

traucējošie faktori. 

Nozares pārstāvju priekšlikumi! 

Trūkst strādnieki laukos, jo sakarā ar valsts nodokļu politiku nevar samaksāt konkurēt spējīgu algu. 

Nepareiza pabalstu sistēma, kas nerada vēlmi strādāt. 

1. priekšlikums – pārskatīt nodokļu politiku. 

2. priekšlikums – pārskatīt sociālo pabalsta sistēmu. 

Informācija par organizāciju, tās 

mērķiem, uzdevumiem 

un galvenajām 

aktivitātēm, kas tiks 

publicēta Valsts Lauku 

tīkla mājas lapā 

www.laukutikls.lv. 

Gaļas liellopu audzētāju nozares mērķis ir apvienot gaļas liellopu audzētājus un pārstāvēt gaļas liellopu audzētāju 

intereses lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. 

Laika posmā no 1998. gada ir bijuši gan strauji nozares attīstības kāpumi, gan arī radušās un risinātas dažādas 

problēmas nozares attīstības ceļā. Gaļas liellopu audzētāju skaits Latvijā joprojām palielinās. Tāpat strauji palielinās 

gaļas šķirņu un to krustojumu dzīvnieku skaits. Sakarā ar ES prasībām piena ražošanas nozares attīstībā un 

sakārtošanā, daudzām nelielām saimniecībām šādas pārmaiņas nebija pa kabatai, un nelielo slaucamo govju 

ganāmpulku ražošanas profils mainījās uz liellopu gaļas ražošanu. Pašreiz nozares attīstību sekmē vairāki faktori: 

jaunu tirgus dalībnieku ienākšana Latvijā, paaugstinātās prasības lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

apsaimniekošanā, lai saņemtu valsts un ES atbalstu, kā arī nozares attīstības pozitīvā perspektīva kopējā ES tirgū. 

Gaļas liellopu skaits Latvijā nepārtraukti pieaug un nozare kļūst konkurētspējīga ar pārējām lauksaimniecības 

nozarēm Latvijā. Nozarei nepieciešams intensīvāks valsts atbalsts vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šī ir viena no 

ekstensīvākajām lauksaimniecības nozarēm, ja zemnieks uzsāk saimniekošanu no paša sākuma, tad pirmos ienākumus 

var gūt tikai ceturtajā saimniekošanas gadā. Otrkārt nozare ir ļoti atbalstāma, jo ar tās palīdzību ir iespējams 

apsaimniekot tehniski sarežģīti pieejamas platības, aizlaistus krūmājus, platības ar nabadzīgu augsnes un, līdz ar to, 

zālāju sastāvu, kas citādi būtu aizlaistas un neapsaimniekotas.  

http://www.laukutikls.lv/
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DEKLARĒTO ZĪDĪTĀJGOVJU KOPSKAITS LATVIJĀ PĒC VA LDC DATIEM LAIKA PERIODĀ NO 01.01.2005.-01.06.2012. 

 ZG ŠA ZG LI ZG SI ZG HE ZG AB ZG GA ZG HA 

ZG 
gaļas 
šķirņu 
krustoj
umi 

ZG 
dažādu 
šķirņu 
krustoj
umi ZG Σ 

01.01.2005 1424 240 4 1083 330 0 30 2 13 4148 

01.01.2006 2595 763 4 2162 780 76 61 189 400 9189 

01.01.2007 3308 854 156 2610 1023 80 103 728 2095 13726 

01.01.2008 3754 880 459 2756 1239 129 234 1484 3944 17775 

01.01.2009 4206 901 420 2850 1319 149 295 2273 5499 20568 

01.01.2010 4736 942 403 3130 1343 159 383 3320 7081 24509 

01.06.2011 5748 1256 397 3254 1511 259 327 4998 9304 30717 

01.06.2012 11532 2811 909 4797 2511 521 667 7426 11943 37376 

 

Procentuālais zīdītājgovju skaita pieaugums no 01.01.2005. – 01.06.2012. 

01.01.2005. 4148 – 100-% 

01.01.2006. 122 

01.01.2007. 49 

01.01.2008. 30 
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01.01.2009. 16 

01.01.2010. 19 

01.06.2011. 25 

01.06.2012. 22 

 

ATNESUŠOS ZĪDĪTĀJGOVJU KOPSKAITS LATVIJĀ PĒC VA LDC DATIEM LAIKA PERIODĀ NO 01.01.2005.-01.06.2012. 

 ZG ŠA ZG LI ZG SI ZG HE ZG AB ZG GA ZG HA 

ZG 
gaļas 
šķirņu 
krustoj
umi 

ZG 
dažādu 
šķirņu 
krustoj
umi ZG Σ 

01.01.2005 1160 195 1 909 235 0 30 0 1 3462 

01.01.2006 1618 364 4 1314 444 46 42 2 26 5711 

01.01.2007 2272 627 71 1892 752 62 70 38 201 8424 

01.01.2008 2540 702 297 1991 893 69 133 311 1466 10907 

01.01.2009 2693 659 263 2030 936 78 195 704 2878 12773 

01.01.2010 2948 634 288 2187 949 102 227 1206 4347 15465 

01.01.2011 3299 667 301 2335 1026 146 198 1822 5769 18584 

01.06.2011 3521 699 292 2389 1078 151 218 2212 6369 20055 

01.06.2012
. 4181 892 298 2533 1148 192 274 3341 7952 24232 

 

Procentuālais zīdītājgovju atnešanās skaita pieaugums no.01.01.2005. – 01.06.2012. 
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01.01.2005. 3462 – 100 % 

01.01.2006. 65 

01.01.2007. 48 

01.01.2008. 29 

01.01.2009. 17 

01.01.2010. 21 

01.06.2011. 30 

01.06.2012. 21 

  

 

 

Pārraudzībā esošās saimniecību skaits uz 01.06.2012. gadu 617. 

Gaļas liellopu audzētāju biedru apsaimniekotā zemes kopplatība ir 26 735 hektāru. 

 

Gaļas liellopu skaits Latvijā nepārtraukti pieaug un nozare kļūst konkurētspējīga ar pārējām lauksaimniecības 
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nozarēm Latvijā. Nozarei nepieciešams intensīvāks valsts atbalsts vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, šī ir viena no 

ekstensīvākajām lauksaimniecības nozarēm, ja zemnieks uzsāk saimniekošanu no paša sākuma, tad pirmos ienākumus 

var gūt tikai ceturtajā saimniekošanas gadā. Otrkārt nozare ir ļoti atbalstāma, jo ar tās palīdzību ir iespējams 

apsaimniekot tehniski sarežģīti pieejamas platības, aizlaistus krūmājus, platības ar nabadzīgu augsnes un, līdz ar to, 

zālāju sastāvu, kas citādi būtu aizlaistas un neapsaimniekotas.  

Ir nepieciešams valsts atbalsta mehānisms, kas stimulētu tīršķirnes saimniecības strādāt vaislas 

materiāla tirgū. Šobrīd situāciju sarežģī vēl Turcijas pircēju interesantā cenu politika, par mazsvara dzīvniekiem 

nobarošanai maksāt lielāku cenu, kā pašmāju audzētāji spēj samaksāt par kvalitatīvu vaislas materiālu. Mūsuprāt ir 

nepieciešams atbalstīt vietējo vaislas materiāla tirgu atbalstot lauksaimniekus, kas pērk vai pārdod dzīvniekus 

vietējam tirgum ganāmpulku paplašināšanai un uzlabošanai. Viens neliels solītis šai virzienā ir patreizējais atbalsts 

Latgales jaunajiem zemniekiem. Tomēr, līdzīgu atbalstu vajag visā Latvijā! 

 

 

 

 

 

 

 


